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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Tanaman Daun Afrika  

Daun Afrika atau Vernonia amygdalina Del merupakan salah satu famili 

dari Asteraceae, tanaman semak ini tingginya antara 1 m sampai 6 meter. Pada 

umumnya ditemukan di negara-negara tropis Afrika, termasuk Nigeria. Tanaman 

ini sering disebut “Bitter leaf” karena rasanya yang pahit (Nwosu, et al., 2013). 

Tanaman daun afrika diklasifikasikan sebagai berikut (Audu, S.A., et al., 2012) : 

Divisi   : Angiospermae 

Kelas   : Dicotyledoneae 

Ordo   : Asterales 

Famili   : Asteraceae 

Genus   : Vernonia 

Spesies  : Vernonia amygdalina Del 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daun berwarna hijau dan memiliki bau yang khas dan rasa pahit, memiliki 

nama lain di negara-negara lain seperti Grawa di Amharic, Ewuro di Yoruba, 

Etidot di Ibibio, Onugbu di Igbo, Ityuna di Tiv, Oriwo di Edo, dan Chusar-doki di 

Hausa (Ijeh, et al., 2011), Nan Fei Shu di Cina, dan daun Kupu-kupu di Malaysia 

(Anonim, 2012). Daun afrika juga memiliki nama daerah tersendiri di negara 

Gambar 2.1 Tanaman daun afrika (Materia Medica Batu) 
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Indonesia seperti daun pahit di pulau Jawa dan daun insulin di kota Padang 

(Anonim, 2012). 

Daun afrika merupakan tumbuhan semak yang tingginya hingga 7 m. Kulit 

batang abu-abu terang atau coklat, agak kasar, dan secara longitudinal 

mengelupas, cabang rapuh. Daun lanset memanjang hingga 28 x 10 cm, tetapi 

biasanya sekitar 10-15 cm x 4-5 cm. Kasar, hijau muda sampai hijau tua, dengan 

atau tanpa rambut tipis di bagian atasnya, halus, lembut, rambut bagian bawah 

pucat dan tampak mempunyai urat, ujung runcing, pangkal selalu hampir simetris, 

bagian tepi bergigi, tangkai daun biasanya sangat pendek sekitar 1-2 cm. (Orwa, 

et al., 2009). 

Daun afrika tumbuh secara alami di sepanjang sungai, danau, pinggiran 

hutan serta pegunungan hingga 2800 meter diatas permukaan laut. Daun Afrika 

juga tumbuh di wilayah yang memiliki curah hujan tahunan 750-2000 mm. Daun 

afrika dapat tumbuh pada tempat yang mempunyai sinar matahari yang penuh dan 

memiliki lingkungan yang lembab. Tanaman daun afrika tumbuh pada semua 

jenis tanah, tetapi daun afrika lebih tumbuh subur dan berkembang pada tanah 

yang kaya humus (Ofori, et al., 2013). 

 

2.1.2 Kandungan Senyawa Kimia  

Skrining fitokimia tanaman menunjukkan adanya saponin, glikosida, dan 

tanin, yang dikenal sebagai prinsip bioaktif pencahar. Flavonoid juga terdapat 

dalam “bitter leaf” dan tiga flavon - luteolin, luteolin 7-0-beta-glucuronoside dan 

luteolin 7-0-beta-glukosida yang telah diidentifikasi. Flavon ini memiliki aktivitas 

antioksidan dan mungkin berperan dalam pencegahan kanker, dan memberikan 

beberapa perlindungan terhadap diabetes dan aterosklerosis. Juga, tingginya 

kandungan antioksidan vitamin C pada daun Vernonia amygdalina Del mungkin 

berperan dalam hal ini (Audu, S.A., et al., 2012). 

Flavonoid merupakan salah satu golongan fenol alam terbesar. 

Sebenarnya, flavonoid terdapat dalam semua tanaman hijau dan dalam tanaman 

aglikon flavonoid (yaitu flavonoid tanpa gula terikat) terdapat dalam berbagai 

bentuk struktur. Semuanya mengandung 15 atom karbon dalam inti dasarnya, 

yang tersusun dalam konfigurasi C6-C3-C6, yaitu dua cincin aromatik yang 

dihubungkan oleh satuan tiga karbon (Zaidan, et al., 2014). Flavonoid adalah 
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senyawa organik alami yang ada pada tumbuhan secara umum. Flavonoid alami 

banyak memainkan peran penting dalam pencegahan diabetes dan komplikasinya 

(Jack, 2012). Sejumlah studi telah dilakukan untuk menunjukkan efek 

hipoglikemik dari flavonoid dengan menggunakan model eksperimen yang 

berbeda, hasilnya tanaman yang mengandung flavonoid telah terbukti memberi 

efek menguntungkan dalam melawan penyakit diabetes melitus, baik melalui 

kemampuan mengurangi penyerapan glukosa maupun dengan cara meningkatkan 

toleransi glukosa (Brahmachari, 2011).  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Struktur molekul flavonoid luteolin (Unnikrishnan et al., 2014) 

Salah satu senyawa flavonoid yang terkandung di dalam daun afrika 

adalah luteolin. Luteolin berfungsi untuk meningkatkan ekpresi dan translokasi 

GLUT4, sehingga dapat meningkatkan penyerapan glukosa oleh otot rangka 

(Unnikrishnan, et al., 2014) 

 

2.1.3 Khasiat Daun Afrika  

Daun afrika memiliki banyak manfaat dalam pengobatan tradisional. 

Dalam berbagai penelitian yang dilakukan tanaman daun afrika ini memiliki efek 

maupun aktivitas seperti: efek anti parasit, anti malaria, anti helmentik, anti viral, 

anti kanker, antikoagulan, dan antithrombik, analgesik, dan antipiretik, anti 

inflamasi, anti oksidan, liver protektan, antidiabetik, anti oksidan (Yeap, et al. 

2010). 

 

2.2 Tinjauan Ekstrak 

Ekstrak adalah sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstraksi 

senyawa aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut 

yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau 
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serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah 

ditetapkan. Sebagian ekstrak dibuat dengan mengekstraksi bahan baku obat secara 

perkolasi. Seluruh perkolat biasanya dipekatkan secara destilasi dengan 

pengurangan tekanan, agar bahan sesedikit mungkin terkena panas (Kementrian 

Kesehatan RI, 2014). 

Ekstraksi adalah teknik peisahan suatu senyawa berdasarkan perbedaan 

distribusi zat terlarut diantara dua pelarut yang saling bercampur (Dhamayanti, et 

al., 2015). Salah satu metode yang digunakan untuk penemuan obat tradisional 

adalah metode ekstraksi. Pemilihan metode ekstraksi tergantung pada sifat bahan 

dan senyawa yang akan diisolasi.  

 

2.2.1  Metode Ekstraksi 

Metode ekstraksi yang sering digunakan diantaranya adalah maserasi dan 

perkolasi : 

2.2.1.1 Maserasi 

Maserasi merupakan cara ekstraksi sederhana yang dilakukan dengan cara 

merendam bahan dalam pelarut selama beberapa hari pada temperatur kamar dan 

terlindung dari cahaya. Keuntungan dari metode ini adalah peralatan yang 

digunakan sederhana (Damayanti, et al., 2012). Namun, teknik maserasi kurang 

efisien karena membutuhkan waktu cukup lama dalam pengerjaannya dan hanya 

dilakukan perendaman tanpa bantuan gaya lain sehingga osmosis pelarut ke dalam 

padatan berlangsung statis (Nurasiah, 2010). 

Metode ultrasonik menggunakan gelombang ultrasonik yaitu gelombang 

akustik dengan frekuensi lebih besar dari 16-20 kHz. Ultrasonik bersifat non-

destruktif dan non-invasif, sehingga dapat dengan mudah diadaptasikan ke 

berbagai aplikasi. Salah satu kelebihan metode ekstraksi ultrasonik adalah untuk 

mempercepat proses ekstraksi, dibandingkan dengan ekstraksi termal atau 

ekstraksi konvensional, metode ultrasonik ini lebih aman, lebih singkat, dan 

meningkatkan jumlah rendemen kasar. Ultrasonik juga dapat menurunkan suhu 

operasi pada ekstrak yang tidak tahan panas, sehinga cocok untuk diterapkan pada 

ekstraksi senyawa bioaktif tidak tahan panas (Handayani, et al., 2016). 
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2.2.1.2 Perkolasi 

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. Kelebihan dari metode ini adalah sampel 

senantiasa dialiri oleh pelarut baru. Sedangkan kerugiannya adalah jika sampel 

dalam perkolator tidak homogen maka pelarut akan sulit menjangkau seluruh 

area. Selain itu, metode ini juga membutuhkan banyak pelarut dan memakan 

banyak waktu (Mukhriani, 2014) 

 

2.3 Tinjauan Granul 

Granul merupakan hasil dari proses granulasi yang bertujuan untuk    

meningkatkan aliran serbuk dengan cara membentuknya menjadi bulatan-bulatan 

atau agregat-agregat dalam bentuk yang beraturan. Proses granulasi dengan 

menggunakan bahan ekstrak biasanya dilakukan dengan metode granulasi 

granulasi basah. 

 

2.3.1 Metode Granulasi Basah 

Metode granulasi basah merupakan metode pembuatan tablet yang dapat 

memperbaiki sifat alir masa cetak, dan dapat menghasilkan tablet yang tidak 

rapuh. Keuntungan dari metode ini antara lain menaikkan kohesifitas dan 

kompresibilitas serbuk, distribusi yang baik dan keseragaman kandungan bagi zat 

aktif dosis kecil, serta mencegah pemisahan komponen campuran selama proses 

produksi berlangsung (Suhery, et al., 2016). Metode granulasi basah dipilih 

apabila bahan aktif stabil terhadap suhu dan kelembapan (Kementrian Kesehatan 

RI, 2014). 

 

2.3.2  Mutu Fisik Granul 

2.3.2.1 Kecepatan Alir dan Sudut Diam 

Kecepatan alir adalah waktu yang dibutuhkan sejumlah granul untuk 

mengalir dalam suatu alat. Alat yang digunakan pada uji kecepatan alir granul 

adalah corong dengan sebuah penjepit batang corong dengan posisi tegak lurus 

dan permukaan horizontal (Musa, et al., 2011). Sudut diam merupakan suatu 
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sudut tetap yang terjadi antara timbunan partikel bentuk kerucut dengan bidang 

horizontal jika sejumlah serbuk dituang kedalam alat pengukur. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi sudut diam suatu granul adalah bentuk ukuran serta 

kelembaban granul. 

Untuk menghasilkan tablet dengan bobot yang seragam, diperlukan suatu 

batas kecepatan alir minimum. Untuk itu dilakukan pengukuran kecepatan alir dan 

sudut diam granul. Kecepatan alir granul yang baik adalah jika lebih besar dari 

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

2.3.2.2 Kandungan Lengas 

Kandungan lengas merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan 

menentukan cocok tidaknya granul tersebut untuk proses-proses selanjutnya, 

stabilitas kimia bahan serta kemungkinan kontaminasi mikroba. Granul harus 

memiliki kelembaban yang sesuai yaitu tidak terlalu tinggi maupun terlalu rendah 

(Hadisoewingnyo, 2013). 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). 

Kandungan lengas adalah prosen kandungan lengas dihitung dari bobot 

kering basis dan dapat dihitung dengan rumus : 

% MC = 
                             

                       
        

 

2.3.2.3 Kadar Fines 

 Penentuan kadar fines dalam granul diperoleh dengan menggunakan alat 

sieve shaker. Uji kadar fines ini berfungsi untuk menentukan jumlah fines yang 

ada dalam granul. Fines merupakan partikel halus yang berukuran <mesh no 100. 

Syarat granul yang baik yaitu memiliki kandungan fines yang <20%. Dari uji ini 

akan diketahui sifat alir serta sifat kompaktibilitas dari granul, yang nantinya akan 

membawa pengaruh terhadap mutu fisik tablet yang telah dicetak (Musa, et al., 

2011). 
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2.3.2.4 Kompaktibilitas 

Kompaktibilitas tablet adalah kemampuan zat untuk saling melekat 

menjadi massa yang kompak untuk menentukan kompaktibilitas tablet digunakan 

mesin single punch dengan berbagai tekanan dari yang rendah ke yang tinggi 

dengan mengukur kedalaman punch atas turun keruang die. Kemampuan serbuk 

membentuk massa kompak dengan pemberian tekanan tergantung pada 

kompresibilitas serbuk tersebut. Serbuk yang dapat membentuk tablet yang keras 

di bawah tekanan yang diberikan tanpa menunjukkan kecenderungan “capping” 

dapat dianggap kompaktibel dengan mudah (Siregar, 2010). Kompaktibilitas 

digambarkan oleh kekerasan tablet yang dihasilkan pada berbagai tekanan lalu 

dibandingkan tingkat kekerasan yang diperoleh pada tekanan 1 ton dan 2 ton (Qui, 

et al, 2009). 

 

2.4  Tinjauan Tablet 

Tablet adalah sediaan padat, dibuat secara kempa-cetak, berbentuk rata 

atau cembung rangkap, umumnya bulat, mengandung satu jenis obat atau lebih 

dengan atau tanpa zat tambahan (Anief, 2000). Tablet adalah sediaan padat 

mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan pengisi. Berdasarkan metode 

pembuatan, dapat digolongkan sebagai tablet cetak dan tablet kempa. Tablet cetak 

dibuat dengan menekan massa serbuk lembab dengan tekanan rendah ke dalam 

lubang cetakan. Kepadatan tablet tergantung pada ikatan kristal yang terbentuk 

selama proses pengeringan selanjutnya dan tidak tergantung pada kekuatan 

tekanan yang diberikan. Tablet kempa mengandung zat aktif dan bahan pengisi, 

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

dan lak (bahan warna yang diabsorbsikan pada alumunium hidroksida yang tidak 

larut) yang diizinkan, bahan pengaroma dan bahan pemanis (Kementrian 

Kesehatan RI, 2014). Tablet yang berkualitas baik harus memenuhi persyaratan 

mutu fisik antara lain keseragaman bobot, waktu hancur, kekerasan, dan 

kerapuhan (Ansel H.C., 2008). 
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2.4.1  Bahan Pembawa Tablet 

 Tablet pada umumnya selain mengandung bahan aktif juga mengandung 

bahan pengisi, bahan pengikat, bahan penghancur dan bahan pelicin. Untuk tablet 

tertentu bahan pewarna, bahan perasa, dan bahan-bahan lainnya dapat 

ditambahkan jika diperlukan. Komposisi umum dari tablet adalah: 

2.4.1.1 Bahan Pengisi 

Bahan pengisi adalah suatu bahan yang ditambahkan ke dalam suatu 

formulasi tablet bertujuan untuk penyesuaian bobot dan ukuran tablet sehingga 

sesuai dengan persyaratan, untuk membantu kemudahan dalam pembuatan tablet, 

dan meningkatkan mutu sediaan tablet. Zat pengisi yang biasa digunakan adalah 

pati, avicel, laktosa, manitol, dan sorbitol (Siregar, 2008). 

2.4.1.2 Bahan Pengikat 

Bahan pengikat adalah bahan tambahan yang berfungsi untuk 

meningkatkan kekompakkan dan daya tahan tablet melalui penyatuan partikel 

bersama serbuk lain dalam butir-butir granul. bahan pengikat dimaksudkan agar 

tablet tidak pecah atau retak, dan dapat dibentuk menjadi granul sehingga dapat 

dikempa atau dicetak. Bahan pengikat yang biasa digunakan antara lain adalah 

gelatin, PVP, dan turunan selulosa, HPMC, metilselulosa, CMC-Na. 

2.4.1.3 Bahan Penghancur 

 Bahan penghancur merupakan bahan yang digunakan untuk mencapai laju 

disolusi yang diinginkan (Patel, et al., 2006). Bahan yang dimaksudkan untuk 

memudahkan pecahnya tablet ketika berkontak dengan cairan saluran pencernaan 

dan mempermudah absorbsi. Bahan penghancur yang biasa digunakan adalah 

bahan penghancur super disintegran : primogel, poliplasdon, dan acdisol. 

2.4.1.4 Bahan Lubrikan 

Bahan pelicin adalah zat tambahan yang digunakan dalam formulasi 

sediaan tablet untuk mempermudah pengeluaran sediaan tablet dari dalam 

lubangkempa dan untuk mencegah tablet melekat pada dinding lubang kempa. 

Bahan pelicin yang biasa digunakan antara lain adalah talk, magnesium stearat, 

kalsium stearat, natrium stearat, dan polietilen glikol (Siregar, 2008). 
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2.5  Mutu Fisik Tablet 

 Pemeriksaan mutu fisik tablet meliputi kekerasan tablet, kerapuhan tablet, 

dan waktu hancur tablet. 

2.5.1  Kekerasan Tablet 

 Tablet harus memiliki kekuatan atau kekerasan agar dapat bertahan 

terhadap berbagai guncangan pada saat pengepakan dan pengangkutan. Uji ini 

dilakukan dengan menggunakan alat yang disebut hardness tester. Pengujian 

dilakukan dengan meletakkan tablet diantara alat penekan punch dan dijepit 

dengan memutar sekrup pengatur sampai tanda lampu menyala, lalu ditekan 

tombol sehingga tablet pecah. Tekanan ditunjukkan pada skala yang tertera. 

Tekanan minimum yang sesuai untuk tablet sebesar 4-8 kg (Lachman, et al., 

2008). 

 

2.5.2 Kerapuhan Tablet 

Sebanyak 10 tablet yang telah dibebas debukan ditimbang, kemudian 

dimasukkan dalam friabilator tester. Alat dijalankan 4 menit atau 100 kali putaran. 

Tablet diambil dan dibersihkan dari partikel yang menempel pada tablet, 

ditimbang kembali, dihitung persentase selisih atau susut bobotnya. Berat total 

tablet yang diuji tidak boleh lebih dari 1% dari berat awal uji (Ansel, et al., 2011).  

F = 
     

  
        

Keterangan : 

F  = kerapuhan    

W1 = bobot mula-mula dari 10 tablet 

W2 = bobot setelah pengujian 

 

2.5.3 Waktu Hancur Tablet 

Waktu hancur adalah hal yang penting untuk tablet yang diberikan melalui 

mulut, kecuali tablet yang harus dikunyah sebelum ditelan dan beberapa jenis 

tablet lepas-lambat. Waktu hancur tablet bertujuan agar komponen obat dapat 

diabsorbsi dalam saluran pencernaan. Oleh karena itu, tablet harus hancur dan 

melepaskan obatnya dalam cairan tubuh. Waktu hancur tablet yang baik adalah 
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sekitar 15 menit, untuk tablet bersalut gula dan selaput memiliki waktu hancur 

yang baik sekitar 60 menit (Kementrian Kesehatan RI, 2014). 

 

2.6 Tinjauan Bahan Penelitian 

Formulasi suatu bentuk sediaan tentunya memerlukan berbagai macam 

tambahan atau biasa disebut eksipien. Dalam pembuatan tablet dibutuhkan 

eksipien yang memiliki kegunaan tertentu untuk menghasilkan tablet yang 

diinginkan. Untuk pembuatan tablet diperlukan bahan tambahan berupa : 

2.6.1  Laktosa  

Laktosa merupakan salah satu bahan pengisi yang paling sering digunakan, 

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 berupa serbuk atau massa hablur, keras, putih atau putih krem, 

tidak berbau, rasa sedikit manis stabil di udara, tetapi mudah menyerap bau. 

Laktosa mudah (dan pelan-pelan) larut dalam air dan lebih mudah larut dalam air 

mendidih, sangat sukar larut dalam etanol, tidak larut dalam kloroform serta 

dalam eter. Formulasi tablet dengan laktosa umumnya menunjukkan kecepatan 

pelepasan obat yang baik, mudah dikeringkan dan tidak memberikan variasi 

kekerasan tablet dalam pengempaan. Laktosa sering digunakan sebagai eksipien 

utama dalam formulasi tablet dengan bahan obat yang kelarutannya rendah, 

karena laktosa bersifat mudah larut (Edge, et al., 2009). Konsentrasi laktosa 

sebagai pengisi adalah 65-85 %. Laktosa umumnya digunakan sebagai pengisi 

pada tablet dan kapsul (Rowe R.C., et al, 2009).  

 

Gambar 2.6.1 Struktur Kimia Laktosa (Rowe R.C, et al., 2009) 
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2.6.2  Avicel PH 101 

Avicel merupakan serbuk putih, tidak berbau, tidak berasa, serbuk kristal 

yang tersusun dari pertikel porous, tersedia di dalam perdagangan dengan 

moisture content dan ukuran partikel yang berbeda. Dalam sediaan farmasi, avicel 

digunakan sebagai pengisi tablet atau kapsul pada metode granulasi basah dan 

kempa langsung. Selain itu, avicel juga memiliki sifat sebagai disintegrant dan 

lubricant (Galichet, 2006).  

Avicel tersedia dalam dua macam, Avicel PH 101 memiliki sifat alir dan 

kompresibilitas yang sangat baik (Rowe et al., 2009) sedangkan Avicel PH 102 

lebih teraglomerasi dan memiliki ukuran partikel yang lebih besar sehingga 

alirannya sedikit lebih baik dan tidak ada penurunan ketermampatan yang 

signifikan. Avicel merupakan pengisi tablet yang memiliki kompresibilitas tinggi 

karena partikel-partikelnya terikat bersama-sama oleh ikatan hidrogen (Siregar 

dan Wikarsa, 2010). 

Gambar 2.6.2 Struktur Kimia Avicel (Rowe R.C, et al., 2009) 

2.6.3  HPMC  

Hydroxypropyl methylcellulose (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%, tetapi larut dalam campuran etanol-diklorometana. HPMC memiliki sifat-

sifat yang serupa dengan metil selulosa. Kelebihan HPMC dibandingkan dengan 

metil selulosa yaitu mucilago yang diperoleh dari HPMC lebih jernih dan adanya 

partikel-partikel yang tidak larut jumlahnya lebih sedikit dibandingkan metil 

selulosa (Rowe R. C., et al, 2009). Selain itu, pada konsentrasi rendah tablet yang 

dihasilkan cukup keras, tidak mudah rapuh, dan terdisintegrasi dengan baik. 
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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 7-21% 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. Konsentrasi 

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 R. C., et al, 2009). 

HPMC termasuk suatu polimer yang mudah sekali menggumpal sehigga 

sulit untuk melarut secara sempurna. Oleh karena itu untuk melarutkan HPMC 

lebih baik didispersikan terlebih dahulu kedalam air panas, baru kemudian 

ditambahkan air dingin. HPMC tidak larut dalam air panas karena itu partikel-

partikel HPMC akan saling terpisah sehingga dapat terbasahi dengan sempurna. 

Dengan penambahan air dingin HPMC yang telah terdispersi akan larut sempurna 

karena HPMC larut dalam air dingin (Martin, 1993). 

Gambar 2.6.3 Struktur Kimia HPMC (Rowe R.C, et al., 2009) 

 

2.6.4  Primogel 

 Primogel merupakan derivat dari amilum kentang yang memiliki seperti 

carboxymethyl cellulose. Nama lain dari primogel adalah sodium starch glycolat 

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

Primogel atau Sodium Starch Glycolate merupakan salah satu eksipien yang 

banyak digunakan dalam sediaan oral farmasi sebagai bahan penghancur. 

primogel akan beraksi dengan baik untuk pembuatan tablet dengan metode kempa 

langsung atau metode granulasi basah. Kadar efektif primogel adalah 1- 8% dan 
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konsentrasi diatas 8% umumnya memperlama waktu hancur tablet. Kemampuan 

bahan penghancur ini sangat baik karena kemampuan mengembangnya cukup 

besar dan aksinya cepat (Ansel, et al., 2005).  

Gambar 2.6.4 Struktur Kimia Primogel (Rowe R.C, et al., 2009) 

2.6.5  Mg Stearat 

 Mg-stearat merupakan senyawa magnesium dengan campuran asam 

organik padat yang diperoleh dari lemak, terutama terdiri dari magnesium stearat 

dan magnesium palmitat dalam berbagai perbandingan. Mengandung setara 

dengan tidak kurang dari 6,8% dan tidak lebih dari 8,3% MgO. Berbentuk serbuk 

halus, putih dan voluminus, bau lemah khas, mudah melekat dikulit, dan bebas 

dari butiran (Depkes RI, 2014). Mg stearat yang berasal dari sumber tanaman 

mengandung lebih dari 90% stearat dan tidak seefektif lubrikan yang berasal dari 

hewan (Agoes G., 2008). Magnesium stearat digunakan sebagai lubrikan dengan 

konsentrasi 0,25 – 5.0 % (Rowe et al, 2009). 

Gambar 2.6.5 Struktur Kimia Magnesium Stearat (Scout, 2015) 


