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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Brotowali (Tinospora crispa L.) 

Tanaman Brotowali dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan nama 

bratawali (Melayu), andawali (Sunda), brotowali (Jawa Tengah), dan antawali 

(Bali) (Muharni et al., 2015). Brotowali berasal dari Asia Tenggara. Wilayah 

penyebarannya di Asia Tenggara cukup luas, meliputi wilayah Indo Cina, 

Semenanjung Melayu, Filipina, dan Indonesia. Di Indonesia, tanaman brotowali 

banyak ditemukan di Pulau Jawa, Bali, dan Ambon (Kresnady, 2003) 

Dalam Sherley dan Aspan, (2008) klasifikasi tumbuhan brotowali adalah 

sebagai berikut: 

Divisi: Spermatophyta 

Class: Dicotyledoneae 

Ordo: Ranunculales 

Famili: Menispermaceae 

Genus: Tinospora 

Spesies: Tinospora crispa L.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Batang Brotowali (UPT. Materia Medika Batu) Malang
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Tanaman merambat berkayu dengan tinggi batang mencapai 15 m. Batang 

sebesar jari kelingking, berbintil-bintil rapat, dan rasanya pahit. Daun tunggal, 

bentuknyaa seperti jantung atau agak berbentuk bundar telur, ujung daun lancip 

memiliki Panjang 17-14 m dan lebar 5-12 m. Bunganya berukuran kecil, berwarna 

hijau muda, berbentuk tandan semu. Biasanya bunga muncul ketika tanaman 

sedang tidak berdaun (Hidayat dan Natipulu, 2015).  

2.1.1  Kandungan Zat Aktif 

Secara umum didalam tanaman brotowali terkandung berbagai macam 

senyawa kimia antara lain alkaloid, damar lunak, pati, glikosida, pikroretosid, 

harsa, zat pahit pikroretin, tinokrisposid, berberin, palmatin, kolumbin dan 

kaokulin atau pikrotoksin. Brotowali mengandung banyak senyawa kimia yang 

berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Kandungan senyawa 

kimia berkhasiat sebagai obat tersebut terdapat diseluruh bagian tanamannya 

mulai dari akar, batang sampai daun. Akar brotowali mengandung senyawa 

antimikroba berberin dan kolumbin (Kresnady, 2003).  

Komponen utama yang telah diidentifikasi aktif adalah terpenoid. 

Senyawa terpenoid yang berperan menurunkan serum gula darah pada diabetes 

adalah borapentol B. Adapun mekanisme pengobatan oral untuk penderita DM 

yaitu dengan cara penghambatan kerja enzim alfa glukosidase yang berperan 

dalam konversi karbohidrat menjadi glukosa. Dengan dihambatnya kerja enzim 

alfa glucosidase menyebabkan kadar glukosa dalam darah dapat dikembalikan 

dalam batas normal (Rosidah et al., 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                        (b) 

Gambar 2.2 Struktur Kimia Terpenoid: (a) Borapetoside C; (b) Borapentol B  

(Ahmad et al., 2016) 
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2.1.2  Khasiat 

Berdasarkan beberapa senyawa yang terkandung dalam tanaman 

brotowali, terdapat efek farmakologis dari tanaman brotowali sehingga dapat 

menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Sifat analgesik menyebabkan brotowali 

dapat menghilangkan rasa sakit. Sifat antipiretikum menyebabkan brotowali 

berkhasiat sebagai penurun panas. Batang brotowali banyak digunakan untuk 

mengobati sakit perut (diare), demam, sakit pinggang, sakit kuning, dan cacingan. 

Selain itu, brotowali juga berkhasiat sebagai antidiabetes. Khasiat antidiabetes ini 

adalah sebagai obat penyakit diabetes atau kencing manis. Air rebusan daun 

brotowali dapat dimanfaatkan untuk mencuci luka atau penyakit kulit seperti 

kudis dan gatal-gatal. Akar brotowali dapat berfungsi sebagai obat analgesik, 

sedangkan air rebusan daun dan batangnya untuk penyakit kencing manis Selain 

itu, adapun uji pra klinik yang dilakukan secara in vitro pada hewan uji terbukti 

dapat menurunkan kadar glukosa dalam darah kelinci (Kresnady, 2003). 

2.2  Tinjauan Ekstrak 

 Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan cara mengekstraksi 

zat aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang 

sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau 

serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah 

ditetapkan (Departemen Kesehatan RI, 2014). 

2.2.1  Ekstraksi 

 Ekstraksi merupakan proses pemisahan bahan dari campurannya dengan 

menggunakan pelarut yang sesuai. Proses ekstraksi dihentikan ketika tercapai 

kesetimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi 

dalam sel tanaman (Mukhriani, 2014). 

Proses ekstraksi secara umum dapat dilakukan dengan cara maserasi, 

perkolasi, refluks, ekstraksi dengan alat soxhlet, digesi, infusa dan dekok. Mutu 

ekstrak dalam proses ekstraksi dipengaruhi oleh teknik ekstraksi, waktu ekstraksi, 

temperatur, jenis pelarut, konsentrasi pelarut dan perbandingan bahan-pelarut  

(Rosidah et al., 2015).   
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2.2.1.1 Metode Maserasi 

 Metode ini dilakukan dengan memasukkan serbuk tanaman dan pelarut 

yang sesuai ke dalam wadah inert yang tertutup rapat pada suhu kamar. Proses 

ekstraksi dihentikan apabila telah tercapai kesetimbangan antara kadar senyawa 

dalam pelarut dengan kadar dalam sel tanaman. Setelah proses ekstraksi, pelarut 

kemudisn dipisahkan dari sampel dengan cara penyaringan. Kerugian utama dari 

metode maserasi ini adalah memerlukan banyak waktu, pelarut yang digunakan 

cukup banyak, dan kemungkinan besar dapat menyebabkan beberapa senyawa 

hilang. Selain itu, beberapa senyawa mungkin saja sulit diekstraksi pada suhu 

kamar. Namun di sisi lain, metode maserasi ini dapat menghindari rusaknya 

senyawa-senyawa yang bersifat termolabil (Mukhriani, 2014). 

2.2.1.2 Metode Perkolasi 

Perkolasi merupakan proses ekstraksi yang umum digunakan di industri 

dan dipengaruhi oleh waktu dan perbandingan bahan pelarut. Waktu atau lamanya 

proses ekstraksi akan menentukan kandungan senyawa yang keluar dari bahan. 

Begitu juga perbandingan bahan pelarut, jumlah ekstraktan yang terlibat dalam 

perpindahan menentukan tingkat perbedaan kadar yang sangat penting dalam 

proses difusi yang akan mempengaruhi kandungan senyawa (Rosidah et al., 

2015). 

Kelebihan dari metode ini adalah sampel senantiasa dialiri oleh pelarut 

baru. Sedangkan kerugiannya adalah metode ini membutuhkan pelarut yang 

banyak dan memerlukan banyak waktu serta jika sampel dalam perkolator tidak 

homogen maka pelarut akan sulit menjangkau seluruh area. Pada metode 

perkolasi, serbuk sampel dibasahi secara perlahan dalam sebuah perkolator 

(wadah silinder yang dilengkapi dengan kran pada bagian bawahnya). Pelarut 

ditambahkan pada bagian atas serbuk sampel dan dibiarkan menetes perlahan 

pada bagian bawah. (Mukhriani, 2014). 

2.2.1.3 Metode Ultrasonik 

Maserasi ultrasonik merupakan modifikasi dari metode maserasi dengan 

mengunakan ultrasound (gelombang dengan frekuensi tinggi, 20kHz). Metode ini 

dilakukan dengan cara memasukkan simplisia kedalam sebuah bejana, kemudian 

bejana dimasukkan kedalam wadah ultrasonik. Pada prinsipnya, metode ini 
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memberikan tekanan mekanik pada sel sehingga menghasilkan rongga pada 

sampel. Rongga yang terbentuk menyebabkan peningkatan kelarutan senyawa 

dalam pelarut dan meningkatkan hasil ekstraksi. Sehingga senyawa yang 

diperoleh cukup banyak (Mukhriani, 2014). Hasil ekstraksi tergantung pada 

frekuensi getaran, kapasitas alat dan lama proses ultrasonikasi (Departemen 

Kesehatan RI, 2000; Mukhriani, 2014). Keuntungan utama penggunaan metode 

ini adalah prosesnya lebih cepat dan efisien dibandingkan metode lainnya. 

2.3 Produk Bahan Alam 

Produk bahan alam berasal dari simplisia nabati, hewani dan mineral. 

Bahan obat alam yang berasal dari simplisia nabati memiliki jumlah yang lebih 

besar dibandingkan dengan simplisia hewani maupun mineral. Simplisia nabati 

adalah simplisia berupa tumbuhan utuh, bagian tumbuhan, atau eksudat tumbuhan 

(Departemen Kesehatan, 2014). Simplisia hewani adalah simplisia yang berupa 

hewan atau bagian zat-zat hewan yang berguna dan belum berupa zat kimia murni 

(Materia Medika, 1995). 

Dalam Permenkes RI tahun 2016 tentang Formularium Obat Herbal Asli 

Indonesia, pengelompokkan obat bahan alam indonesia, obat tradisional yang ada 

di Indonesia dapat dikategorikan menjadi: Jamu, Obat Herbal Terstandar, dan 

Fitofarmaka. 

1.3.1 Jamu 

Jamu adalah obat tradisional Indonesia yang tidak memerlukan 

pembuktian ilmiah sampai dengan klinis, tetapi cukup dengan pembuktian empiris 

atau turun temurun. Jamu harus memenuhi kriteria aman sesuai dengan 

persyaratan yang ditetapkan, klaim khasiat dibuktikan berdasarkan data empiris, 

dan memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. 

 

 

 

 

Gambar 2. 3 Logo dan Penandaan Jamu 
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1.3.2 OHT (Obat Herbal Terstandar) 

Obat Herbal Terstandar (OHT) adalah sediaan obat bahan alam yang telah 

dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik pada 

hewan dan bahan bakunya telah di standarisasi. Obat herbal terstandar harus 

memenuhi kriteria aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, klaim khasiat 

dibuktikan secara ilmiah atau praklinik, telah dilakukan standarisasi terhadap 

bahan baku yang digunakan dalam produk jadi.  

 

 

 

 

Gambar 2. 4 Logo dan Penandaan Obat Herbal Terstandar 

1.3.3 Fitofarmaka 

Fitofarmaka adalah sediaan obat bahan alam yang dapat disejajarkan 

dengan obat modern karena telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara 

ilmiah dengan uji praklinik pada hewan dan uji klinik pada manusia, bahan baku 

dan produk jadinya telah di standarisasi. Fitofarmaka harus memenuhi kriteria 

aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, klaim khasiat dibuktikan dengan 

uji klinis, telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan dalam 

produk jadi.  

 

 

 

 

Gambar 2. 5 Logo dan Penandaan Fitofarmaka 

2.4  Tinjauan Granul 

Granul adalah penggabungan dari partikel-partikel kecil. Umumnya 

berbentuk tidak merata dan menjadi partikel tunggal yang lebih besar (Ansel, 

2005).  
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2.4.1  Metode Granulasi Basah 

Granulasi basah merupakan suatu proses dimana terjadi penggabungan 

serbuk-serbuk halus menjadi sebuah granul dengan menggunakan bantuan dari 

larutan bahan pengikat. Keuntungan dari metode granulasi basah yaitu: kompaksi, 

kompresibilitas, dan membuat sifat alirnya menjadi lebih baik, serta dapat 

menghindari apabila terjadinya segregasi (Solanki, 2010). 

Menurut Ansel (2005), metode granulasi basah merupakan metode yang 

paling sering digunakan untuk memproduksi tablet kompresi. Agar campuran 

serbuk mengalir bebas dan merata dari hopper (wadah berbentuk seperti corong, 

yang menampung obat dan mengatur arusnya menuju mesin pembuat tablet) ke 

dalam cetakan, proses pengisiannya dilakukan dengan tepat dan merata, biasanya 

perlu mengubah campuran serbuk menjadi granula yang bebas mengalir ke dalam 

cetakan disebut granulasi. Hal ini dapat dilakukan secara baik dengan 

menambahkan cairan pengikat ke dalam campuran serbuk, melewatkan massa 

kalis yang lembab melalui ayakan yang ukurannya seperti yang diinginkan, granul 

yang dihasilkan melalui pengayakan ini dikeringkan, lalu diayak lagi dengan 

ayakan yang ukurannya lebih kecil agar dapat menyeragamkan ukuran granul. 

Unsur pengikat dalam tablet juga dapat membantu merekatkan granul satu dengan 

yang lainnya, menjaga kesatuan tablet setelah dikompresi.  

Tahap selanjutnya yaitu proses pengeringan granul dalam mesin pengering 

yang menggunakan system sirkulasi udara dan pengendalian temperatur. Metode 

fluid bed dryer merupakan metode pengeringan granul terbaru yang sedang 

digunakan. Granul akan dikeringkan dalam keadaan tertutup dan diputar-putar 

sambil dialirkan udara hangat. Namun efektifitas bahan pengikat menjadi 

pertimbangan dalam proses ini, dimana adanya uap air dalam jumlah kecil akan 

menyebabkan ketidaksempurnaan pada proses pengeringan granul. Kelebihan 

jumlah uap air yang tertinggal dapat menyebabkan pecahnya penyalut saat tablet 

dikompresi. Tahap terakhir yaitu proses penyaringan kering. Granul akan 

dilewatkan melalui ayakan dengan lubang yang lebih kecil dari biasanya. Derajat 

kehalusan granul tergantung pada tablet yang akan diproduksi. Selanjutnya granul 

dapat dicampurkan dengan bahan tambahan fase eksternal sampai homogen, 

kemudian dikompresi (Ansel, 2005).  
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2.4.2  Mutu Fisik Granul 

Mutu fisik granul meliputi kecepatan alir dan sudut diam, kadar fines, 

kandungan lengas, dan uji kompaktibilitas. 

2.4.2.1 Kecepatan Alir dan Sudut Diam 

Parameter yang digunakan untuk menentukan massa dari suatu tablet 

adalah pemeriksaan laju alirnya. Kecepatan alir merupakan hal yang sangat 

berpengaruh terhadap aliran granul yang akan masuk kedalam mesin pencetak 

tablet, sehingga tablet yang dihasilkan mempunyai bobot yang seragam. Alat yang 

digunakan untuk menentukan kecepatan aliran granul adalah corong dengan 

sebuah penjepit batang corong yang tegak lurus dan permukaan yang horizontal 

(Musa et al., 2011). Corong yang sering digunakan adalah corong dengan 

diameter dasar 8,9 cm dan memiliki panjang 5,8 cm (Mustapha, 2015). Granul 

dengan berat yang telah ditentukan dimasukkan kedalam corong lalu secara 

perlahan penutup corong dibuka, biarkan granul yang berada didalam corong 

mengalir sampai habis. Kemudian dilakukan pencatatan terhadap tinggi, diameter, 

dan waktu mengalirnya granul lalu hitung kecepatan alirnya (Sa’adah dan 

Fudholi, 2011). 

Sudut diam juga ditentukan dengan metode corong, uji ini biasanya 

dilakukan setelah uji laju alir. Sudut diam merupakan sudut yang terbentuk antara 

sisi kerucut dan permukaan horizontal dari sejumlah granul yang telah keluar 

melalui corong (Kaushik et al., 2011). Kecepatan alir granul yang baik adalah jika 

lebih besar dari 10g/detik dengan sudut diam antara 24-40° (Agoes, G., 2012). 

2.4.2.2 Kadar Fines 

Ukuran partikel adalah salah satu parameter eksipien berbentuk serbuk, 

yang banyak digunakan pada tablet, karena dapat mempengaruhi sifat massa tablet 

seperti laju alir, dan indeks kompresibilitas (Anwar, 2012). 

Uji kadar fines ini berfungsi untuk menentukan jumlah fines yang ada 

dalam granul. Dari uji ini akan diketahui sifat alir dan sifat kompaktibilitas dari 

granul tersebut yang nantinya akan memberikan pengaruh terhadap mutu fisik 

tablet yang telah dicetak (Musa et al., 2011). Kadar Fines ditentukan dengan 

mengayak granul menggunakan alat Shieve Shaker Pharmaco S04-WT dengan 
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cara menimbang ayakan (mesh 120 dan pan) kemudian disusun. Perhitungan 

dilakukan pada mesh 120 dan pan (Musa et al., 2011). Granul yang baik memiliki 

fines kurang dari 20%.  

2.4.2.3 Kandungan Lengas 

Kelembaban dapat mempengaruhi aliran granul, kompresi tablet, waktu 

hancur tablet, habit kristal dan stabilitas kimia. Kandungan lengas biasanya diukur 

dengan menggunakan alat moisture analyzer (Parikh, 2005). 

Kandungan lengas yang terlalu rendah meningkatkan kemungkinan 

terjadinya capping (permukaan tablet pecah atau retak atau timbul garis pada 

tablet) sedangkan kandungan lengas yang terlalu tinggi meningkatkan 

kemungkinan terjadinya picking (adanya granul tablet yang menempel pada 

dinding die atau mesin cetak tablet). Persyaratan granul yang baik memiliki 

kandungan lengas 1-2% (Aulton, 2002). 

2.4.2.4 Uji Kompaktibilitas 

 Untuk mengetahui bahan serbuk atau granul memiliki kemampuan 

kompaktibilitas yang baik maka dapat dilakukan uji kompaktibilitas. Bahan 

serbuk atau granul yang akan diproses untuk menjadi sediaan tablet setelah 

diberikan tekanan tertentu pada bahan serbuk atau granul tersebut diharapkan 

mempunyai kompaktibilitas yang baik agar dapat membentuk massa tablet yang 

baik. 

Kompaktibilitas merupakan kemampuan suatu bahan untuk menghasilkan 

tablet dengan kekerasan yang cukup. Uji kompaktibilitas dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah serbuk atau granul yang akan dikempa dapat membentuk 

massa yang kompak atau tidak setelah diberikan tekanan tertentu. Alat yag biasa 

digunakan dalam uji kompaktibilitas ini adalah penekanan hidrolik. Uji 

kompaktibilitas dapat digunakan sebagai parameter untuk mengetahui kekerasan 

dan kerapuhan tablet. Tablet yang telah dihasilkan dari uji ini dapat dikatakan 

kompaktibel, jika setelah dilakukan penekanan tidak terjadi capping atau rusaknya 

permukaan tablet (Patel et al., 2006). 
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2.5  Tinjauan Tablet 

Tablet dapat berbeda-beda dalam ukuran, bentuk, berat, kekerasan, 

ketebalan, daya hancurnya, dan dalam aspek lainnya tergantung pada cara 

pemakaian tablet dan metode pembuatannya (Ansel, 2005). 

Berdasarkan metode pembuatan, dapat digolongkan sebagai tablet cetak 

dan tablet kempa. Tablet cetak dibuat dengan cara menekan massa serbuk lembab 

dengan tekanan rendah ke dalam lubang cetakan. Kepadatan tablet tergantung 

pada ikatan kristal yang akan terbentuk selama proses pengeringan selanjutnya 

dan tidak tergantung pada kekuatan tekanan yang diberikan (Departemen 

Kesehatan RI, 2014).  

Sediaan dalam bentuk tablet memiliki banyak keuntungan dibandingkan 

dengan bentuk sediaan lain. Salah satu contohnya yaitu tablet memiliki ketepatan 

dosis yang tinggi, keuntungan lainnya dari segi biaya pada saat proses produksi 

juga terbilang rendah. Selain itu, tablet juga lebih ringan, mudah dibawa, mudah 

dikonsumsi atau ditelan, dapat diformulasikan dengan rasa dan warna yang unik, 

penyimpanannya bisa tahan lama, memiliki stabilitas yang baik untuk sediaan 

oral, dan juga memiliki harga yang relatif murah (Harbir, 2012). 

Tablet yang berkualitas baik adalah tablet yang yang dapat memenuhi 

persyaratan dalam uji mutu fisik tablet seperti kekerasan tablet, kerapuhan tablet, 

serta waktu hancur tablet. Tablet yang baik juga memiliki bobot yang seragam 

antara satu tablet dengan lainnya. Selain itu, penampilan tablet seperti bentuk dan 

warna juga dapat berpengaruh pada kualitas tablet (Bhowmik et al,. 2009).  

2.5.1 Bahan Pembawa Tablet 

Dalam pembuatan sediaan tablet digunakan bahan aktif dan bahan 

tambahan. Bahan tambahan atau eksipien merupakan bahan selain zat aktif yang 

ditambahkan dalam formulasi suatu sediaan untuk berbagai tujuan atau fungsi. 

Bahan tambahan sangat penting dalam formulasi sediaan tablet yang akan 

berpengaruh pada mutu atau kualitas tablet yang dihasilkan (Kathpalia dan 

Kishori Jogi, 2014). Eksipien harus stabil secara fisik dan kimia, yaitu dalam 

kondisi baik selama penyimpanan sebelum digunakan, maupun selama proses 

pembuatan obat (Anwar, 2012). 
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2.5.1.1 Bahan pengisi  

Bahan pengisi diperlukan pada sediaan padat khususnya tablet, berfungsi 

untuk meningkatkan atau memperoleh massa agar mencukupi jumlah massa 

campuran sehingga mencukupi untuk dikompresi/dicetak. Jadi bahan pengisi 

dapat berfungsi untuk menetapkan bobot sediaan yang akan diproduksi. Bahan 

pengisi juga dapat berfungsi untuk memperbaiki laju alir massa, sehingga mudah 

saat dikempa. Sifat bahan pengsisi tablet sangat berperan dalam mempengaruhi 

karakteristik produk akhir, seperti kompresibilitas dan karakteristik tablet yang 

dihasilkan (Anwar, 2012).  

Syarat bahan pengisi yang harus dipenuhi antara lain bersifat inert dan 

kompatibel sehingga mudah diformulasikan dan tidak menimbulkan aktivitas 

farmakologi yang merugikan setelah dicampur dengan bahan aktif maupun bahan 

tambahan lainnya dalam formulasi (Shalini, 2012). Bahan pengisi tablet yang 

umum digunakan adalah laktosa, pati, kalsium fosfat dibasa dan selulosa 

mikrokristal (Departemen Kesehatan RI, 2014).  

2.5.1.2 Bahan Pengikat  

Bahan pengikat atau binder merupakan eksipien yang digunakan dalam 

formulasi sediaan tablet yang memberikan gaya kohesif yang cukup pada serbuk 

antara partikel sehingga membentuk struktur tablet yang kompak dan kuat setelah 

percetakan. Bahan pengikat juga memiliki peran penting dalam proses 

pembentukan granul dari partikel-partikel yang tidak homogen menjadi partikel-

partikel yang lebih homogen. Pemilihan pengikat tergantung daya kohesi atau 

daya ikat yang diinginkan untuk membentuk granul dan kompaktibilitas dengan 

bahan lainnya. Dalam granulasi basah, bahan pengikat ditambahkan dalam bentuk 

larutan atau dicampur dengan bahan tablet dalam bentuk serbuk kering kemudian 

ditambahkan cairan pelarut (Anwar, 2012). 

Bahan pengikat dapat ditambahkan dalam bentuk kering tetapi lebih 

efektif bila ditambahkan dalam bentuk larutan. Bahan pengikat yang umum 

digunakan dalam tabletasi adalah PVP, gelatin, CMC-Na, metilselulosa, dan 

HPMC (Ansel, 2011).  
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2.5.1.3 Bahan penghancur  

Bahan penghancur merupakan eksipien dalam pembuatan tablet yang 

berfungsi untuk membantu hancurnya tablet ketika terjadi kontak dengan cairan 

atau saluran cerna. Bahan penghancur bekerja dengan cara menarik air ke dalam 

tablet, mengembang dan menyebabkan tablet pecah menjadi bagian-bagian kecil. 

Dengan adanya air akan terjadi asam-basa yang menghasilkan gas CO2 dan 

tekanan yang diakibatkannya dapat memecah tablet (Anwar, 2012). Contoh bahan 

penghancur superdisintegran yang sering digunakan adalah primogel, 

polyplasdon, dan acdisol (Ansel, 2011). 

2.5.1.4 Lubrikan 

Penambahan bahan lubrikan pada pembuatan tablet ditujukan untuk 

memacu aliran serbuk atau granul dengan jalan mengurangi gesekan diantara 

partikel-partikel. Bahan lubrikan cenderung mengurangi adhesivitas, sehingga 

mengurangi gesekan antar partikulat dari sistem secara menyeluruh. Bahan 

lubrikan diperlukan pada permukaan partikel sehingga harus dalam keadaan halus 

dan secara cepat dimasukkan ke dalam campuran massa tablet. Bahan-bahan yang 

digunakan sebagai lubrikan adalah jenis talc pada kadar 5%, tepung jagung 5-10% 

atau koloid-koloid silika seperti siloid atau aerosol dalam kadar 0,25-3% (Anwar, 

2012). Bahan lubrikan yang sering digunakan dalam formulasi adalah Magnesium 

Stearat (Shalini, 2012). 

2.6  Mutu Fisik Tablet 

2.6.1  Kekerasan Tablet 

Dalam formulasi tablet, perlu dilakukan uji kekerasan untuk menjamin 

tablet tidak pecah (Ansel, 2011). Uji kekerasan tablet digunakan untuk 

menentukan kekerasan dari sejumlah tablet uji yang dipilih secara acak. Alat yang 

digunakan adalah hardness tester. Uji kekerasan tablet ini dipengaruhi oleh 

tekanan yang diberikan pada tablet, semakin besar kekuatan maka tablet akan 

semakin keras. Pada umumnya tablet tidak boleh terlalu keras maupun terlalu 

rapuh (Mathur et al., 2015). Persyaratan kekerasan tablet: 4-8 kg (Rori et al., 

2016).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 
 

 

2.6.2  Kerapuhan Tablet 

 Kerapuhan merupakan ukuran dari suatu tablet untuk menahan goncangan 

pada saat dimasukkan pada alat yang berputar. Alat yang digunakan pada uji ini 

adalah Friability tester dan dilakukan sebanyak 3 kali. Untuk tablet dengan bobot 

kurang dari atau sama dengan 650 mg diambil keseluruhan tablet yang sesuai dan 

memiliki bobot 6,5 g. Sedangkan untuk tablet yang memiliki bobot lebih dari 650 

mg dilakukan prosedur dengan cara ditimbang 10 tablet yang akan diuji 

kerapuhannya, selanjutnya seluruh tablet dimasukkan ke dalam alat uji kerapuhan, 

alat dinyalakan dengan kecepatan 25 rpm dengan 100 kali putaran. Persyaratan 

kerapuhan tablet adalah bobot kurang dari 1% (USP, 2012). Kerapuhan pada 

tablet dapat dilihat dari berapa berat tablet yang hilang karena terkikisnya partikel 

halus yang ada pada permukaan tablet (Mathur et al., 2015).  

2.6.3  Waktu Hancur Tablet 

Waktu hancur merupakan waktu yang dibutuhkan untuk hancurnya tablet 

menjadi partikel-partikel penyusunnya bila kontak dengan cairan. Waktu hancur 

menggambarkan cepat lambatnya tablet hancur dalam sistem pencernaan. Waktu 

hancur merupakan parameter sangat penting untuk sediaan oral kecuali tablet 

hisap (Departemen Kesehatan RI, 2014). 

Uji waktu hancur pada tablet dilakukan sebagai simulasi atau gambaran 

tentang berapa waktu yang dibutuhkan oleh tablet untuk hancur setelah masuk ke 

dalam organ pencernaan. Disentegration Tester merupakan alat yang digunakan 

dalam uji ini. Uji waktu hancur berfungsi untuk mengetahui berapa waktu yang 

dibutuhkan agar tablet dapat hancur sempurna dalam medium, sehingga tidak ada 

bagian tablet yang tertinggal diatas kasa alat uji (Mathur et al., 2015). Menurut 

Farmakope Indonesia edisi III waktu hancur untuk tablet tidak bersalut adalah 

tidak lebih dari 15 menit.  

2.7  Tinjauan Bahan Penelitian 

2.7.1  Laktosa 

Laktosa (C12H24O12) merupakan disakarida alami yang diperoleh dari susu, 

mengandung 1 molekul glukosa dan 1 molekul galaktosa. Laktosa berwarna putih 

dan mengalir bebas, mudah larut dalam air secara perlahan-lahan, praktis tidak 

larut dalam etanol. Laktosa dapat dimodifikasi sesuai dengan sifat fisiknya, dapat 
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mengandung laktosa amorf dalam jumlah bervariasi (Departemen Kesehatan RI, 

2014). Laktosa merupakan bahan pengisi yang paling banyak digunakan dalam 

formulasi tablet. Laktosa menunjukkan stabilitas yang baik dalam kombinasinya 

dengan hampir seluruh bahan obat dan dari sisi ekonomi laktosa relatif murah 

namun laktosa tidak digunakan dalam kempa langsung tanpa dimodifikasi terlebih 

dahulu (Sa’adah dan Fudholi, 2011). 

Bentuk laktosa berbeda-beda tergantung dari kondisi kristalisasi dan 

diberbagai kelas dengan ukuran partikel dan sifat pemadatan yang berbeda-beda 

(Patel et al., 2011). Laktosa merupakan eksipien yang baik sekali digunakan 

dalam tablet yang mengandung zat aktif berkonsentrasi kecil karena mudah 

melakukan pencampuran yang homogen. Selain itu harga laktosa juga relatif 

murah daripada kebanyakan bahan pengisi tablet yang lain (Siregar dan Wikarsa, 

2010).  

 

 

 

 

Gambar 2. 6 Struktur Kimia Laktosa (Rowe et al., 2009). 

2.7.2  Avicel PH 101 

Avicel PH 101 merupakan nama dagang dari selulosa mikrokristal. Avicel 

dibuat dari hidrolisis terkontrol α-selulosa dengan larutan asam mineral encer. 

Avicel PH 101 digunakan sebagai bahan pengisi tablet yang dibuat secara 

granulasi maupun cetak langsung (Rowe et al., 2009).  

 

Gambar 2. 7 Struktur Kimia Polimer Avicel (Rowe et al., 2009). 
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Pada granulasi basah, avicel menghasilkan tablet keras dengan tekanan 

kempa yang rendah pada pengempaan tablet. Zat ini menghasilkan pembahasan 

yang cepat dan merata. Konsentrasi avicel sebagai pengisi adalah berkisar antara 

10-25% (Siregar dan Wikarsa, 2010). 

2.7.3  HPMC (Hidroksipropil metilselulosa) 

HPMC adalah propilena sebuah glikol ester dari metilselulosa yang secara 

luas digunakan pada formulasi sediaan per oral. Bahan ini memiliki sifat yang 

kompaktibel dengan berbagai obat, sehingga dapat dengan mudah digunakan 

sebagai bahan pembentuk tablet dengan metode cetak langsung atau granulasi. 

Ketersediaan tipe HPMC dapat digunakan dalam modifikasi formulasi pelepasan 

obat sesuai dengan kebutuhan terapi (Oliveira et al., 2013). 

HPMC berbentuk serbuk granul atau serat, putih atau krem putih, tidak 

berbau dan tidak berasa. Dalam air dingin membentuk cairan koloidal yang 

viskus. Tidak larut dalam kloroform, etanol 95% dan eter, tetapi larut dalam 

campuran etanol-diklorometana (Rowe et al., 2009). 

Tabel II. 1 Tipe-tipe HPMC (Phadtare et al., 2014). 

 

HPMC berdasarkan tipe substitusinya terdiri dari berbagai tipe seperti 

HPMC tipe 1828, 2208, 2906, dan 2910. HPMC tipe 2910 mengandung 28-30% 

gugus metoksi (OCH3) dan 7-12% gugus hidroksipropil (OCH2CH(OH)CH3). 

Viskositasnya juga bervariasi mulai dari 3 cps, 5 cps, 6 cps, 15 cps, 50 cps, 4000 

cps, hingga 10.000 cps. HPMC dengan viskositas tinggi digunakan untuk 

memperlambat pelepasan bahan obat yang larut air dari matriksnya. Kadar HPMC 

yang biasa digunakan adalah antara 2% - 5% baik menggunakan proses granulasi 

basah maupun granulasi kering. Dengan viskositas tinggi, HPMC sebagai 

pengikat dapat memperlambat melarutnya tablet hingga 10% - 80% (Rowe et al, 

2009).  

Tipe subtitusi Metoksi (%) Hidroksipropil (%) 

Minimal Maksimal Minimal Maksimal 

1828 16,5 20,0 23,0 32,0 

2208 19,0 24,0 4,0 12,0 

2906 27,0 30,0 4,0 7,5 

2910 28,0 30,0 7,0 12,0 
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Gambar 2. 8 Struktur kimia HPMC (Rowe et al., 2009). 
2.7.4  Primogel 

 Primogel merupakan derivat pati kentang yang memiliki sifat seperti 

carboxymethyl cellulose. Nama lain dari primogel adalah sodium starch glycolate 

atau sodium carboxymethyl starch, merupakan serbuk putih yang free flowing. 

Primogel merupakan salah satu dari superdisintegrant yang efektif digunakan 

dalam pembuatan tablet secara granulasi basah maupun cetak langsung. Efektif 

pada kadar 2-8% dan kadar diatas 8% umumnya menambah waktu hancur tablet. 

Penambahan eksipien yang bersifat hidrofobik seperti lubrikan dapat 

menyebabkan efektivitas bahan penghancur enjadi berkurang tetapi efisiensi 

penghancur sodium starch glycolate tidak terhalang atau terganggu. Tablet 

dengan menggunakan bahan penghancur sodium strach glycolate memiliki 

kekuatan yang baik (Siregar dan Wikarsa, 2010). 

Primogel sangat stabil meskipun bersifat higroskopis. Harus disimpan 

dalam wadah yang tertutup baik agar terlindung dari kelembapan dan suhu yang 

menyebabkan penggumpalan. Sifat fisik primogel tidak berubah sampai 3 tahun 

jika disimpan dalam suhu dan kelembapan moderat (Rowe et al, 2009). 

 Keuntungan penggunaan primogel adalah dapat dengan cepat terjadi 

penyerapan air, sehingga tablet lebih cepat membengkak sampai 200-300%. 

Waktu hancur cepat yaitu sekitar 2 menit, efektif dalam hal ketersediaan serta 

murah dan ekonomis. Namun primogel ini juga memiliki kekurangan yaitu tidak 

dapat digunakan dengan kadar yang tinggi (lebih dari 8%). Hal tersebut karena 

pada penggunaan yang tinggi dapat menyebabkan desintegrasi meningkat 
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sehingga akan membentuk gel dan efek viskositas juga akan meningkat (Priyanka 

dan Vandana, 2013).  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 9 Struktur Kimia Primogel (Rowe et al., 2009). 
2.7.5 Magnesium Stearat 

Magnesium stearate merupakan campuran asam-asam organik padat yang 

diperoleh dari lemak, terutama terdiri dari magnesium stearate dan magnesium 

palmitat dalam berbagai perbandingan. Mengandung setara dengan tidak kurang 

dari 6,8% dan tidak lebih dari 8,3% MgO (Departemen Kesehatan RI, 2014). 

Magnesium stearat adalah lubrikan sangat efektif dan luas digunakan. Mg 

stearat bersifat hidrofobik, oleh sebab itu dalam formulasi diaplikasikan pada 

kadar yang rendah. Berbentuk serbuk halus dan bebas dari butiran. Berwarna 

putih dan voluminous, bau lemah khas dan tidak berasa. Kelarutan dari 

magnesium stearat ini praktis tidak larut dalam air, etanol, dan dalam eter. Agak 

larut dalam larutan hangat benzene (Rowe et al., 2009). 

Magnesium stearat merupakan bahan tambahan yang berfungsi sebagai 

pelumas atau pelican. Dapat digunakan dalam formulasi sediaan tablet dan kapsul. 

Kadar yang biasanya digunakan umumnya digunakan dalam formulasi tersebut 

memiliki rentang antara 0,25% - 2,0% (Li dan Wu, 2014).  

 

Gambar 2. 10 Struktur kimia Magnesium Stearat (Rowe et al., 2009). 


