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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang   

Seiring berjalannya waktu, industri farmasi di Indonesia terus mengalami 

perkembangan dalam setiap bidangnya, termasuk dalam bidang pengembangan 

formulasi dan teknologi produksi. Salah satu contohnya adalah pada industri 

farmasi yang memproduksi tablet Tablet masih banyak diminati meskipun telah 

dilakukan penelitian pada pengembangan bentuk sediaan baru yang lebih sesuai, 

karena stabilitas, kemudahan penggunaan dan pengaturan dosisnya serta 

kemampuannya memberikan efektivitas mencapai lebih dari 80% dari semua 

bentuk sediaan obat (Erum et al., 2011). 

Terdapat banyak keuntungan suatu bahan aktif dibuat dalam bentuk tablet, 

antara lain karena biayanya lebih murah, sediaan nya lebih ringan dan lebih 

kompak, pengemasan, identifikasi dan transportasinya lebih mudah dan murah 

serta  lebih mudah ditelan, Sehingga sampai saat ini banyak ditemui obat-obatan 

dalam bentuk tablet (Harbir, 2012). 

Berbagai inovasi baru banyak dikembangkan pengelola industri farmasi 

untuk menciptakan tablet dengan mutu yang lebih baik dan efisien dalam proses 

pembuatannya. Tablet yang baik yaitu tablet yang memenuhi kriteria parameter 

uji mutu fisik tablet. Sedangkan tablet yang efisien yaitu tablet yang dalam 

produksinya tidak membutuhkan banyak peralatan dan biaya yang berlebihan 

(Lachman et al., 1994). 

 Dalam proses pembuatan tablet, dapat dipilih beberapa metode antara lain 

granulasi basah, granulasi kering, dan kempa langsung (Jaimini, 2013). Semakin 

banyaknya minat produksi dengan proses yang relatif lebih cepat juga dengan 

biaya yang lebih sedikit membuat banyak industri memilih penggunaan metode 

kempa langsung. Pemilihan ini dilakukan karena pada metode sebelumnya 

digunakan cara granulasi, dimana metode ini dinilai kurang efisien. Kempa 

langsung terus tumbuh dalam industri farmasi, karena proses ini menghindari 

tahapan yang terlalu banyak dalam granulasi basah atau kering (Ali, 2011). Akan 
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tetapi, tidak semua jenis obat atau bahan aktif dapat diproduksi dengan metode 

kempa langsung tersebut (Saha, 2009). 

Setiap bahan aktif memiliki karakteristik dan sifat yang berbeda-beda. 

Begitu pula dengan bahan pembawa yang akan digunakan sebagai eksipien pada 

pembuatan suatu tablet. Ada kalanya bahan aktif yang akan di produksi memiliki 

sifat yang kurang baik misalnya pada sifat kompresibilitasnya atau pada sifat 

alirnya, dimana kedua karakteristik itu dibutuhkan pada pembuatan tablet dengan 

metode kempa langsung (Akram, 2011), sehingga dibutuhkan eksipien yang dapat 

memperbaiki kekurangan pada bahan aktif tersebut.  

Salah satu contoh bahan aktif tersebut adalah paracetamol. Paracetamol 

merupakan salah satu obat bebas yang paling banyak digunakan.  Paracetamol 

Memiliki khasiat analgesik dan antipiretik, tetapi aktivitas antiinflamasinya 

rendah (Govedarica et al., 2011). Paracetamol memiliki sifat alir dan 

kompaktibilitas yang buruk dengan bentuknya yang kristal (Govedarica et al., 

2011).  

Dalam pembuatan tablet dengan metode kempa langsung, bahan pembawa 

yang digunakan pun perlu diperhatikan. Sifat fisik masing-masing bahan pengisi 

merupakan hal kritis. Perubahan sedikit dapat mengubah sifat alir dan kempa 

sehingga menjadi tidak sesuai untuk di kempa langsung (Depkes RI, 1995). Bahan 

pembawa juga terkadang memiliki kelemahan. Tidak ada bahan tunggal yang 

cenderung menunjukkan semua karakteristik ideal sekaligus. Sehingga ditemukan 

cara untuk menutupi kelemahan masing-masing bahan pembawa tersebut dengan 

metode ko-proses. 

Disamping itu, adanya pergeseran pembuatan tablet dengan metode kempa 

langsung dan pembuatan tablet dengan kecepatan tinggi mengharuskan industri 

eksipien untuk mencari dan mengembangkan eksipien baru yang salah satunya 

dapat dilakukan dengan pembuatan eksipien ko-proses tersebut (Kathpalia, 2014).  

Saat ini telah tersedia di pasaran produk eksipien ko-proses antara lain Ludipress, 

StarLac, Advantose FS 95, Microcelac, Dipac yang dibuat dengan menggunakan 

spray drier (Saha, 2009).  

Ko-proses dapat dilakukan dengan menggabungkan dua atau lebih jenis 

bahan pembawa dengan proses yang sesuai (Marwaha, 2010), salah satunya 
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adalah penggunaan laktosa dikombinasikan dengan bahan  lain seperti avicel. 

Avicel atau selulosa mikrokristal merupakan salah satu turunan selulosa. Dalam 

pasaran farmasi, mikrokristalin selulosa tersedia di bawah nama-nama merek 

seperti Avicel, Emcocel, atau Vivacel. Derivate selulosa ini merupakan salah satu 

eksipien yang penting dalam industry farmasi (Gohel dan Jogani, 2005). Avicel 

dapat digunakan sebagai bahan pengikat, pengisi, penghancur dan pelicin dalam 

pembuatan tablet (Banker,et. al 1980).  

Avicel atau Selulosa mikrokristal diperkenalkan pada awal tahun 1960-an 

merupakan eksipien terbaik dalam pembuatan tablet secara kempa langsung 

(Gohel, 2005). Selain penggunaannya dalam kempa langsung, selulosa 

mikrokristalin digunakan sebagai pengencer dalam tablet granulasi basah, sebagai 

pengisi dalam kapsul, dan untuk memproduksi sphere (Siregar dan Wikarsa, 2010).. 

Laktosa adalah gula yang diperoleh dari susu, dalam bentuk anhidrat atau 

mengandung satu molekul air hidrat. Laktosa merupakan serbuk atau masa hablur, 

keras, putih, atau putih agak krem. Tidak berbau dan rasa sedikit manis. Stabil 

diudara tetapi mudah menyerap bau. (Kibbe,2000). Laktosa dalam formulasi 

tablet berfungsi sebagai bahan pengisi yang baik karena dapat memadatkan massa 

granul  untuk metode granulasi basah juga pada metode kempa langsung (Edge et 

al., 2006). 

Laktosa memiliki sifat kompresibilitas yang kurang baik. Avicel PH 101 

sifat kompresibilitasnya baik sehingga mampu menghasilkan tablet yang keras 

dengan sedikit tekanan, tetapi sifat alirnya kurang baik. Penggabungan kedua 

eksipien ini dapat dilakukan dengan metode modern seperti dengan penggunaan 

alat spray drier, ataupun menggunakan metode granulasi basah dengan tambahan 

bahan pengikat seperti PVP K-30 untuk menghasilkan eksipien dengan sifat alir 

dan kompresibilitas yang baik. PVP K-30 banyak digunakan dalam berbagai 

formulasi farmasi terutama untuk bentuk sediaan padat. Dalam proses tabletasi, 

larutan PVP K-30 digunakan sebagai pengikat pada proses granulasi basah (Rowe 

et al., 2009). Keuntungan menggunakan metode granulasi basah pada proses ini 

adalah dari segi ekonomi dan dapat meningkatnya kemampuan alir eksipien. Pada 

proses ini, setelah granul terbentuk, dilakukan uji mutu fisik granul meliputi sifat 

alir dan sudut istirahat, kandungan lengas, uji kompaktibilitas, dan persen 
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kompresibilitas. Kemudian, untuk menguji kemampuan kempa dari granul 

tersebut menjadi tablet yang memenuhi mutu fisik tablet dilakukan uji potensial 

pengenceran dengan cara mencampurkan granul dengan kristal parasetamol yang 

memiliki kemampuan kompresibilitas yang jelek dan daya alir yang jelek. 

Perbandingan yang tepat dari masing-masing bahan pembawa tersebut 

akan menghasilkan eksipien ko-proses yang memenuhi persyaratan, antara lain 

kemampuan untuk mengalir dengan baik serta kompresibilitas dan potensial 

pengenceran yang baik (Patel dan Natvarlal, 2009). Potensial pengenceran yang 

baik adalah saat suatu eksipien dapat mempertahankan kompresibilitasnya ketika 

dicampurkan dengan bahan yang non-kompresibel. 

Sebelumnya, telah dilakukan banyak pengembangan eksipien baru dengan 

metode ko-proses menggunakan campuran yang beragam. Campuran tersebut 

menunjukkan hasil yang berbeda-beda karena masing-masing bahan memiliki 

pengaruh yang berbeda terhadap eksipien yang akan dibuat. Oleh karena itu, 

peneliti ingin melakukan penelitian tentang pengaruh PVP K-30 terhadap 

efektifitas campuran laktosa dan Avicel sebagai bahan pembawa kempa langsung 

yang dibuat menggunakan metode granulasi basah.  

1.2 Rumusan Masalah 

1.  Bagaimana pengaruh penambahan PVP K-30 pada granul ko-proses 

campuran laktosa dan avicel PH 101 sebagai bahan pembawa kempa 

langsung?  

2. Bagaimana pengaruh granul dasar terhadap efektifitas mutu fisik tablet 

paracetamol dengan uji potensial pengenceran?  

1.3  Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh penambahan PVP K-30 pada granul ko-proses 

campuran laktosa dan avicel PH 101 sebagai bahan pembawa kempa 

langsung 

2. Mengetahui pengaruh granul dasar terhadap efektifitas mutu fisik  tablet 

paracetamol dengan uji potensial pengenceran. 
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1.4  Hipotesis 

Peningkatan kadar zat pengikat pada metode co-processed excipient 

laktosa dan Avicel PH 101 dengan granulasi basah dapat meningkatkan efektifitas 

granul sebagai pembawa kempa langsung. 

1.5   Manfaat Penelitian 

Dengan mengetahui pengaruh penambahan kadar pengikat pada co-

processed excipients laktosa dan avicel PH 101 maka diperoleh granul yang baik 

dan dapat diketahui juga sampai perbandingan berapa eksipien ko-proses dan 

paracetamol dapat dicetak menjadi tablet yang memenuhi persyaratan. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk 

pengembangan formulasi tablet kempa langsung paracetamol dengan bahan 

pembawa laktosa dan Avicel PH 101.  




