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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Metode kempa langsung adalah metode yang paling sederhana dan paling 

ekonomis untuk pembuatan tablet karena langkah pengolahan yang dibutuhkan 

lebih sedikit daripada teknik lainnya (Akram et al., 2011). Yakni, memerlukan 

bahan aktif yang tepat dicampur dengan bahan pengisi yang sesuai sebelum 

kompresi. Selain dari kesederhanaan proses formulasi dan pembuatan, keuntungan 

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

energi untuk pembuatan dan menghindari penggunaan  air untuk granulasi pada 

bahan obat yang sensitif terhadap air. Dengan demikian, kompresi langsung sangat 

efisien (Karsten Hauschild dan Katharina M. Picker, 2004). Namun keberhasilan 

suatu tablet kempa langsung adalah berdasarkan eksipiennya, jika digunakan 

eksipien yang baik dalam pembuatan suatu sediaan tablet maka harga bahan yang 

diperlukan akan lebih mahal. Tablet adalah sediaan padat kompak, dibuat secara 

kempa cetak, 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 (Departemen 

Kesehatan RI, 1979).  

Pembuatan eksipien kempa langsung, bisa dilakukan dengan co-process 

eksipien. Co-processing merupakan suatu proses pengembangan bahan baku 

kempa langsung yang didasarkan pada konsep baru dari dua atau lebih eksipien 

yang berinteraksi pada tingkat sub-partikel dengan tujuan untuk menunjukkan 

fungsi yang lebih baik (Raval et al., 2014). Kombinasi dari bahan-bahan yang 

dipilih diharapkan akan mendapatkan manfaat dari salah satu bahan yang lain, 

sehingga campuran ini menjadi granul yang lebih baik dan kompak, sehingga dapat 

digunakan sebgai bahan pengisi yang baik. Saat ini proses pengembangan eksipien 

co-process banyak dikembangkan menggunakan Amilum yang merupakan polimer 

dari karbohidrat yang dapat digunakan sebagai eksipien campuran pengisi tablet 

dikombinasikan dengan avicel PH 101 atau laktosa. Namun, kompaktibilitas dan 
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aliran yang buruk sifat yang tidak memenuhi laktosa monohidrat membatasi 

penggunaan kristal laktose monohidrat sebagai pengisi-pengikat untuk tablet 

langsung. Peneliti dan produsen eksipien banyak memodifikasi laktose monoidrat 

untuk mencapai produk yang menunjukkan kompaktibilitas yang baik, mengurangi 

kecenderungan capping dan sifat alir yang baik untuk memenuhi kebutuhan 

eksipien untuk eksipien kompresi langsung. Processing laktosa menjadi gumpalan 

α-laktosa monohidrat kecil (misalnya, Tablettose, Pharmatose DCL 15) atau spray-

drying laktosa dilakukan untuk meningkatkan karakteristik tablet langsung (Uma 

Rani and Naheed Begum, 2014). 

Pada penelitian yang telah ada sebelumnya, telah dilakukan pengembangan 

eksipien kempa langsung dari pati jagung dengan avicel ph 101 menjadi senyawa 

co-processed baru dengan metode granulasi basah dengan tujuan optimisasi sifat 

alir dari kedua bahan tersebut (Toumi et al., 2011). Beberapa contoh co-process 

yang sudah ada misalnya adalah Ludipress, Cellactose, Microcelac100, Starlac, dan 

Pharmatose DCL40 (Uma Rani adn Naheed Begum, 2014). Pada penelitian ini akan 

dilakukan co-processed eksipien dari laktosa dan pati jagung (7:3) dengan 

penambahan PVP K-30 dengan kadar 1% dan 3% sebagai bahan pengikat dengan 

metode pembuatan granulasi basah dan kemudian digunakan parasetamol sebagai 

model obat. Evaluasi granul pada eksipien granul co-process meliputi sifat alir, 

kandungan lengas, % kompresibilitas, distribusi ukuran granul dan kompaktibilitas 

yang baik.  

Granulasi basah merupakan metode pembuatan tablet yang paling banyak 

digunakan. Namun pada penelitian ini granulasi basah digunakan dalam metode 

pembuatan granul eksipien co-process laktosa dan amilum jagung. Prinsip metode 

granulasi basah adalah mencampur zat aktif dengan eksipien menjadi partikel yang 

lebih besar dengan menambahkan cairan pengikat dalam jumlah tertentu sehingga 

akan diperoleh massa lembab yang dapat digranulasi. Metode ini digunakan pada 

zat aktif yang tahan terhadap kelembaban dan panas (Ansel, 1989).  

Sekarang ini amilum yang sering digunakan di industri farmasi ada dua 

macam yaitu amilum alami dan amilum termodifikasi. Amilum dalam bentuk alami 

(native starch) adalah amilum yang dihasilkan dari sumber umbi-umbian dan belum 

mengalami perubahan sifat fisik dan kimia atau diolah secara kimia-fisika. Amilum 
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ini banyak digunakan di industri makanan dan farmasi sebagai bahan pengisi (filler) 

dan pengikat (binder) dalam pembuatan tablet, pil dan kapsul. Namun, Amilum ini 

mempunyai dua keterbatasan besar dalam membentuk tablet yang baik, yaitu tidak 

mempunyai daya alir (fluiditas) dan kompaktibilitas. Oleh karena itu pati jenis ini 

belum banyak dipakai dalam formula tablet kempa langsung (Rismana, 2004; 

Ostertag, 2001). 

Salah satu amilum yang dapat digunakan sebagai bahan eksipien yaitu 

amilum jagung. Amilum jagung mudah diperoleh dan harganya terjangkau. 

Amilum jagung mengandung 28% amilosa dan 72% amilopektin (Wicaksono, 

2008). Amilum jagung berupa serbuk halus, memiliki luas permukaan yang besar. 

Amilum alami bersifat adhesif sehingga sifat alirnya kurang baik (Ben, dkk., 2007). 

Sesuai dengan pemaparan diatas, laktosa banyak digunakan sebagai 

campuran eksipien co-process, laktosa atau gula susu merupakan bahan pengisi 

yang paling banyak digunakan karena tidak bereaksi dengan hampir semua obat, 

baik yang digunakan dalam bentuk hidrat atau anhidrat. Sediaan obat yang 

menggunakan laktosa memberikan kecepatan pelepasan obat yang baik, granul 

yang terbentuk cepat kering dan waktu hancur tidak terlalu peka terhadap 

perubahan (Banker dan Anderson, 1986). Metode pembuatan co-process eksipien  

memiliki berbagai metode, diantaranya metode yang digunakan adalah spray 

drying, fluid bed granulation, wet granulation, dry granulation, melt granulation, 

co-transformation, milling, roller drying, dan co-precipitation (Kumari et al., 

2013). 

PVP-K30 digunakan dalam penelitian ini dikarenakan laktosa dan pati 

jagung tidak dapat membentuk kesatuan yang baik, sehingga perlu untuk 

ditambahkan pengikat dari luar. PVP-K30 berfungsi sebagai bahan pengikat pada 

kadar 0,5 – 5 % (Rowe et al). Penggunaan bahan pengikat PVP K-30 karena mampu 

membentuk ikatan yang kuat antar granul, sehingga tablet yang dihasilkan memiliki 

kekerasan dan kerapuhan yang cukup. Selain itu PVP K-30 memiliki sifat alir baik, 

sudut diam minimum dan menghasilkan daya kompaktibilitas lebih baik 

(Muktamar, 2007). Laktosa dengan pati jagung ditambah juga bahan pengikat PVP-

K30 diharapkan bisa menghasilkan eksipien yang dapat memenuhi persyaratan 

mutu fisik granul dan kompaktibilitas yang baik. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah penambahan PVP-K30 dengan kadar 1% dan 3% dapat mempengaruhi 

mutu fisik granul koproses laktosa dan pati jagung 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. Menentukan pengaruh kadar PVP K-30 sebesar  1% dan 3% pada granul 

koproses campuran laktosa dan pati jagung sebagai bahan pembawa kempa 

langsung. 

2. Mengetahui pengaruh granul dasar terhadap efektifitas mutu fisik  tablet 

paracetamol dengan uji potensial pengenceran. 

1.4 Hipotesis 

Peningkatan kadar PVP K-30 pada metode koproses laktosa dan pati jagung 

dengan metode granulasi basah dapat meningkatkan efektifitas granul kempa 

langsung terkait dengan uji mutu fisik granul (kandungan lengas, sifat alir, 

kompaktibilitas, % kompresibilitas, dan distribusi ukuran granul) sebagai bahan 

pembawa kempa langsung. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan 

dalam formulasi tablet kempa langsung menggunakan laktosa – pati jagung sebagai 

bahan pembawa serta dapat mengetahui kemampuan PVP K-30 1% dan 3% pada 

pembuatan granul koproses dengan metode granulasi basah. 

 


