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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Ketahanan pangan yang dicetuskan pada World Food Summit (1996) oleh 

World Food Programme didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana 

terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang dicerminkan dengan tersedianya 

pangan yang cukup, baik dari segi jumlah, mutu, aman, merata dan terjangkau. 

Kinerja umum ketahanan pangan Indonesia selama periode 2005–2009 

menunjukkan kecenderungan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. 

Dilaporkan pada periode 2005–2009, sebagian besar produksi pangan pokok 

seperti padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, sayur, buah-buahan, minyak 

sawit, gula putih, telur, susu, dan ikan mengalami peningkatan yang cukup 

signifikan. Peningkatan yang berturut-turut salah satunya terdapat pada produksi 

jagung yang naik dengan rata-rata 8,49 persen per tahun (Dewan Ketahanan 

Pangan, 2010). Peningkatan produksi jagung yang melimpah merupakan suatu 

peluang untuk pengolahan jagung sehingga jagung tidak hanya menjadi alternatif 

bahan pangan bagi masyarakat Indonesia, namun juga dapat dimanfaat dalam 

berbagai bidang industri. Pada industri farmasi produk turunan hasil dan 

pengembangan jagung dimanfaatkan sebagai eksipien pada formulasi tablet. 

Jagung mengandung 80% karbohidrat, 10% protein, 3,5% serat dan 2% 

mineral. Besi dan vitamin B terdapat dalam jagung (Okeke, 2014). Karbohidarat 

jagung terdiri atas pati, gula, pentosan dan serat kasar (Aini, 2013). Amilum atau 

sering juga disebut sebagai pati adalah karbohidrat yang berasal dari hasil proses 

fotosintesis tanaman, disimpan dalam bagian tertentu tanaman dan berfungsi 

sebagai cadangan makanan (Soebagio et al., 2009). Amilum merupakan bahan 

penolong yang kerap digunakan pada pembuatan tablet sebagai pengisi, pengikat, 

penghancur, dan pelincin (Juheini et al., 2004). Beberapa tahun terakhir banyak 

penelitian  tentang penggunaan jagung sebagai eksipien, jagung digunakan dalam 

industri farmasi dengan dikombinasikan dengan eksipien lainnya untuk 

mendapatkan sifat fisik dan kimia yang diinginkan sehingga dapat digunakan 
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untuk formulasi tablet. Hal ini disebabkan kandungan amilum pada jagung yang 

berpotensi sebagai eksipien farmasetika pada formulasi tablet. 

Tablet adalah sediaan padat kompak, dibuat secara kempa dalam bentuk 

tabung pipih atau sirkuler, kedua permukaannya rata atau cembung, mengandung 

satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa zat tambahan. Zat tambahan yang 

digunakan dapat berfungsi sebagai zat pengisi, zat pengembang, zat pelicin, zat 

pembasah atau zat lain yang cocok (Depkes RI, 1979). Zat tambahan pada 

pembuatan tablet dapat dibuat salah satunya dengan cara ko-proses. Ko-proses 

adalah proses di mana dua eksipien atau lebih berinteraksi pada tingkat sub 

partikel yang memiliki tujuan memberikan efek sinergis yang dapat memperbaiki 

fungsi eksipien sehingga dapat menutupi sifat yang tidak diinginkan dari eksipien 

jika digunakan eksipien tunggal (Chowdary dan K Ramya, 2013).  

Laporan penelitian sebelumnya dilakukan pengembangan ko-proses pati 

jagung dan mikrokristalin selulosa dibuat dengan metode granulasi basah untuk 

digunakan sebagai eksipien kempa langsung (Toumi et al., 2011). Pada penelitian 

ini akan dilakukan ko-proses menggunakan pati jagungdan avicel 101 dengan 

perbandingan 5:5 menggunakan metode granulasi basah dengan pengikat gelatin 

3% dan 5%.  

Avicel atau microcrystalline cellulose merupakan bahan pengisi tablet yang 

sangat kompresibel dan memiliki sifat alir yang jelek. Avicel merupakan salah 

satu bahan pengisi yang tidak larut dalam air namun avicel bersifat higroskopis 

(Sung et al., 2011). Microcrystalline cellulose adalah bagian dari depolimerisasi 

selulosa yang berwarna putih, tidak berbau, tidak berasa, berupa kristal bubuk 

terdiri dari partikel berpori. Di pasaran tersedia dalam ukuran partikel yang 

berbeda dan nilai kelembaban yang memiliki sifat yang berbeda dan aplikasi 

(Rowe et al., 2006). 

Untuk mengetahui efektifitas campuran pati jagung dan avicel PH 101 yang 

dibuat menggunakan metode granulasi basah dengan bahan pengikat gelatin. 

Granul ko-proses yang terbentuk diuji sifat fisik granul dan uji teknologi pada 

sediaan tablet parasetamol. Parasetamol merupakan bahan obat yang memiliki 

kemampuan kompresibiltas yang jelek dan daya alirnya jelek (Govedarica et al., 

2011), sehingga kemampuan granul ko-proses akan diuji efektifitasnya terhadap 



 

 

3 

 

 

mutu fisik tablet parasetamol yang dibuat dengan metode kempa langsung. 

Metode kempa langsung adalah metode yang paling sederhana dan paling 

ekonomis daripada metode yang lain (Akram et al., 2011), hanya memerlukan 

bahan aktif yang tepat dicampur dengan bahan pengisi yang sesuai sebelum 

dikempa. Selain dari kesederhanaan proses formulasi dan pembuatan, keuntungan 

utama dari kempa langsung yaitu mengurangi modal, tenaga kerja dan biaya 

energi untuk pembuatan dan menghindaripenggunaan air untuk granulasi pada 

bahan obat yang sensitif terhadap air. 

Berdasarkan hal-hal diatas diharapkan dengan adanya ko-proses eksipien 

pati jagung dan avicel PH 101 menggunakan metode granulasi basah dengan 

pengikat gelatindapat menghasilkan granul ko-proses sebagai bahan pengisi 

kempa langsung yang lebih baik. 

1.2 Rumusan Masalah 

1.  Apakah penambahan gelatin pada granul ko-proses pati jagung dan avicel 

PH 101 dapat menghasilkan granuln sebagai bahan pembawa kempa 

langsung? 

2. Berapakah efektifitas granul dasar ko-proses terhadap mutu fisik tablet 

parasetamol dengan uji potensial pengenceran? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh penambahan gelatin pada granul ko-proses campuran 

pati jagung dan avicel PH 101 sebagai bahan pembawa kempa langsung 

2. Mengetahui efektifitas granul dasar ko-proses terhadap mutu fisik  tablet 

parasetamol dengan uji potensial pengenceran. 

1.4 Hipotesis 

Peningkatan kadar zat pengikat gelatin pada metode ko-proses eksipien 

pati jagung dan avicel PH 101 dengan granulasi basah dapat meningkatkan 

efektifitas granul sebagai bahan pembawa kempa langsung. 
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1.5   Manfaat Penelitian 

Dengan mengetahui pengaruh penambahan kadar pengikat pada ko-proses 

eksipien pati jagung dan avicel PH 101 maka diperoleh granul yang baik dan 

dapat diketahui juga sampai perbandingan berapa eksipien ko-proses dan 

parasetamol dapat dicetak menjadi tablet yang memenuhi persyaratan. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk 

pengembangan formulasi tablet kempa langsung parasetamol dengan bahan 

pembawa pati jagung dan avicel PH 101.  

 


