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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki berbagai macam 

varian tanaman penghasil pati yang sangat bermanfaat dalam industri farmasi. 

Bahan tambahan dalam industri farmasi selama ini masih sangat tergantung pada 

impor, sedangkan Indonesia mempunyai sumber daya alam yang berlimpah yang 

apabila diolah diharapkan dapat menanggulangi ketergantungan tersebut. Salah 

satu sumber daya alam tersebut yang banyak terdapat di Indonesia adalah jagung. 

Jagung memiliki beberapa kandungan, seperti glukosa, protein, mineral, vitamin, 

pati, dan karbohidrat (Richana dan Suarni, 2005). 

Pati jagung termasuk pati alami, dalam dunia industri farmasi pati jagung 

dimanfaatkan sebagai bahan pengikat dan penghancur untuk pembuatan tablet. 

Namun, dikarenakan amilum alami ini mempunyai sifat alir yang buruk sehingga 

perlu dilakukan pengkominasian dengan eksipien lain untuk menghasilkan tablet 

dengan nilai sifat alir dan kompaktibilitas yang memenuhi persyaratan 

(Ochubiojo, 2011; Dressler, 2003). 

Laktosa monohidrat berbentuk kristal yang sangat keras dan bersifat non-

higroskopis. Laktosa merupakan bahan yang paling banyak digunakan sebagai 

filler-dilluent dalam tablet. Sifat umum laktosa yang menguntungkan sehingga 

banyak digunakan sebagai eksipien adalah efektivitas biaya, mudah didapat, 

higroskopisitas rendah, stabilitas fisik dan kimia yang sangat baik dan 

kelarutannya dalam air baik (Gohel dan Jogani, 2005). Laktosa selanjutnya akan 

dikombinasikan dengan pati jagung untuk menghasilkan suatu eksipien baru 

dengan spesifikasi yang lebih baik. Teknik pengkombinasian kedua eksipien ini 

disebut dengan koproses. 

Koproses merupakan teknik yang dilakukan untuk memperoleh eksipien 

baru dengan mengkombinasikan dua atau lebih eksipien yang telah ada, dimana 

kombinasi bahan tersebut akan saling melengkapi, sehingga diperoleh eksipien 

baru dengan sifat yang lebih baik. Koproses merupakan metode yang menarik 
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karena produk secara fisik dimodifikasi dengan cara khusus tanpa mengubah 

struktur kimianya (Gohel dan Jogani, 2005). 

Bentuk sediaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tablet atau 

kompresi. Tablet adalah sediaan padat mengandung bahan obat dengan atau tanpa 

bahan pengisi. Terdapat berbagai macam metode pembuatan tablet, antara lain 

adalah metode granulasi basah, metode granulasi kering, dan kempa langsung. 

Sebagian besar tablet dibuat dengan cara pengempaan dan merupakan bentuk 

sediaan yang paling banyak digunakan (Depkes RI, 1995).   

Pada umumnya tablet kempa langsung mengandung zat aktif dan bahan 

pengisi, bahan pengikat, disintegran dan lubrikan, dapat juga mengandung bahan 

warna dan lak (bahan warna yang diabsorbsikan pada aluminium hidroksida yang 

tidak larut) yang diizinkan, bahan pengaroma dan bahan pemanis (Depkes RI, 

1995). Selain itu keuntungan utama dari kempa langsung adalah ekonomis dan 

membutuhkan peralatan yang lebih sederhana. Kempa langsung lebih cocok untuk 

bahan yang sensitif terhadap kelembaban dan panas, karena dalam metode ini 

tidak ada proses pembasahan dan pengeringan dan meningkatkan stabilitas bahan 

aktif (Gohel dan Jogani, 2005).  

Searah dengan penelitian sebelumnya, dilakukan pembuatan koproses 

eksipien antara pati jagung dan laktosa monohidrat pada perbandingan 85 : 15 

(Dressler, 2003). Pada penilitian kali ini, dilakukan pembuatan koproses eksipien 

antara pati jagung dan laktosa pada dua perbandingan yakni 7:3 dan 5:5 dengan 

metode pengering sembur. Granul yang telah diperoleh kemudian dilakukan uji 

mutu fisik granul dan uji teknologi tablet parasetamol. Parasetamol merupakan 

bahan obat yang memiliki sifat non-kompresibel dan sifat alir yang buruk 

(Govedarica et al., 2011), sehingga kemampuan granul koproses akan duji 

efektifitasnya terhadap mutu fisik tablet parasetamol yang terbentuk. 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan 

dalam pengembangan formulasi tablet cetak langsung menggunakan bahan 

pembawa pati jagung dan laktosa. 
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1.2  Rumusan Masalah 

1. Apakah granul koproses pati jagung dan laktosa (7:3 dan 5:5) yang 

diproses dengan sembur kering dapat menghasilkan granul sebagai bahan 

pembawa kempa langsung ? 

2. Berapakah pengaruh granul dasar terhadap efektivitas mutu fisik tablet 

parasetamol dengan uji potensial pengenceran? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

1. Menentukan granul koproses pati jagung dan laktosa (7:3 dan 5:5)  yang 

diproses dengan sembur kering dapat menghasilkan granul sebagai bahan 

pembawa kempa langsung. 

2. Menentukan pengaruh granul dasar terhadap efektivitas mutu fisik tablet 

parasetamol dengan uji potensial pengenceran. 

1.4 Hipotesis 

Perubahan perbandingan koproses pati jagung dan laktosa (7:3 dan 5:5) 

dengan metode sembur kering dapat meningkatkan efektifitas granul sebagai 

bahan pembawa kempa langsung. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dengan mengetahui pengaruh kombinasi pati jagung dan laktosa sebagai 

bahan pembawa terhadap mutu fisik tablet kempa langsung parasetamol, maka 

diperoleh kadar pati jagung dan laktosa yang menghasilkan tablet parasetamol 

kempa langsung dengan mutu fisik yang memenuhi persyaratan. Hasil penelitian 

ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk pengembangan 

formulasi tablet cetak langsung parasetamol dengan bahan pembawa pati jagung 

dan laktosa. 


