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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Tanaman Kelor 

Daun kelor bersal dari tanaman Kelor atau merunggai (Moringa oleifera) 

merupakan salah satu tanaman dari keluarga Moringaceae dengan klasifikasi 

tanaman sebagai berikut (Krisnadi, 2012) : 

Divisi : Magnoliophyta 

Class  : Magnoliopsida 

Ordo  : Capprales 

Famili  : Moringaceae 

Genus  : Moringa 

Spesies  : Moringa oleifera L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Tanaman Kelor (UPT. Materia Medika Batu) 

Daun Kelor (Moringa oleifera L.) merupakan  tanaman berkhasiat  dimana 

tanaman  banyak tumbuh dan mudah dibudidayakan di Indonesia. Tanaman ini 

memilki nama yang berbeda beda di setiap daerah di Indonesia misalnya (sumatra) 

murong, burunggai, marungga, marunggai, mungai, kelor (Jawa), marongghi. 

(Depkes RI, 1989). 

https://id.wikipedia.org/wiki/Moringaceae
http://kanaya.naist.jp/knapsack_jsp/result.jsp?sname=organism&word=Moringa%20oleifera
http://kanaya.naist.jp/knapsack_jsp/result.jsp?sname=organism&word=Moringa%20oleifera
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Daun Kelor termasuk  jenis tumbuhan perdu yang dapat memiliki tinggi 

batang 7-11 meter. Pohon kelor tidak terlalu besar, batang kayunya mudah patah 

dan cabangnya jarang, tetapi mempunyai akar yang kuat. Tanaman kelor tidak 

beracun dan ramah lingkungan, di Indonesia kelor dikenal sebagai jenis tanaman 

sayuran yang sudah dibudidayakan. Buah kelor memiliki bentuk yang memanjang 

dan bersudut-sudut pada sisinya. Akar kelor sering digunakan sebagai bumbu 

campuran perangsang nafsu makan. Daun kelor berbentuk bulat telur dengan 

ukuran kecil-kecil bersusun majemuk dalam satu tangkai. Kelor dapat berkembang 

biak dengan baik pada daerah yang mempunyai ketingian tanah 300-500 meter di 

atas permukaan laut, bunganya berwarna putih kekuning-kuningan, dan tudung 

pelepah bunganya berwarna hijau. Tanaman kelor di Indonesia sering dimanfaatkan 

sebagai tanaman pagar karena berkhasiat untuk obat-obatan (Zulkarnain,2008.). 

2.1.1 Kandungan Zat Aktif  

Daun Kelor mengandung banyak senyawa terpenoid, tannin, saponin dan 

polifenol, senyawa polifenol utama dalam daun kelor adalah flavonoid dan asam 

fenolat. Dalam sebuah studi senyawa diatas dapat berperan sebagai antidiabetes 

(Ezeigbo et al.,2016) 

Flavonoid merupakan suatu sub-kelompok senyawa polifenol yang memiliki 

struktur benzo-γ-pyrone, kerangka flavonoid terdiri atas lima belas kerangka 

karbon yang terdiri dari dua cincin benzena  A dan B yang dihubungkan melalui 

cincin pyrane heterosiklik C cincin ini dijadikan dasar pembagian flavonoid ke 

dalam sub-sub kelompoknya flavones (misalnya, flavon, apigenin, dan luteolin), 

flavonol (misalnya, quercetin, kaempferol, myricetin, dan fisetin), flavanon (Mis, 

flavanon, hesperetin, dan naringenin), dan lain-lain. (Kumar S et.al.,2013).   

Studi epidemiologis telah secara konsisten menunjukkan bahwa asupan tinggi 

flavonoid memiliki efek protektif terhadap banyak infeksi (bakteri dan virus 

penyakit) dan penyakit degeneratif seperti penyakit kardiovaskuler, kanker, dan 

diabetes (Pandey et.al., 2009) 

Daun Kelor mengandung flavonoid, diantaranya quercetin-3 glycoside 

(Q3G), rutin, kaempferol glycosides dan asam klorogenat  Dari sejumlah polifenol 

diatas, Q3G memiliki efek menurunkan kadar gula darah. Q3G mempengaruhi 

intake glukosa di mukosa usus halus sehingga waktu penyerapan glukosa ke darah 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

5 

 

 
 

lebih panjang yang pada akhirnya menurunkan kadar gula dalam darah. (Ndong et 

al., 2007) 

a.    b.     c. 

 

d.                   e.    

 

 

 

 

Gambar 2.2 Struktur Kimia Flavonoid (a)Myricetin (b)Quercetin (c)Kaemferol 

(d)Isorhamnetin (e)Rutin (Leone et al., 2015) 

2.1.2 Khasiat Daun Kelor  

Semua bagian tanaman Kelor digunakan secara tradisional untuk tujuan yang 

berbeda-beda, tetapi daunnya paling banyak digunakan sebagai obat tradisional 

untuk memenuhi nutrisi manusia dan hewan karena daun kelor kaya protein, 

mineral dan antioksidan. Dalam pengobatan tradisional daun Kelor ini digunakan 

untuk mengobati beberapa penyakit termasuk malaria, demam tifoid, penyakit 

parasit, arthritis, bengkak, luka, penyakit kulit, penyakit genito-kemih, hipertensi 

dan diabetes. Daun ini juga digunakan untuk memperlancar asi dan meningkatkan 

sistem kekebalan tubuh atau untuk mengobati gejala HIV / AIDS (Leone et al., 

2015). 

Daun Kelor ditambahkan ke olahan makanan sebagai integrator dari diet. 

Daun ini dapat dikonsumsi  secara mentah dan kering atau dengan membuat infus 

cair ekstrak tumbuahan.(Leone et al., 2015) 
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2.2 Tinjauan Ekstrak  

Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan 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 

(Depkes RI, 2014). 

2.2.1 Ekstraksi  

Faktor yang mempengaruhi ekstrak yaitu faktor biologi dan faktor kimia.  

Faktor biologi meliputi: spesies tumbuhan, lokasi tumbuh, waktu pemanenan, 

penyimpanan bahan tumbuhan, umur tumbuhan dan bagian yang digunakan. 

Sedangkan faktor kimia yaitu: faktor internal (Jenis senyawa aktif dalam bahan, 

komposisi kualitatif senyawa aktif, komposisi kuantitatif senyawa aktif, kadar  total 

rata-rata senyawa aktif) dan faktor eksternal (metode ekstraksi, perbandingan 

ukuran alat ekstraksi, ukuran, kekerasan dan kekeringan bahan, pelarut yang 

digunakan dalam ekstraksi, kandungan logam berat, kandungan pestisida) (Depkes 

RI, 2000). 

Cairan pelrut dalam proses pembuatan ekstrak adalah pelarut yang baik 

(optimal) untuk senyawa kandungan yang berkhasiat atau yang aktif. Dengan 

demikian senyawa tersebut dapat terpisah dari bahan dan dari senyawa kandungan 

lainnya, serta ekstrak hanya mengandung sebagian besar senyawa kandungan yang 

diinginkan. Dalam hal ektrak total maka cairan pelarut dipilih yang melarutkan 

hampir semua metabolit sekunder yang terkandung. (Depkes RI, 2000). 

Faktor utama untuk pertimbangan pada pemilihan cairan penyari adalah 

Selektivitas, Kemudahan bekerja dan proses dengan cairan tersebutt, Ekonomis, 

Ramah lingkungan dan Keamanan, namun demikian kebijakan dan peraturan 

pemerintah dalam hal ini juga membatasi, cairan pelarut apa yang diperbolehkan 

dan mana yang dilarang, pada prinsipnya cairan pelarut harus memenuhi syarat 

kefarmasian atau dalam perdagangan dikenal dengan kelompok spesifikasi derajat 

farmasi. Sampai saat ini berlaku aturan bahwa pelarut yang diperbolehkan adalah 

air dan etanol serta campurannya. Jenis pelarut lain seperti methanol, heksana, 

toluen kloroform dan aseton umumnya digunakan sebagai pelarut untuk tahap 

separasi dan pemurnian (fraksinasi). Khusus metanol, dihindari penggunaannya 
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karena sifatnya yang toksik akut dan kronik, namun demikian jika dalam uji sisa 

pelarut dalam ekstrak menunjukkan negatif, maka metanol sebenarnya pelarut yang 

lebih baik dari etanol. (Depkes RI, 2000). 

2.2.2 Metode Ekstraksi  

Metode pembuatan ekstrak yang umum digunakan antara lain maserasi dan 

perkolasi. Ekstraksi merupakan suatu proses pemisahan atau penarikan kandungan 

kimia dalam tanaman yang dapat larut sehingga terpisah dari bahan yang tidak 

dapat larut dengan menggunakan pelarut cair. Metode ekstraksi dipilih berdasarkan 

beberapa faktor seperti sifat dari bahan mentah obat  

2.2.2.1 Maserasi 

Ekstraksi secara maserasi ada dua metode dengan cara sederhana dan 

ultrasonik, cara sederhana metode maserasi adalah proses pengekstrakan simplisia 

dengan menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan 

pada temperatur ruangan (kamar). Cairan penyari akan menembus dinding sel dan 

masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif yang akan larut, karena 

adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dan di luar sel 

maka larutan terpekat didesak keluar (Depkes RI, 2000). 

Ekstraksi Maserasi secara sonikasi adalah dilakukan menggunakan getaran 

ultrasonic (>20.000 Hz). Efek yang ditimbulkan pada ekstrak yaitu dengan 

meningkatkan permiabilitas dinding sel, menimbulkan gelombang spontan 

(cavitation) sebagai stress dinamik serta menimbulkan fraksi interfase. Hasil 

ekstraksi tergantung pada frekuensi getaran, kapasitas alat dan lama proses 

ultrasonikasi (Depkes RI, 2000). 

2.2.2.2 Perkolasi 

Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru sampai sempurna 

yang umumnya dilakukan pada temperatur ruangan. Kekurangan dari metode ini 

adalah tidak boleh digunakan pada ekstrak yang mengandung bahan yang bisa 

mengembang atau pati/amilum. Proses terdiri dari tahapan pengembangan, tahap 

maserasi antara, tahap perkolasi sebenarnya terus menerus sampai diperoleh 

ekstrak. Serbuk simplisia dimasukan kedalam perkolator, dengan cara mengalirkan 
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cairan melalui kolom dari atas kebawah melalui celah untuk keluar ditarik oleh gaya 

berat seberat cairan dalam kolom (Depkes RI, 2000) 

2.3 Tinjauan Granul  

 Granul tersusun dari gumpalan partilel-partikel yang lebih kecil. Umumnya 

berbentuk tidak beraturan, tetapi dapat membentuk partikel tunggal yang lebih 

besar. Rentang ukuran biasanya berkisar antara ayakan 4 sampai 12. Meskipun 

terdiri dari berbagai ukuran lubang ayakan, granul dapat dibuat berdasarkan tujuan 

penggunaannya. Granul biasanya dikempa menjadi tablet atau sebagai pengisi 

kapsul, dengan atau tanpa bahan tambahan (Ansel, 2014).  

2.3.1 Metode Granulasi Basah 

Dalam pembuatan tablet di gunakan Metode granulasi basah. Metode ini 

merupakan metode yang sering digunakan pada formulsi tablet, namun metode ini 

tidak cocok untuk bahan yang sensitif terhadap kelembaban dan obat-obat yang 

tidak tahan terhadap panas. Granulasi basah lebih mahal dibandingkan dengan 

granulasi kering, dan butuh waktu yang lama (Solanki et al., 2010) 

Masing-masing zat berkhasiat, zat pengisi, dan zat penghancur dihaluskan 

terlebih dahulu dalam mesin penghalus. Seluruh serbuk dicampur bersama-sama 

dalam alat pencampur, lalu dibasahi dengan larutan bahan pengikat. Setelah itu 

massa lembab diayak menjadi granul menggunakan ayakan 6 atau 8 mesh, dan 

dikeringkan dalam lemari pengering pada suhu 50º-60ºC. Setelah kering diayak  

lagi untuk memperoleh granul dengan ukuran yang diperlukan (biasanya digunakan 

ayakan 12-20 mesh). Tambahkan bahan pelicin (lubrikan) kemudian  dicetak 

menjadi tablet dengan mesin tablet (Ansel, 2014). 

2.3.2 Mutu Fisik Granul 

2.3.2.1 Kecepatan Alir dan Sudut Diam 

Kecepatan alir merupakan hal yang sangat berpengaruh  terhadap aliran 

granul yang masuk di mesin pencetak tablet sehingga tablet yang dihasilkan  

memiliki bobot yang seragam. Untuk menghasilkan tablet dengan bobot yang 

seragam, diperlukan suatu batas kecepatan alir minimum. Untuk itu dilakukan 

pengukuran kecepatan alir dan sudut diam granul.  
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Alat yang digunakan pada uji laju alir ialah corong dengan sebuah penjepit 

batang corong dengan posisi tegak lurus dan permukaan horizontal. Granul dengan 

berat 30 gram dimasukkan kedalam corong dan dibiarkan mengalir keluar, 

dilakukan pencacatan terhadap diameter, tinggi dan waktu menggalirnya granul dan 

dihitung kecepatan alirnya (Karpe et al., 2012). 

Granul dikatakan memiliki kecepatan alir yang baik jika kecepatan alirnya > 

10 gram/detik (Siregar, 2010). Untuk menghitung kecepatan alir granul digunakan 

rumus sebagai berikut : 

Kecepatan alir granul =
Bobot granul (gram)

Waktu (detik)
 

Untuk sudut diam yang diperoleh hendaknya berkisar antara 20º-40º. 

Kecepatan alir memiliki hubungan dengan sudut istirahat. Sudut istirahat dapat 

dihitung dari tinggi dan diameter bentuk kerucut yang dihasilkan, dan dihitung 

menggunakan persamaan sebagai berikut (Patel et al., 2012) :  

  

 

Keterangan :  

   h = tinggi kerucut 

   r = jari-jari kerucut 

2.3.2.2 Kandungan Lengas  

Kandungan  lengas merupakan salah satu faktor penting dan menetukan 

cocok tidaknya granul untuk proses selanjutnya, stabilitas kimia bahan serta 

kemungkinan kontaminasi mikroba. 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).  

2.3.2.3 Kadar Fines 

Berdasarkan ukurannya, granul dan serbuk memiliki rentang ukuran diameter 

yang berfariasi. Mulai dari yang sangat kasar yaitu 1mm hingga yang halus atau 

fines lolos pada ayakan mesh 120. Ukuran granul akan mempengaruhi laju disolusi, 

tan  = h 
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bioavabilitas, dan distribusi obat yang menjamin keseragaman kandungan dosis. 

(Ansel, 2011) 

Metode yang digunakan dalam menentukan kadar fines adalah pengayakan 

dengan menggunakan alat shieve shaker. Metode ini dilakukan dengan 

menggetarkan partikel secara mekanik melewati suatu pengayak yang telah 

diketahui ukurannya dan proporsi serbuk yang lewat atau tertinggal pada pengayak 

(Ansel, 2014). Distribusi ukuran granul dilakukan untuk mengetahui jumlah fines 

yang terdapat dalam granul. Fines adalah pertikel yang memiliki ukuran kurang dari 

mesh 120. Jumlah fines tidak boleh terlalu banyak  20% agar tidak terjadi masalah 

saat mencetak tablet (Ansel, 2005). 

2.3.2.4  Kompaktibilitas 

Kemampuan serbuk membentuk massa kompak dengan pemberian tekanan 

tergantung pada karakteristik kompresibilitas serbuk tersebut. Kompresibilitas 

serbuk dapat segera diketahui dengan menggunakan penekanan hidrolik. Serbuk 

yang dapat membentuk tablet yang keras tanpa menunjukkan kecendrungan 

“capping” dapat dianggap kompresibel. 

Uji kompaktibilitas berfungsi untuk mengetahui kemampuan suatu serbuk 

atau granul yang akan dikempa untuk membentuk massa yang kompaktibel setelah 

diberikan tekanan tertentu (Siregar, 2010) 

2.4 Tinjauan tablet  

Tablet adalah sediaan padat mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan 

pengisi. 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 

(Depkes RI, 2014). Tablet biasanya berbentuk bundar, dengan permukaan datar, 

atau konveks. Dan bentuk khusus seperti kaplet, segitiga, lonjong, empat segi, dan 

segi enam (heksagonal) telah dikembangkan oleh beberapa pabrik untuk 

membedakan produknya dengan produk dari pabrik lainnya (Siregar dan Wikarsa, 

2010). Bentuk sediaan tablet mempunyai keuntungan yang meliputi ketepatan 

dosis, praktis dalam penyajian, biaya produksi yang murah, mudah dikemas, tahan 

dalam penyimpanan, mudah dibawa, serta bentuk yang memikat. 
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2.4.1  Bahan Pembawa Tablet  

Bahan tambahan penyusun tablet adalah bahan inert atau bahan yang tidak 

memiliki aktifitas sebagai obat dan secara farmakologi berfungsi sebagai pengencer 

atau pembawa obat. Komposisi umum dari tablet adalah zat berkhasiat dan bahan 

tambahan seperti, bahan pengisi, bahan  pengikat atau perekat, bahan pengembang 

dan bahan pelicin. Kadang-kadang dapat ditambahkan bahan pewangi (flavoring 

agent), bahan pewarna (coloring agent) dan bahan-bahan lainnya (Ansel, 2011). 

2.4.1.1 Bahan Pengisi  

Bahan pengisi adalah zat inert yang ditambahakn pada zat aktif dalam jumlah 

yang cukup agar diperoleh bobot tablet yang rasional . Bahan pengisi yang baik 

ialah yang tidak dapat bereaksi, kompaktibel dengan bahan yang lain dalam 

formulasi, tidak higroskopis, dapat larut, relatif murah dan sebaiknya tidak berasa 

atau berasa manis (Patel et al., 2011). Bahan pengisi yang digunakan dalam 

formulasi sediaan tablet antara lain adalah laktosa, manitol, xylitol, dekstrosa, 

sukrosa, sorbitol, selulosa mikrokristalin, pati dan kalsium sulfat, dan lain 

sebagainya (Guptal dan Mahida, 2013). 

2.4.1.2 Bahan Pengikat 

Fungsi utama dari bahan pengikan adalah untuk meningkatkan 

kompaktibilitas antar partikel padat untuk membentuk sediaan tablet, sehingga 

kekerasaan tablet akan meningkat. (Swarbrick, 2005).  

 Bahan pengikat yang dapat digunakan dalam formulasi sediaan padat antara 

lain gelatin, polivinil pirolidon (PVP), hidroksipropil selulosa, HPMC, laktosa, 

metil selulose dan CMC-Na (Patel et al., 2011). 

2.4.1.3 Bahan Penghancur 

Bahan tambahan disintegran pada formulasi sediaan tablet berfungsi sebagai 

pemisahan bahan tambahan pada tablet, untuk memastikan pemaparan partikel obat 

yang cepat pada proses disolusi sehingga dapat meningkatkan penyerapan obat 

(Ansel, 2011). 

Bahan penghancur ditambahkan untuk memudahkan hancurnya tablet ketika 

kontak dengan cairan saluran pencernaan, dapat juga berfungsi menarik air ke 

dalam tablet, mengembang dan menyebabkan tablet pecah menjadi granul dan dan 
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partikel-partikel granul. Contoh yang sering digunakan dalam formulasi sediaan 

tablet adalah superdisintegran primogel dan Acdisol (Ansel, 2011) 

2.4.1.4 Bahan Lubrikan 

Lubrikan merupakan bahan bahan pembawa yang bermanfaat memudahkan 

pengeluaran tablet dari ruang cetak melalui peningkatkan aliran bahan tablet ke 

dalam lubang ruang cetak  sehingga meminimalkan keausan dari pukulan dies dan 

mencegah isi bahan tablet menempel pada dies. (Ansel, 2011) 

Dalam proses pembuatan sediaan padat terjadi geseran antara dua interfase 

yaitu gesekkan antara serbuk dengan alat atau gesekkan antarmuka partikel-

partikel. Gesekan yang terjadi antara serbuk dengan alat sering disebut dengan 

gesekkan dinding sedangkan gesekkan yang terjadi antar partikel-partikel disebut 

dengan gesekkan internal (Li dan Wu, 2014). 

Bahan-bahan yang memiliki fungsi sebagai pelumas atau pelicin dalam 

formulasi sediaan tablet adalah magnesium stearat, kalsium stearat, asam stearat 

(Guptal dan Mahida, 2013). 

2.4.2  Mutu Fisik Tablet 

2.4.2.1 Kekerasan Tablet 

Kekerasan tablet dapat diartikan sebagai daya kekuatan tablet, hal ini dinilai 

berdasarkan besarnya suatu daya atau berat yang dibutuhkan untuk meremukkan 

suatu tablet. Instrumen yang digunakan untuk uji kekerasan adalah menggunakan 

alat Hardness Tester dengan cara ini tablet diletakkan antara tetap dan rahang 

bergerak pada alat, diberikan tekanan ke tepi tablet secara bertahap sampai tablet 

retak atau pecah. Pembacaan pada alat Hardnees tester menunjukkan tekanan yang 

dibutuhkan untuk tablet terjadi keretakan atau pecah. Kekuatan sekitar 4-8 kg 

merupakan persyaratan minimal untuk tablet yang baik (Ansel, 2014) 

2.4.2.2 Kerapuhan Tablet 

Kerapuhan adalah keadaan dimana tablet kehilangan beratnya, karena 

hilangnya partikel halus yang ada dipermukaan tablet. Tujuan dari uji kerapuhan 

ialah menjamin kemampuan tablet untuk menahan guncangan selama proses 

transportasi dan pada saat pengiriman 

Mengukur besarnya kerapuhan tablet juga merupakan salah satu faktor dalam 

penentuan kekuatan tablet. Alat yang digunakan untuk uji kerapuhan adalah Roche 
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Friabilator yang berfungsi untuk mengetahui kerapuhan tablet atau friabilitas tablet 

(Sandhya, 2014). Uji kerapuhan dilakukan menggunakan 10 tablet kemudian 

ditimbang beratnya dan ditempatkan pada Roche Friabilator yang berputar dengan 

kecepatan 25 rpm selama 4 menit, setelah selesai tablet ditimbang beratnya lagi 

(Mathur et al., 2015). Tablet dinyatakan memenuhi persyaratan jika kehilangan 

bobot maksimum tidak lebih dari 1% (Ansel, 2014) 

2.4.2.3 Waktu Hancur Tablet 

Waktu hancur tablet ini 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  sekitar 15 menit, untuk 

tablet bersalut gula dan selaput memiliki waktu hancur yang baik sekitar 60 menit 

(Depkes RI, 2014).  

Proses pengujian waktu hancur dilakukan dengan memasukka tablet kedalam 

keranjang yang diisi 1L air, sebagai cairan lambung atau usus dengan suhu 37±2ºC. 

Keranjang akan naik turun dalam cairan perendam dengan frekuensi 28-32 siklus 

per menit dengan jarak 5-6cm. Tablet harus hancur pada waktu yang telah 

ditentukan berdasarkan monografi (Depkes RI, 2014). 

2.5 Tinjauan Bahan Penelitian 

2.5.1 Laktosa  

Pada bidang farmasi, formulasi dan teknologi laktosa banyak digunakan 

sebagai pengisi dalam sediaan kapsul dan tablet. Laktosa berfungsi sebagai 

pembawa serbuk inhaler, bahan pengisi pada sediaan tablet dan kapsul. Berbagai 

jenis laktosa yang tersedia secara komersial memiliki sifat fisik yang berbeda 

seperti karakteristik distribusi ukuran partikel dan sifat alir. Hal ini memungkinkan 

untuk pemilihan bahan yang tepat dalam formulasi (Rowe.,2009).  

Laktosa  berbentuk serbuk hablur, berwarna putih, tidak berbau dan memiliki 

rasa sedikit manis.laut dalam 6 bahagian air, larut dalm 1 bagian air mendidih, sukar 

larut dalam etanol (95%) dan praktis tidak larut dalam kloroform dan eter (Depkes 

RI, 2014). Laktosa memiliki struktur kimia C12H22O11 H2O Sifat umum yang 

dimiliki oleh laktosa  ini adalah efisiensi biaya yang murah, mudah didapatkan, 
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higroskopisnya rendah, sifat fisik yang baik dan sifat kimia yang stabil dan larut 

dalam air (Gohel, 2005). 

Laktosa tersedia dalam bentuk yang berbeda, tergantung pada bentuk 

kristalnya, ukuran partikel dan sifat pemadatannya ( Patel et al., 2011 ). Bahan 

pengisi biasanya terdiri 5 % -  70 % dari formulasi.  

 

Gambar 2.3  Struktur Kimia α-Laktosa Monohidrat (Rowe.,2009). 

2.5.2 Avicel PH 101 

Avicel PH 101 merupakan nama lain dari microcrystaline cellulose. 

Berbentuk serbuk kristal yang mengandung porous particles, berwarna putih dan 

tidak berasa. Microcrystalline cellulose secara luas digunakan dalam industri 

farmasi, terutama sebagai pengisi dan pengikat dalam formulasi tablet dan secara 

komersial tersedia dalam berbagai ukuran partikel dan tingkat kelembapan sehingga 

mempunyai sifat dan penggunaan yang berbeda (Rowe et al, 2009).  

Pada granulasi basah, avicel menghasilkan tablet keras dengan tekanan 

kempa yang rendah pada pengempaan tablet. Zat ini menghasilkan pembasahan 

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

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

 

Gambar 2.4 Struktur kimia Avicel (Rowe et al., 2009). 
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2.5.3 HPMC 

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). 

HPMC berdasarkan tipe substitusinya terdiri dari berbagai tipe seperti 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 3cps, 5cps, 6cps, 15cps, 50cps, 4000cps hingga 10.000cps. 

Viskositas dari HPMC yang tinggi digunakan untuk pelepasan bahan obat yang 

larut air dari matriksnya (Rowe et al., 2009). 

 

Gambar 2.5 Struktur kimia HPMC (Rowe et al., 2009). 

HPMC adalah suatu polimer yang mudah menggumpal sehingga sulit untuk 

melarut secara sempurna. Oleh karena itu untuk melarutkan lebih baik didispersiakn 

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) 

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. 
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Ketersediaan tipe HPMC dapat digunakan dalam modifikasi formulasi pelepasan 

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

Konsentrasi HPMC yang biasa digunakan sebagai pengikat adalah antara  

2% - 5% baik menggunakan proses granulasi basah maupun granulasi kering. 

Tingginya nilai viskositas yang dimiliki oleh HPMC dapat digunakan sebagai 

penghambat pelepasan obat dari matrik pada tingkat 10% - 80% pada tablet dan 

kapsul. (Rowe et al., 2009), selain itu pada konsentrasi rendah tablet yang 

dihasilkan cuku keras, tidak mudah rapuh dan terdesintgrasi dengan baik.   

HPMC 2910 3 cps merupakan bahan pengikat yang memenuhi persyaratan 

untuk pembuatan sediaan tablet dengan metode granulasi basah. 

2.5.4 Primogel 

Primogel adalah bahan disintegran yang paling banyak digunakan. Primogel 

merupakan substitusi rendah pati metil karboksi dalam bentuk granular. Ketika 

bahan ini digunakan dalam formulasi sediaan tablet sebagai disintegran, 

menunjukkan hasil disintegrasi pada sediaan tablet dalam waktu kurang lebih 2 

menit (Shihora et al, 2011) 

Primogel atau sodium starch glycolate merupakan serbuk putih atau hampir 

putih, mudah mengalir dan serbuk higroskopis. Bahan ini stabil meskipun sangat 

higroskopis, harus disimpan dalam wadah tertutup baik untuk melindungi dari 

kelembaban agar tidak menyebabkan penggumpalan (Rowe et al., 2009). 

Primogel merupakan salah satu dari superdisintegrant yang efektif digunakan 

dalam pembuatan tablet secara granulasi basah maupun cetak langsung. Efektif 

pada konsentrasi 2-8 % dan konsentrasi diatas 8% umumnya menambah waktu 

hancur tablet.  

Gambar 2.6 Struktur kimia Primogel (Rowe et al., 2009). 
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2.5.5 Magnesium Stearat 

Magnesium stearate memiliki rumus molekul C36H70MgO4 dengan bobot 

molekul 591,24. Merupakan campuran asam-asam organic 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 (Depkes RI, 2014). 

 

Gambar 2.7 Struktur kimia Magnesium Stearat  

Magnesium stearat digunakan sebagai lubrikan atau pelicin, ditambahkan 

dalam jumlah tertentu berdasarkan perhitungan setiap formulasi. Penambahan 

dilakukan pada granul, kemudian granul dikompresi menjadi tablet dengan 

menggunakan mesin pencetak tablet (Ganju K dan Ganju E, 2015). Selain memiliki 

sifat sebagai lubrikan, magnesium stearat juga berfungsi sebagai antiaderen 

(glidan). Konsentrasi yang digunakan sebagai lubrikan pada tablet dan kapsul 

adalah 0,25% dan 2% b/b. 


