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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap orang sehingga peran obat 

menjadi sangat penting. Obat terdapat dalam berbagai bentuk sediaan yaitu padat 

(pulvis, pulveres, tablet, kapsul), cair (solusio/mikstura, suspensi, emulsi, 

linimentum, losio), setengah padat (unguentum, gel), dan sediaan khusus (injeksi, 

supositoria, ovula, spray, inhalasi). Dari berbagai macam sediaan yang paling 

banyak dipilih atau digunakan adalah bentuk sediaan tablet karena tablet mudah 

dibawa, efisien, ekonomis, mudah didapat dan mudah digunakan.  

Tablet merupakan sediaan padat yang 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). Menurut 

Siregar dan Wikarsa (2010), pengertian dari tablet adalah bentuk sediaan obat 

yang solid mengandung zat aktif yang dapat diberikan secara oral dan ditelan, 

tablet yang ditempatkan di rongga mulut tanpa ditelan, tablet yang dikunyah dulu 

lalu ditelan atau tablet yang hanya diisap. Tablet dapat berbeda-beda dalam 

ukuran bentuk, berat, kekerasan, ketebalan, dan dalam aspek lainnya tergantung 

dari cara pemakaian tablet dan metode pembuatannya (Ansel, 1989).  

Terdapat beberapa metode pembuatan tablet seperti metode kempa 

langsung, granulasi basah dan granulasi kering. Saat ini metode kempa langsung 

menjadi metode pilihan utama karena kempa langsung merupakan metode yang 

paling sederhana dan paling ekonomis untuk pembuatan tablet (Akram et al., 

2011). Pada metode ini granulasi tidak lagi diperlukan sebelum pembentukan 

tablet. Namun pada metode kempa langsung bahan pengisi tablet harus 

mempunyai sifat alir yang baik untuk menentukan apakah suatu serbuk 

mempunyai kemampuan mengalir ke dalam ruang kempa (die) sehingga dapat 

menjamin keseragaman pengisian. Selain itu, bahan pengisi tablet juga harus 

mempunyai kompresibilitas yang baik untuk menentukan apakah suatu serbuk 
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dapat dikempa dan membentuk suatu massa yang kompak (Sa’adah dan Fudholi, 

2011). Untuk mendapatkan sifat eksipien atau bahan pengisi yang lebih baik dapat 

dilakukan dengan metode ko-proses. Ko-proses adalah suatu metode kombinasi 

dari dua atau lebih bahan pengisi yang dirancang secara fisik dengan 

memodifikasi sifat dari masing-masing eksipien melalui cara yang tidak dapat 

dicapai dengan pencampuran fisik sederhana dan tanpa perubahan kimiawi yang 

signifikan. Eksipien ko-proses ini memiliki sifat yang lebih baik dibandingkan 

dengan eksipien individu seperti sifat alir dan kompresibilitas yang baik 

(Katphalia dan Jogi, 2014).  

Berdasarkan penelitian sebelumnya dilakukan pengembangan ko-proses 

eksipien dari laktosa dan mikrokristalin selulosa (avicel) dengan perbandingan 

75:25 yang disebut dengan microcellac (Saha dan Shahiwala, 2009). Microcelac 

memiliki keunggulan seperti kemampuan alir dan kompaktibilitas yang baik 

(Desai et al., 2012). Selain itu ada penelitian lain yang melaporkan bahwa ko-

proses eksipien dari laktosa dan microcrystalline cellulose terbukti mempunyai 

sifat alir dan kompaktibilitas yang baik saat digunakan untuk kempa langsung 

menggunakan bahan aktif asam folat (Michoel et al., 2002). Pada penilitian ini 

akan dilakukan pengembangan ko-proses eksipien laktosa dan avicel PH 101 

dengan perbandingan 5:5 dan 7:3 sebagai bahan pembawa kempa langsung 

menggunakan metode sembur kering. Setelah granul terbentuk, dilakukan uji 

mutu fisik granul meliputi kecepatan alir, sudut istirahat, kandungan lembab, uji 

kompaktibilitas, distribusi ukuran granul, dan % kompresibilitas. Kemudian diuji 

teknologi pada sediaan tablet parasetamol. Parasetamol merupakan bahan obat 

yang memiliki kemampuan kompresibilitas dan daya alir jelek (Govedarica et al., 

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

mutu fisik tablet parasetamol yang terbentuk.  

Laktosa dan mikrokristalin selulosa (avicel) adalah salah satu eksipien yang 

paling umum digunakan dalam industri farmasi. Laktosa menunjukkan stabilitas 

yang baik dalam kombinasinya dengan hampir seluruh bahan obat dan dari sisi 

ekonomi laktosa relatif murah (Sa’adah dan Fudholi, 2011). Laktosa tersedia 

dalam berbagai bentuk tergantung pada kondisi kristalisasi dan dalam berbagai 

kelas dengan ukuran partikel yang berbeda dan sifat pemadatan yang berbeda 
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(Patel et al., 2011). Pada penelitian ini menggunakan α-laktosa monohidat yang 

memiliki kompaktibilitas dan sifat alir yang buruk sehingga pemakaiannya 

terbatas sebagai bahan pengisi dan pengikat untuk tablet kempa langsung (Saha 

dan  Shahiwala, 2009). Mikrokristalin selulosa (avicel) merupakan bahan pengisi 

tablet yang sangat kompresibel dan dapat berfungsi sebagai disintegran dalam 

keadaan kering namun avicel memiliki sifat alir yang buruk. Avicel tidak larut 

dalam air dan bersifat higroskopis (Sung et al., 2011), sehingga avicel sebagai 

eksipien kempa langsung biasanya dikombinasi dengan bahan pengisi lain 

(Limwong et al., 2004). Di pasaran banyak tersedia beberapa jenis avicel antara 

lain avicel PH 101, PH 102, PH 103, dan PH 105. Namun yang sering digunakan 

pada pembuatan tablet kempa langsung adalah avicel PH 101. 

Berdasarkan hal-hal diatas diharapkan dengan adanya ko-proses laktosa dan 

avicel PH 101 dengan metode sembur kering dapat menghasilkan bahan pembawa 

kempa langsung yang lebih baik.  

1.2  Rumusan Masalah 

1. Apakah granul ko-proses laktosa dan avicel PH 101 (5:5 dan 7:3) yang 

diproses dengan sembur kering dapat menghasilkan granul sebagai bahan 

pembawa kempa langsung ? 

2. Berapakah efektifitas granul ko-proses terhadap sifat fisik tablet 

parasetamol dengan uji potensial pengenceran? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menentukan granul ko-proses laktosa dan avicel PH 101 (5:5 dan 7:3) yang 

diproses dengan sembur kering dapat menghasilkan granul sebagai bahan 

pembawa kempa langsung 

2. Menentukan efektifitas granul ko-proses terhadap sifat fisik tablet 

parasetamol dengan uji potensial pengenceran. 

1.4 Hipotesis 

Perubahan perbandingan ko-proses laktosa dan avicel PH 101 (5:5 dan 7:3) 

dengan metode sembur kering dapat meningkatkan efektifitas granul sebagai 

bahan pembawa kempa langsung.  
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1.5 Manfaat Penelitian 

 Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan 

dalam pengembangan formulasi tablet kempa langsung menggunakan laktosa dan 

avicel PH 101 sebagai pembawa serta dapat mengetahui pengaruh perbandingan 

laktosa dan avicel PH 101 5:5 dan 7:3 pada pembuatan granul ko-proses dengan 

metode pengering sembur (Spray drying). 


