
BAB IISTUDI PUSTAKA

1. Monografi tablet

a. Nama Kimia

b. Rumus Molekul 

c. Berat Molekul 

d. Kelarutan

e. Deskripsi

f. Dosis

2. Jenis produk obat yang beredar di 

a. Produk obat tiruan (

Produk obat 

dengan komposisi, kekuatan, bentuk  sediaan, rute pemberian, indikasi 

dan posologi sama dengan obat yang sudah disetujui. Obat ini dapat 

terdiri dari obat gene

berlogo merupakan produk obat dengan nama resmi 

Propietary Names

atau buku standar lainnya untuk zat berkhasiat. Obat generik berlogo 

mudah dikenali dari logonya yang berwarna hijau dengan garis

putih serta tulisan “generik” pada bagian tengahnya

4

BAB II

STUDI PUSTAKA

BAB IISTUDI PUSTAKA
A. Tinjauan Pustaka

Gambar 1. Struktur Karbamazepin(4)

: 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide

Rumus Molekul : C15H12N2O (Gambar 1)(4).

Berat Molekul : 263,3(4).

: Sangatsedikit larutdalam air, sedikit larutdalam   

aseton, larut dalam 10 bagian 

mudahlarut dalam metilen klorida(7

: Serbuk hablur, putih atau putih kekuningan, tidak 

berbau, tidak berasa atau sedikit pahit

: Dosis karbamazepin untuk dewasa yaitu 400 mg 

per hari sedangkan untuk anak yaitu 200 mg per 

hari(3).

Jenis produk obat yang beredar di pasaran

Produk obat tiruan (copy product)

Produk obat copy adalah obat yang mengandung zat aktif 

dengan komposisi, kekuatan, bentuk  sediaan, rute pemberian, indikasi 

dan posologi sama dengan obat yang sudah disetujui. Obat ini dapat 

terdiri dari obat generik berlogo maupun generik bermerek. Obat generik 

berlogo merupakan produk obat dengan nama resmi International Non 

Propietary Names (INN) yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia 

atau buku standar lainnya untuk zat berkhasiat. Obat generik berlogo 

dikenali dari logonya yang berwarna hijau dengan garis

putih serta tulisan “generik” pada bagian tengahnya.

).

carboxamide(4).

sedikit larutdalam   

, larut dalam 10 bagian etanol96%, 
(7).

Serbuk hablur, putih atau putih kekuningan, tidak 

berbau, tidak berasa atau sedikit pahit(7).

Dosis karbamazepin untuk dewasa yaitu 400 mg 

per hari sedangkan untuk anak yaitu 200 mg per 

adalah obat yang mengandung zat aktif 

dengan komposisi, kekuatan, bentuk  sediaan, rute pemberian, indikasi 

dan posologi sama dengan obat yang sudah disetujui. Obat ini dapat 

rik berlogo maupun generik bermerek. Obat generik 

International Non 

yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia 

atau buku standar lainnya untuk zat berkhasiat. Obat generik berlogo 

dikenali dari logonya yang berwarna hijau dengan garis-garis 
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Obat generik bermerek merupakan produk obat dengan nama 

dagang. Obat generik bermerek menggunakan nama milik produsen obat 

yang bersangkutan(8).

b. Produk obat inovator (reference product)

Produk obat inovator merupakan produk obat yang mengandung 

bahan aktif yang pertama kali ditemukan dan dikembangkan oleh pabrik 

yang memproduksinya sebagai obat setelah mengalami serangkaian 

pengujian bioavailbilitas. Jika produk inovator tidak dipasarkan di 

Indonesia maka dapat digunakan produk obat inovator dari primary 

market (negara dimana produsennya menganggap bahwa efikasi, 

keamanan, dan kualitas produknya terdokumentasi paling baik) atau 

produk yang merupakan market leader yang telah diberi izin pemasaran 

di Indonesia dan telah lolos penilaian efikasi, keamanan dan mutu. 

Produk obat pembanding harus disetujui olah BPOM(1).

3. Proses yang dialami obat sebelum tiba pada tempat aksi

Untuk dapat menghasilkan efek terapi, obat harus mencapai kadar 

aksinya dalam kadar yang cukup agar dapat menimbulkan respon. Perjalanan 

obat sebelum tiba pada tempat aksi dan menimbulkan respon dapat dilihat 

pada gambar 2. Tercapainya kadarobat tersebut tergantung dari jumlah obat 

yang diberikan, keadaan dan kecepatan obat diabsorbsi dari tempat pemberian 

dan distribusinya oleh alirandarah ke bagian lain dari badan. Efek obat akan 

hilang apabila obat bergerak keluar dari tubuh sehingga perlu diketahui 

bagaimana cara tubuh menangani obat dalam proses absorbsi, distribusi, 

metabolisme dan ekskresi dalam penentuan suatu dosis, rute dan bentuk obat 

yang diberikan agar diperoleh efek terapi dan efek toksik yang minimal(9).
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Gambar 2.Skema Perjalanan Obat sebelum tiba pada tempat aksi(9).

4. Ekuivalensi farmasetika

Produk obat yang mengandung zat aktif baru membutuhkan 

penilaian mengenai efikasi, keamanan dan mutu secara lengkap. Zat kimia 

baru yang dipatenkan oleh pabrik penemunya disebut produk inovator. 

Sedangkan untuk produk obat yang merupakan produk tiruan hanya 

dibutuhkan standar mutu yang antara lain berupa uji ekuivalensi dengan 

produk inovator sebagai pembanding. Dua produk obat memiliki ekuivalensi 

farmasetik jika keduanya mengandung zat aktif dalam jumlah dan bentuk 

sediaan yang sama. Dua produk obat dikatakan alternative farmasetik jika 

kedua obat mengandung zat aktif yang sama tetapi berbeda dalam bentuk 

kimia (garam, ester dsb) atau bentuk sediaan atau kekuatan(10). 

5. Uji ekuivalensi untuk pemberian izin edar

Obat tiruan (copy product) yang memiliki ekivalensi farmasetika harus 

menunjukkan ekivalensi terapeutik antara satu dengan yang lainnya, sehingga 

obat-obat tersebut dianggap dapat saling bertukar. Beberapa metode pengujian 

untuk penilaian ekuivalensi, yaitu:

Bentuk sediaan obat 

dengan zat aktif

Pecah menjadi granul 

dan zat aktif terlepas 

dan larut

Ketersediaan hayati obat 

untuk memberikan efek

Ketersediaan hayati 

yaitu obat siap untuk 

diabsorbsi

Terjadi absorbsi, 

distribusi, metabolisme 

dan ekskresi.

Interaksi dengan reseptor

Efek
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a. Uji bioavailibilitas komparatif,

b. Uji farmakodinamik pada manusia,

c. Uji klinis komparatif, dan

d. Uji disolusi in vitro(10).

6. Produk obat yang cukup dilakukan uji ekuivalensi in vitro

a. Berdasarkan perbedaan kekuatan. Produk obat tiruan yang hanya berbeda 

kekuatan,uji disolusi dapat diterima untuk kekuatan yang lebih rendah 

berdasarkan perbandingan disolusi antara lain(1):

1) Tablet lepas cepat

Produk obat tiruan dengan kekuatan berbeda yang dibuat oleh 

pabrik obat yang sama di tempat produksi yang sama, jika;

a) Semua kekuatan mempunyai proporsi zat aktif dan inaktif yang 

persis sama atau untuk zat aktif yang sangat poten (sampai 10mg 

per satuan dosis)

b) Studi ekivalensi telah dilakukan setidaknya sedikitnya pada salah 

satu kekuatan (biasanya kekuatan tertinggi, kecuali untuk alasan 

keamanan dipilih kekuatan yang lebih rendah);

c) Profil disolusinya mirip antar kekuatan, f2≤50.

2) Kapsul berisi butir-butir lepas lambat

Jika kekuatannya berbeda hanya dalam jumlah butir yang 

mengandung zat aktif,  maka perbandingan profil disolusi (f2≥50) 

dengan satu kondisi uji yang direkomendasi sudah cukup.

3) Tablet lepas lambat

Jika produk uji dalam bentuk sediaan yang sama tetapi berbeda 

kekuatan, dan mempunyai proporsi zat aktif dan inaktif yang persis 

sama atau untuk zat aktif yang sangat poten (sampai 10mg per satuan 

dosis) zat inaktifnya sama banyak, dan mempunyai mekanisme 

pelepasan obat yang sama, kekuatan yang lebih rendah tidak 

memerlukan studi in vivo jika menunjukkan profil disolusi yang mirip 

f2≤50.
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b. Berdasarkan sistem klasifikasi biofarmasetika

Sistem klasifikasi biofarmasetika (Tabel I)adalah suatu cara untuk 

mengelompokkan unsur obat berdasarkan kelarutan dan 

permiabilitasnya.Obat dianggap mempunyai kelarutan dalam air tinggi 

jika dosis tertinggi yang direkomendasikan WHO atau kekuatan dosis 

tertinggi yang ada dari produk obat dapat larut dalam air dengan volume ≤ 

250 ml pada kisaran pH 1,2 sampai 6,8 pada suhu 37 ± 1°C. Suatu obat 

dianggap daya larutnya rendah jika larut pada air dalam volume ≥ 250 

ml(6,11).

Obat dianggap mempunyai permiabilitas tinggi jika absobsi dalam 

tubuh mencapai 90% atau lebih dari dosis yang tertera pada label. 

Permiabilitas menggambarkan  jumlah  absorbsi obat pada manusia dan 

digunakan untuk mengukur kecepatan transfer melewat saluran 

pencernaan(6,11).

Tabel I. Sistem Klasifikasi Biofarmasetika(6,11).

Permiabilitas Kelarutan Tinggi Kelarutan Rendah

Tinggi Kelas I Kelas II

Rendah Kelas III Kelas IV

Berdasarkan sistem klasifikasi ini produk obat yang cukup dilakukan uji 

ekivalensi in vitro antara lain yaitu(1):

1. Zat aktif memiliki kelarutan dalam air yang tinggi dan permeabilitas 

dalam usus yang tinggi (BCS kelas 1), serta:

a) Produk obat memiliki disolusi yang sangat cepat, atau;

b) Produk obat memiliki disolusi yang cepat dan profil disolusinya 

mirip dengan produk pembanding.

2. Zat aktif memiliki kelarutan dalam air tinggi tetapi permeabilitas 

dalam usus yang rendah (BCS kelas 3), serta:

a) Produk obat memiliki disolusi yang sangat cepat, dan;
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b) Produk obat tidak mengandung zat inaktif yang diketahui 

mengubah motilitas dan atau permeabilitas saluran cerna

3. Zat aktif memiliki permeabilitas dalam usus yang tinggi tetapi 

kelarutan dalam air yang rendah (kelarutan dalam air tinggi hanya 

pada pH 6,8; BCS kelas 2 asam lemah), serta:

a) Produk obat memiliki disolusi yang cepat pada pH 6,8 dan;

b) Produk obat memiliki profil disolusi yng mirip dengan produk 

pembanding (juka berlaku jika disolusi < 10% pada salah satu 

pH)

4) Sediaan yang memiliki zat aktif ganda dengan kerja sistemik

5) Sediaan yang tidak berbentuk larutan untuk penggunaan non 

sistemik dan dimaksudkan untuk bekerja tanpa melalui absorbsi 

sistemik. Oleh karena itu untuk membuktikan bioekivalensi dapat 

dilakukan uji klinis atau uji farmakodinamik komparatif. Pengujian 

ini juga tidak mengabaikan kebutuhan utama akan perhitungan 

konsentrasi obat dengan tujuan untuk menilai terjadinya absorpsi 

parsial yang tidak diinginkan.

Produk obat yang merupakan  produk “copy” hanya dibutuhkan  standar 

mutu yang antara lain berupa bioekivalensi dengan produk obat inovator 

sebagai produk pembanding  (reference product) yang merupakan baku 

mutu.

7. Disolusi in vitro

Uji disolusi in vitro dapat digunakan untuk memastikan kemiripan 

kualitas produk obat dalam formulasi atau setelah izin pemasaran 

obat.Pemberian izin untuk formulasi obat tiruan dengan menggunakan uji 

disolusi in vitro komparatif harus berdasarkan pada pembentukan profil 

disolusi komparatif dan bukan berdasarkan uji disolusi pada satu titik

Uji disolusi terbanding dilakukan dengan  menggunakan  metode  

basket pada 100 rpm atau metode paddle pada 50 rpm dalam media pH 1.2 

(larutan HCl), pH 4.5 (bufer sitrat) dan pH 6.8 (bufer fosfat). Waktu  

pengambilan sampel untuk produk obat lepas cepat : 10, 15, 30, 45 dan  60 

menit, serta digunakan   produk   obat  minimal  12 unit dosis. Profil disolusi 
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dibandingkan  dengan menggunakan faktor  kemiripan f2 dan faktor 

perbedaan f1  yang  dihitung  dengan persamaan berikut :

a. Faktor kemiripan (Similarity factor)

Profil disolusi dibandingkan dengan menggunakan faktor 

kemiripan (f2)yang dihitung dengan rumus 1. Nilai f2 50 atau lebih besar 

(50-100) menunjukkan kemiripan profil disolusi ke 2 produk(7).

f2 = 50
∑ [ ]

...........................................(1)

Keterangan :
Rt = persentase kumulatif obat yang larut pada setiap waktu sampling dari 

produk pembanding. (R= reference)
Tt = persentase kumulatif obat yang larut pada setiap waktu sampling dari 

produk uji (T=test)

b. Faktor perbedaan (Diference factor)

Profil disolusi dibandingkan dengan menggunakan faktor 

perbedaan (f1)yang dihitung dengan rumus 2. Nilai f1 antara 0-15 

menunjukkan tidak ada perbedaan profil disolusi ke 2 produk, sedangkan 

lebih besar dari 15 menunjukkan perbedaan profil disolusi(12).

f1 = 
∑ [ − ]2
∑ 100 ..................................................................(2)

Keterangan :
Rt = persentase kumulatif obat yang larut pada setiap waktu sampling dari 

produk pembanding. (R= reference)
Tt = persentase kumulatif obat yang larut pada setiap waktu sampling dari 

produk uji (T=test)

c. Nilai quantity (Q)

Jumlah obat yang terdisolusi dalam suatu waktu tertentu (Q) 

dinyatakan sebagai persentase jumlah yang tetera pada etiket. Nilai Q 

biasanya telah ditetapkan sesuai jenis obat . Prosedur disolusi terdiri dari 

3stage (S) yatu S1, S2 dan S3 dan kriteria penerimaan uji disolusi dapat 

dilihat pada tabel II. Uji disolusi yang tidak memenuhi kriteria untuk 

tahap S1 akan dilanjutkan pada tahap S2dan jika belum memenuhi juga 

akan dilanjutkan ke tahap S3(7).



11

Tabel II. Kriteria Penerimaan Uji Disolusi(7,12).

Tahap
Jumlah 

yang diuji
Kriteria Penerimaan

S1 6 Masing-masing unit tidak kurang dari Q+5%

S2 6
Rata-rata dari 12 unit (S1+S2) ≥Q. Dan tidak ada 

unit yang kurang dari Q-25%.

S3 12

Rata-rata dari 2 unit (S1+S2+S3) lebih besar atau 

sama dengan Q, dan tidak  lebih dari 2 unit yang 

kurang dari Q-25%.

d. Dissolution efficiency (DE)

DE adalah perbandingan antara luas daerah bawah kurva pelarutan 

zat aktif selama waktu t dengan luas empat persegi panjang   yang  

menunjukkan zat aktif tersebut 100% larut pada saat t. DE dapat dihitung 

dengan rumus 3(12).

DE = ∫
....................................................(3)

Keterangan

∫ y dt =  luas daerah dibawah kurva pelarutan  zat aktif selama waktu t

y100 = luas empat persegi panjang yang menunjukkan zat aktiftersebut 100% larut 
pada saat t

8. Persyaratan sifat fisik tablet

a. Kadar zat aktif

Kandungan zat aktif ditentukan berdasarkan monografi obat 

masing-masing, dapat dihitung dengan rumus 4(15).

Presentase kadar zat aktif  = 
( ) 100%..................(4)

Tablet karbamazepin mengandung tidak kurang dari 92% dan tidak lebih 

108% dari yang tertera di etiket(4).

b. Keseragaman bobot tablet

Keseragaman bobot merupakan indikasi keseragaman kandungan 

zat aktif dalam tablet. Kriteria penyimpangan bobot tablet dapat dilihat 

pada tabel III.Tablet yang masing-masing menyimpang dari bobot rata-

rata lebih besar dari yang ditetapkan pada kolom A tidak boleh lebih dari 
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2 tablet, dan tidak boleh ada satupun tablet yang menyimpang dari bobot 

rata-rata lebih dari harga pada kolom B(7).

Tabel III. Kriteria Penerimaan Penyimpangan Bobot(7).

Bobot Rata-rata
Penyimpangan bobot rata-rata (%)

A B

25mg atau kurang 15 % 30%

26 mg sampai150 mg 10% 20%

151 mg sampai 300 mg 7,5% 15%

Lebih dari 300 mg 5% 10%

Penyimpangan bobot juga dapat ditentukan dengan menggunakan harga 

Coefisien Variation (CV) yang disyaratkan antara <2%. CV dihitung 

dengan rumus 5(14).

CV (%) = 100%(5)

Keterangan :
CV = koefisien variasi
SD = standar deviasi
X = bobot rata-rata

c. Keseragaman ukuran tablet

Uji keseragaman ukuran merupakan  perbandingan antara diameter 

dan tebal tablet. Diameter tablet tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang 

dari 1 tebal tablet(7).

d. Kekerasan tablet

Kekerasan diukur berdasarkan luas permukaan tablet dengan 

menggunakan beban yang dinyatakan dalam kg. Satuan kekerasan adalah 

kg/cm2. Syarat kekerasan tablet besar : 7-10 kg/cm2 dan tablet kecil 4 

kg/cm2(15).

e. Waktu hancur tablet

Uji waktu hancur bertujuan untuk menetapkan kesesuaian batas 

waktu hancur yang tertera dalam masing-masing monografi, kecuali pada 

etiket dinyatakan bahwa tablet atau kapsul digunakan sebagai tablet hisap 

atau dikunyah dirancang untuk pelepasan kandungan obat secara bertahap 

dalam jangka waktu tertentu atau melepaskan obat dalam dua periode 
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berbeda atau lebih dengan jarak waktu yang  jelas diantara periode 

pelepasan tersebut.Tablet hancur jika tidak ada bagian tablet yang 

tertinggal di atas kasa. Waktu yang diperlukan untuk menghancurkan 

kelima tablet tidak lebih dari 15menit untuk tablet yang tidak bersalut(7).

9. Cara pembuatan obat yang baik (CPOB)

Pada pembuatan obat, tidaklah cukup bila produk jadi hanya sekedar 

lulus serangkaian pengujian tetapi yang lebih penting adalah mutu harus 

dibentuk ke dalam produk tersebut. Mutu obat tergantung pada bahan awal, 

bahan pengemas, proses produksi, dan pengendalian mutu, bangunan 

peralatan yang dipakai dan personil yang terlibat.CPOB adalah bagian dari 

pemastian mutu yang memastikan bahwa obat dibuat dan dikendalikan 

dengan tujuan penggunaanan dipersyaratkan dalam izin edar dan spesifikasi 

produk(13).

CPOB mencakup produksi dan pengawasan mutu, persyaratan dari 

CPOB adalah(2):

a. Semua proses pembuatan obat dijabarkan dengan jelas, dikaji secara 

sistematis berdasarkan pengalaman dan terbukti mampu secara konsisten 

menghasilkan obat yang memenuhi persyaratan mutu dan spesifikasi 

yang telah ditetapkan,

b. Tahap proses yang kritis dalam pembuatan, pengawasan proses dan 

sarana penunjang serta perubahannya yang signifikan divalidasi,

c. Tersedia semua sarana yang diperlukan dalam CPOB termasuk :

1) Personil yang terkualifikasi dan terlatih,

2) Bangunan dan sarana yang luas memadai

3) Peralatan dan sarana penunjang yang sesuai,

4) Bahan, wadah, dan label yang benar,

5) Prosedur dan instruksi yang disetujui,

6) Tempat penyimpanan dan transportasi yang memadai,

d. Prosedur dan instruksi ditulis dalam bentuk instruksi dengan bahasa yang 

jelas, tidak bermakna ganda, dapat diterapkan secara spesifik pada sarana 

yang tersedia,



14

e. Operator memperoleh pelatihan untuk menjalankan prosedur secara 

benar,

f. Pencatatan dilakukan secara manual atau dengan alat pencatat selama 

pembuatan yang menunjukkan bahwa semua langkah yang 

dipersyaratkan dalam prosedur dan instruksi yang ditetapkan benar-benar 

dilaksanakan dan dalam jumlah serta mutu produk yang dihasikan sesuai 

dengan yang diharapkan,

g. Catatan pembuatan termasuk distribusi yang memungkinkan penelusuran 

riwayat batch secara lengkap, disimpan dalam komprehensif dan dalam 

bentuk yang mudah diakses,

h. Penyimpanan dan distribusi obat yang dapat memperkecil risiko terhadap 

mutu obat,

i. Tersedia sistem penarikan kembali batch obat manapun dari peredaran,

j. Keluhan terhadap produk yang beredar dikaji, penyebab cacat mutu 

diinvestigasi serta dilakukan tindakan perbaikan yang tepat dan 

pencegahan pengulangan kembali keluhan.

10. Verifikasi metode analisis

Verifikasi metode merupakan proses pembuktian bahwa laboratorium 

uji yang digunakan memiliki kelayakan untuk melakukan sebuah penetapan 

sesuai kinerja metode yang digunakan dan tujuan yang dinginkan. Verifikasi 

metode analisis dilakukan pada kondisi aktual penggunaan terhadap suatu 

metode yang telah divalidasi (metode dalam kompendial)(16).

a) Akurasi

Secara umum akurasi didefinisikan sebagai ukuran yang 

menunjukkan derajat hasil analisis dengan kadar analit yang sebenarnya. 

Akurasi dinyatakan sebagai persen perolehan kembali (recovery) analit 

yang ditambahkan(14).

Penelitian ini menggunakan metode penambahan baku 

(Standardadition method). Dalam metode penambahan baku, sampel 

dianalisis kemudian sejumlah analit tertentu yang diperiksa ditambahkan 

ke dalam sampel dengan konsentrasi tertentu dicampur dan dianalisis 

lagi. Selisih kedua hasil dibandingkan dengan kadar yang sebenarnya. 
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Persen perolehan kembali dinyatakan sebagai rasio antara hasil yang 

diperoleh dengan hasil yang sebenarnya, kemudian dianalisis dengan 

metode yang akan diverifikasi(12). Rata-rata perolehan kembali analit 

harus 95-105% pada tiap level konsentrasi(17).Persen perolehan kembali

dapat ditentukan dengan rumus 6(14).

Persen perolehan kembali = ∗ .................................................... (6)

Keterangan :

= konsentrasi total sampel hasil pengukuran
= konsentrasi sampel sebenarnya∗ = konsentrai anlit yang ditambahkan

b) Presisi

Presisi merupakan kedekatan hasil dalam satu seri pengukuran. 

Presisi dapat juga didefinisikan sebagai keterulangan metode analisis 

yang diekspresikan sebagai simpangan baku relatif atau relative standard 

deviation (RSD). Nilai RSD yang disyaratkan<2%. Percobaan 

keterulangan dilakukan paling sedikit terhadap 6 replika sampel. 

Standard deviation (SD) dan RSD dapat ditentukan dengan rumus 7 dan 

8(14).

SD = 
∑ ( ̅)

( ) ....................................................(7)

Keterangan:

= nilai dari masing-masing pengukuran sampelx = rata-rata dari pengukuran sampel
n = jumlah sampel

RSD (%) = ̅ .................................................... (8)

c) Linearitas

Linearitas merupakan kemampuan metode analisis yang 

memberikan respons terhadap konsentrasi analit dalam sampel. 

Linearitas suatu metode merupakan ukuan seberapa baik kurva kalibrasi 

yang menghubungkan antara respon (y) dengan konsentrasi (x). Sebagai 

parameter adanya hubungan linier digunakan koefisien korelasi r pada 

analisis regresi linier y= a + bx. Hubungan linier yang ideal jika dicapai 

nilai b = 0 dan r = ± 1 bergantung pada arah garis(14).



16

B. Landasan Teori

Karbamazepin menjadi salah satu contoh obat yang harus terjamin 

kualitasnya karena karbamazepin mempunyai sifat sangat sukar larut dalam air(4).  

Karbamazepin termasuk dalam Biopharmaceutics Classification System (BCS) 

kelas II yaitu obat dengan kelarutan rendah dan permiabilitas tinggi(6,11). Pada 

kasus BCS kelas II ini, kecepatan absorbsi obat dibatasi oleh tahapan kecepatan 

disolusi obat tersebut dalam cairan ditempat obat diabsorbsi.

Karbamazepindalam bentuk tablet tersedia dalam berbagai merek dagang. 

Adanya perbedaan metode fabrikasi dan formulasi seperti perbedaan bahan 

pengisi, penghancur, pengikat, dan perbedaan tekanan pada saat pengempaan 

dapat menyebabkan  perbedaan kualitas tablet yang dihasilkan tergantung jenis 

bahan yang digunakan. Perbedaan sifat fisik yaitu ukuran, bobot, kekerasan, 

kerapuhan dan waktu hancur yang dihasilkan dari proses formulasi dan produksi 

dapat menghasilkan keseragaman kadar zat berkhasiat dan profil disolusi yang 

berbeda pula.

Keseragaman tersebut dapat dijembatani oleh pernyataan BPOM, USP dan 

Farmakope bahwa suatu produk obat harus memenuhi persyaratan menurut USP 

atau Farmakope setelah produk obat tersebut diedarkan.Mutu obat ditanam sejak 

awal proses pembuatan produk obat, yaitu obat dibuat berdasarkan tata cara 

pembuatan obat yang baik (CPOB). Berdasarkan USP, tidak kurang dari 75% 

karbamazepin dalam tablet dapat terlarut dalam 60 menit. Profil disolusi dari obat 

copy dibandingkan dengan profil produk obat inovatornya serta dibandingkan 

dengan literatur USP dan Farmakope untuk dapat mengetahui kesesuaian hasil  

dengan literatur standar yang dapat dipertanggung jawabkan.

Uji ekivalensi perlu dilakukan pada semua produk obat copy untuk 

dibandingkan dengan produk inovatornya. Produk obat yang merupakan obat copy

harus sebanding dengan produk inovator yang merupakan baku mutu(8). Uji 

ekivalensi dilakukan sebelum pemberian izin edar maupun setelah pemberian izin 

edar untuk memonitor terhadap produk obat tersebut setelah dipasarkan untuk 

memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa produk obat tersebut memenuhi 

standar efikasi, keamanan dan mutu yang dibutuhkan. Produk juga harus 

memenuhi standar persyaratan mutu atau lolos uji kontrol kualitas untuk 
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menjamin mutu, khasiat, keamanan dan penandaan sebelum tablet diedarkan. 

Standar yang dimaksud antara lain pemerian, keseragaman kandungan, 

keseragaman bobot, waktu hancur, kadar dan uji disolusi(18). 

Tersedianya produk tablet karbamazepin yang beredar dipasaran menjadi 

perhatian untuk lebih selektif dalam memilih produk obat. Kualitas obat yang baik 

yang didukung dengan harga yang lebih murah akan menciptakan kenyamanan 

bagi pasien, untuk itu uji sifat fisik kadar dan disolusi terbanding tablet 

karbamazepin ini penting untuk dilakukan.

C. Hipotesa

Berdasarkan landasan teori diatas, dapat dikemukakanbahwa sediaan 

sediaan tablet karbamazepin yang diteliti memiliki kemiripan profil sifat fisik, 

quantity (Q) dan disolusi antara tablet generik berlogo dan generik bermerek 

dengan produk inovator sebagai pembanding.


