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1.1 Latar Belakang 

Obat generik sering dianggap mempunyai mutu yang lebih rendah 

di bandingkan dengan obat inovator karena harga obat generik yang lebih 

murah dan informasi mengenai mutu obat generik yang didukung bukti 

pemeriksaan laboratorium meliputi profil disolusi, uji disolusi, penetapan 

kadar zat khasiat masih kurang (DepKes RI, 2010). Seringkali dokter 

memberikan resep obat inovator/paten kepada pasien sebagai pilihan untuk 

pengobatan dari pada produk dagang yang biasanya harganya lebih mahal 

dari obat generik, hal ini sangat merugikan pasien yang tidak mampu 

membeli semua obat yang diresepkan, terutama untuk obat Amlodipin 

yang rutin digunakan untuk terapi hipertensi. Harga obat generik sendiri 

lebih murah 20-60% dibandingkan dengan obat paten, meskipun 

khasiatnya sama dengan obat paten. Peresepan obat generik dengan harga 

yang terjangkau dan efikasi yang sesuai standar tentu akan sangat 

membantu pasien. Oleh karena itu, dalam rangka menjamin khasiat 

(efikasi) dan keamanan (safety) obat generik, perlu dilakukan penetapan 

mutunya (Alabama, 2011). 

Menurut data Departemen Kesehatan RI tahun 2010, peresepan 

obat generik yang dilakukan oleh dokter di rumah sakit umum milik 

pemerintah saat ini baru 66%, sedangkan di rumah sakit swasta dan apotek



hanya 49%. Ketersediaan obat esensial generik di sarana pelayanan 

kesehatanpun juga baru 69,7% dari target 95%. Dalam tahun 2005-2010, 

pasar obat generik turun 10% dari pasar nasional menjadi 7,2%. Hal ini 

antara lain dipengaruhi oleh tingkat penggunaan obat generik dalam 

pelayanan kesehatan yang rendah. Salah satu obat generik yang perlu 

dibuktikan mutunya adalah obat untuk penyakit kardiovaskular. Penyakit 

kardiovaskular di Indonesia sangat berpengaruh terhadap banyaknya 

penggunaan obat dan tingginya biaya pengobatan yang harus dikeluarkan 

karena tingginya angka kunjungan ke dokter, perawatan di Rumah Sakit, 

dan atau penggunaan obat dalam jangka panjang (DepKes RI, 2006). 

Amlodipin merupakan salah satu obat kardiovaskular golongan 

dihidropiridin (antagonis ion kalsium) yang menghambat influks 

(masuknya) ion kalsium melalui membran ke dalam otot polos vaskular 

dan otot yang biasanya digunakan sebagai antihipertensi dan antiangina 

(Goodman dan Gilman, 2008). Amlodipin merupakan basa lemah dengan 

pKa sekitar 8,6 pada 25°C dan dapat terionisasi dalam suasana asam. 

WHO mengklasifikasikan amlodipin dalam BCS (Biopharmauceutics 

Classification System) kelas 1 dimana mempunyai kelarutan dalam air dan 

permeabilitas dalam usus yang tinggi. Produk obat yang termasuk BCS 

kelas 1 memerlukan uji ekivalensi in vitro (uji disolusi terbanding). Uji 

disolusi terbanding dapat menggambarkan efek obat secara in vivo 

sehingga diharapkan ketika suatu obat uji disolusinya memenuhi syarat, 

maka dapat memberikan khasiat secara in vivo. Dalam rangka memenuhi 



kondisi BCS kelas 1 maka > 85 % dari jumlah zat aktif yang tertera di 

label melarut dalam waktu 30 menit dengan menggunakan alat basket pada 

100 rpm atau alat paddle pada 50 rpm (atau 75 rpm jika terjadi coning) 

pada medium standar pH 1,2; 4,5; dan 6,8 (BPOM, 2005).  

Alegantina dan Isnawati (2015) telah melakukan perbandingan 

profil disolusi Amlodipin antara produk paten dengan produk generik. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa kedua tablet memenuhi persyaratan 

cepat melarut berdasarkan FDA (2000) yaitu dalam waktu 30 menit larut 

tidak kurang dari 85% dari zat khasiat obat dengan kadar yang tidak 

berbeda bermakna (p=0,08). Pada penelitian lain dengan menggunakan 5 

merek Amlodipin Besilat 5 mg di Pakistan, disimpulkan bahwa 

karakteristik fisiko-kimia dari lima merek generik yang diuji adalah 

sebanding dengan merek inovator (Mahwish dkk, 2014). Namun tidak ada 

penelitian uji disolusi terbanding tablet Amlodipin 5 mg yang pernah 

dilakukan, terutama di Indonesia.  

Berdasarkan uraian latar belakang, maka diperlukan penelitian 

untuk mengetahui perbedaan mutu dari tablet Amlodipin sediaan generik 

terhadap produk inovator sehingga diharapkan dapat meningkatkan 

penggunaan obat generik di dalam pelayanan kesehatan. Uji disolusi 

terbanding dilakukan karena disarankan untuk BCS kelas 1 menurut 

BPOM (2005) dan penelitian belum pernah dilakukan di Indonesia. 

 

 



1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana profil disolusi terbanding dan sifat fisika tablet 

Amlodipin 5 mg generik dan inovator yang beredar di pasaran? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui hasil uji disolusi terbanding dan sifat fisika 

tablet Amlodipin 5 mg generik dan inovator yang beredar di 

pasaran. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui perbandingan sifat fisik sediaan tablet Amlodipin 5 

mg inovator, B, C dan D (generik) yang meliputi : keseragaman 

bobot, kekerasan, kerapuhan, waktu hancur tablet dan 

keseragaman ukuran. 

2. Mengetahui hasil uji disolusi terbanding sediaan tablet 

Amlodipin 5 mg inovator, B, C dan D(generik)  yang beredar 

dipasaran, berupa parameter faktor kemiripan (f2). 

1.4 Manfaat penelitian 

1.4.1 Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai bahan informasi 

ilmiah mengenai perbandingan sifat fisik dan profil disolusi tablet 

Amlodipin 5 mg sediaan generik dan inovator. 

 

 

 



1.4.2 Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu sebagai acuan untuk 

mendukung penggunaan obat generik sebagai pilihan terapi 

pengobatan di masyarakat. 

 

 


