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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Dewasa ini, sediaan tablet semakin populer pemakaiannya dan merupakan 

sediaan yang paling banyak diproduksi. Tablet adalah sediaan padat mengandung 

bahan obat dengan atau tanpa bahan pengisi. Berdasarkan metode pembuatan, 

dapat digolongkan sebagai tablet cetak dan tablet kempa. Sebagian besar tablet 

dibuat dengan cara pengempaan dan merupakan bentuk sediaan yang paling 

banyak digunakan. Tablet kempa dibuat dengan memberikan tekanan tinggi pada 

serbuk atau granul menggunakan cetakan baja. Tablet dapat dibuat dalam berbagai 

ukuran, bentuk dan penandaan permukaan tergantung pada desain cetakan. 

(DepKes,1995)   

Secara umum bentuk pengobatan dengan menggunakan tablet lebih 

disukai karena bersih, praktis dan efisien. Bentuk sediaan tablet memiliki suatu 

keunggulan jika dibandingkan dengan bentuk sediaan liquid, karena kompak 

sehingga lebih mudah disimpan dan dibawa. Kerugian tablet yaitu pasien 

memerlukan air untuk pengkonsumsiannya dan juga waktu disintegrasi dan waktu 

disolusi tablet jika tidak memenuhi syarat akan mengakibatkan sasaran obat dalam 

plasma tidak tercapai. (Joenoes, 2008) 

Kesulitan dalam penggunaan sediaan tablet sering kali terjadi pada pasien 

pediatri maupun  geriatri dengan gangguan menelan. Kesukaran ini dapat diatasi 

dengan pembuatan sediaan tablet yang mudah terdisintegrasi. Tablet yang 

dikembangkan tersebut adalah Orally Disintegrating Tablet atau yang sering 

disebut dengan ODT. Sediaan ODT dapat mempermudah pengkonsumsian obat 

kepada anak-anak karena sangat nyaman dikonsumsi walaupun sedang berada 

diperjalanan. Hal ini dikarenakan ODT terdisintegrasi atau larut dalam air liur 

dengan cepat tanpa perlu menggunakan air (Bhowmik et al, 2009). Serta memiliki 

waktu disintegrasi umumnya kurang dari satu menit (Klancke, 2003) 

Pada penelitian ini akan digunakan parasetamol sebagai bahan aktif tablet. 

Parasetamol adalah bahan kimia obat yang merupakan derivat-asetanilida yaitu 

metabolit fenasetin yang dahulu banyak dipergunakan sebagai analgetikum, tetapi 

pada tahun 1978 telah ditarik dari peredaran karena efek sampingnya 
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(nefrotoksisitas dan karsinogen).  Dewasa ini, pada umumnya parasetamol 

dianggap sebagai analgetik dan antipiretik yang paling aman, dan juga untuk 

swamedikasi (pengobatan mandiri) (Tjay et al, 2002). 

Seperti halnya tablet pada umumnya, ODT memerlukan bahan tambahan 

lain. Bahan atau komponen utama yang dipergunakan untuk mempercepat waktu 

hancur tablet didalam rongga mulut adalah super disintegrant. Super disintegrant 

yang digunakan untuk pembuatan tablet ini yaitu croscarmellose sodium. 

Croscarmellose sodium dipergunakan untuk formulasi sediaan oral kefarmasian 

sebagai disintegran pada kapsul, tablet dan granul (Rowe et al, 2009).  

Croscarmellose sodium pada konsentrasi hingga 5% b/b dapat digunakan 

sebagai tablet disintegrant, meskipun biasanya 2% b/b digunakan untuk tablet 

dengan kompresi langsung dan 3% b/b dalam tablet digunakan untuk proses 

granulasi basah (Rowe et al, 2009). Namum pada sediaan Orally Disintegrating 

tablet yang memerlukan waktu hancur yang lebih cepat dapat digunakan 

Croscarmellose sodium dengan konsentrasi lebih besar.  Superdisintegrant, seperti 

Croscarmellose sodium dan  sodium starch glycolate, biasanya digunakan pada 

sekitar 2-20%  b/b pada sediaan Fast Disintegrating Tablet (Babbel dan 

Fritzsching, 2009) 

Metode yang akan dipergunakan untuk pembuatan ODT paracetamol ini 

adalah granulasi basah. Metode granulasi basah akan memperbaiki sifat alir 

dengan membentuk granul dan meningkatkan kompaktibilitas bahan sehingga 

menjadi lebih mudah di tablet (Banker dan Anderson, 1986). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini akan 

dilakukan pengujian pengaruh kadar Croscarmellose sodium terhadap mutu fisik 

ODT parasetamol dengan metode granulasi basah. 

1.2. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana pengaruh kadar croscarmellose sodium 5% dan 10% 

terhadap mutu fisik parasetamol dalam sediaan Orally Disintegrating 

Tablet Parasetamol yang dibuat dengan metode granulasi basah? 

2. Berapakah kadar croscarmellose sodium yang diperlukan untuk 

membuat parasetamol dalam sediaan Orally Disintegrating Tablet 

yang memenuhi persyaratan ? 
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1.3. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini dibuat bertujuan untuk : 

1. Mengetahui pengaruh kadar croscarmellose sodium terhadap mutu 

fisik Orally Disintegrating Tablet Parasetamol yang dibuat dengan 

metode granulasi basah. 

2. Mengetahui kadar croscarmellose sodium yang diperlukan untuk 

membuat Orally Disintegrating Tablet yang memenuhi persyaratan. 

1.4. Hipotesa 

Kadar Croscarmellose sodium yang berbeda, akan mempengaruhi 

mutu fisik tablet Orally Disintegrating Tablet parasetamol yang dibuat 

dengan metode granulasi basah. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai dasar 

pengembangan formula Orally Disintegrating Tablet parasetamol. 

 


