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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tanaman Sirsak  

Tanaman daun sirsak (Annona Muricata L.) mempunyai banyak manfaat 

dan merupakan tanaman pendatang yang disenangi banyak kalangan. Adapun 

klasifikasinya sebagai berikut (Sunarjono, 2005) : 

Divisi : Spermatophyta 

Sub Divisi : Angiospermae 

Kelas : Dicotyldonae 

Bangsa : Polycarpiceae 

Famili : Annonaceae 

Species : Annona Muricata Linn. 

Tanaman Sirsak (Annona Murica L.) merupakan tanaman yang tumbuh di 

semak atau pohon kecil dengan percabangan rendah dan ramping dengan tinggi 

sekitar 5,0-9 m. Tanaman ini tumbuh di daerah dengan kelembaban 

tinggi.Tanaman sirsak merupakan pohonberwarna  coklat tua, batang berkayu 

(lignosus), silindris, permukaan kasar, percabangan simpodial. Batang tegak lurus, 

arah tumbuh cabang ada yang condong ke atas dan ada  yang mendatar. Tinggi 

pohon sirsak bisa mencapai antara 3-9 meter.Daun sirsak berbentuk bulat, 

lonjong, ukurannya bervariasi antara  6,25-20 cm dan lebar 12,5-6,25 cm, agak 

tebal dan pada permukaan bagian atas yang halus bewarna hijau tua, sedangkan 

pada bagian bawah daun warnanya lebih tua, ujung meruncing, tangkai daun 

panjangnya 3-7 mm, pinggiran rata dan permukaan daun mengkilap. Bunga bisa 

muncul di mana saja biasanya pada batang, cabang atau ranting. Buah bisa 

berbentuk oval, hati atau melengkung dalam bentuk. Buah ini 10 - panjang 30 cm 

dan sampai 15 cm lebar dan 4,5-6,8 kg. Buah ini ditutupi dengan bagian kasar tapi 

lembut jika dimakan (Joseph A., 2014). 
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Gambar 2.1 Tanaman sirsak (Materia Medika)  

Tumbuhan Sirsak merupakan keluarga Annonaceae yang sejak lama 

digunakan sebagai obat yang tersebar pada batang akar, biji dan daun 

(Ranisaharivony B.G., et al,.2015). Pada penelitian-penelitian sebelumnya yang 

menyatakan ekstrak daun sirsak memiliki kandungan acetogenins, flavonoid, 

terpenoid, alkaloid, polifenol, saponin dan tanin yang berperan sebagai 

antikanker, antitumor, antimikroba, antiparasit dan antivirus.Flavonoid adalah 

golongan senyawa phenolic dengan struktur kimia C6-C3-C6. Senyawa flavonoid 

dapat menurunkan kadar glukosa darah, dan bersifat protektif terhadap kerusakan 

sel β sebagai penghasil insulin sertadapat meningkatkan sensitivitas insulin 

(Hardoko.,et al, 2015). 

 

Gambar 2.2 Struktur Molekul Falavonoid (Hardoko., et al, 2015) 

 

Pada terapi diabetes digunakan ekstrak daun sirsak dengan dosis 50-100 

mg/Kg BB tikus per hari.Bila dosis ini dikonversikan pada manusia maka 

diperoleh dosis perharinya untuk manusia sebesar 560-1.120 mg. Perhitungan 

dosis didasarkan pada tabel II.1 terdapat pada lampiran. Dari hasil penelitian 
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sebelumnya, dipilih dosis tablet 200 mg (Sirisha K., et al., 2014) dengan aturan 

pemakaian 3-4 kali sehari. 

2.2 Tinjauan Ekstrak 

 Ekstrak adalah sediaan yang diperoleh dengan mengektraksi senyawa aktif 

dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai, 

kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk 

tersisa diperlukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan  

(BPOM RI, 2010) . 

Berdasarkan sifatnya ekstrak dapat dibagi menjadi ekstrak encer, ekstrak 

kental, ekstrak kering dan ekstrak cair : Ekstrak encer: Sediaan ini memiliki 

konsistensi semacam madu dan dapat dituang, Ekstrak kental: Sediaan kental 

dalam keadaan dingin dan tidak dapat dituang. kandungan airnya berjumlah 

sampai dengan 30 %,  Ekstrak kering: Sediaan ini memiliki konsistensi kering dan 

mudah digosokkan. Melalui penguapan cairan pengekstraksi dan pengeringan 

sisanya akan terbentuk suatu produk, yang sebaliknya memiliki kandungan 

lembab tidak lebih dari 5 %, dan Ekstrak cair: Dalam hal ini dapat diartikan 

sebagai ekstrak cair, yang dibuat sedemikian rupa sehingga 1 bagian simplisia 

sesuai dengan 2 bagian kadang-kadang juga satu bagian ekstrak cair.. 

2.2.1 Metode ekstraksi  

Metode ekstraksi yang umum digunakan adalah metode maserasi.Maserasi 

adalah metode perendaman.Syarat utama pada maserasi adalah tersedianya waktu 

kontak yang cukup antara pelarut dan jaringan yang diekstraksi.Penyarian 

simplisia dengan cara maserasi dan perkolasi atau penyeduhan dengan air 

mendidih. Penyarian dengan campuran etanol dan air dilakukan dengan cara 

maserasi atau perkolasi. Penyarian dengan eter dilakukan dengan cara perkolasi 

(BPOM RI, 2010). 

2.2.1.1 Maserasi 

Maserasi adalah proses pengekstrakkan simplisia dengan menggunakan 

pelarut dengan beberapa kalipengadukan pada suhu kamar (Depkes RI, 2000). 

Kecuali dinyatakan lain, lakukan sebagai berikut: Masukkan 10 bagian simplisia 

atau campuran simplisia dengan derajat halus yang cocok kedalam sebuah bejana, 

tuangi dengan 75 bagian cairan penyari, tutup, biarkan selama 5 hari terlindung 
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dari cahaya sambil sering diaduk, serkai, peras, cuci ampas dengan cairan penyari 

secukupnya hingga diperoleh 100 bagian. Pindahkan kedalam bejana tertutup, 

biarkan ditempat sejuk, terlindung dari cahaya selama2 hari.Endapan tuangkan 

atau saring.Suling atau uapkan maserat pada tekanan rendah pada suhu tidak lebih 

dari 50
0
C hingga konsistensi yang dikehendaki (BPOM RI, 2010). 

2.2.1.2 Perkolasi  

Perkolasi merupakan proses ekstraksi dari konstituen larutnya dengan 

pelarut. Simplisia dalam alat ekstraksi khusus yang disebut dengan perkolator, 

mengalirnya cairan penyari dalam perkolasi ini melalui kolom dari atas ke bawah 

melalui celah untuk ditarik keluar oleh gaya seberat cairan dalam kolom. 

Kekurangan pada metode ini yaitu tidak boleh digunakan pada ekstrak yang 

mengandung bahan yang bisa mengembang (Depkes RI, 2000). 

2.3  Tinjauan Granul 

Pada umumnya pembuatan tablet menggunakan tiga metode yaitu Granulasi 

basah,  garnulasi kering dan cetak langsung. Granulasi merupakan proses dimana 

terdapat partikel-partikel halus secara bersama-sama membentuk partikel lebih 

besar. 

2.3.1 Metode Granulasi Basah 

Granulasi basah merupakan metode yang digunakan untuk memperbaiki 

sifat alir dan kompresibilitas dari serbuk serta mencegah segregasi pada saat 

pencampuran bahan. Langkah-langkah yang diperlukan dalam pembuatan tablet 

dengan metode granulasi basah ialah penimbangan dan pencampuran bahan-

bahan, pembuatan granulasi basah, pengayakan adonan lembab menjadi pelet atau 

granul, pengeringan, pengayakan kering, pencampuran bahan pelincir, dan 

pembuatan tablet dengan kompresi (Ansel C.H, 2008).  

Keuntungan dari sifat granulasi basah adalah mencegah terjadinya segresi 

(pemisahan) komponen dari suatu campuran serbuk homogen selama proses 

pemindahan bahan dan penanganan sehingga komposisi dari setiap granul 

menjadi tetap dan masih tetap sama pada saat penambahan larutan pengikat. 

Kelarutan obat dan stabilitasnya dalam media dan dibawah suhu pengeringan 

merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan proses granulasi. Hal-

hal yang sangat diperhatikan dalam proses ini adalah tingkat pembasahan dan 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

7 

 

pengeringan. Pembasahan yang berlebihan akan menghasilkan granul yang keras 

sehingga kompressinya menjadi lebih buruk dan pada akhirnya menghasilkan 

tablet yang rapuh sehingga cocok digunakan sebagai pembuata tablet . 

2.3.2 Mutu Fisik Granul 

2.3.2.1 Kandungan Lengas  

Kandungan lengas dalam granul merupakan faktor penting terhadap mutu 

granul, stabilitasnya kimia bahan, dan kemungkinan terjadinya kontaminasi 

mikroba. Granul yang sudah dikeringkan, masih mengandung kelembapan 

tertentu. Kandungan lengas yang terlalu rendah meningkatkan kemungkinan 

terjadinya capping sedangkan kandungan lengas yang terlalu tinggi meningkatkan 

kemungkinan terjadinya picking pada sediaan. Penentuan kandungan lembab 

granul ditentukan secara gravimetrik dengan moisture balance. Kadar air atau 

lembab merupakan titik kritis yang berpengaruh pada aliran granul, proses 

pencetakan, dan kualitas tablet. Penentuan kandungan lengas granul diukur 

dengan alat mettler toledo HB 43-S (Aulton ME,2002). 

2.3.2.2 Kecepatan Alir dan Sudut Diam 

Kecepatan alir granul adalah kemampuan granul untuk memasuki matrik 

tablet secara merata berdasarkan gaya gravitasi. Teknik pengukuran kecepatan alir 

antara lain menggunakan metode corong. Caranya dengan meletakkan granul 

dalam corong alat uji kecepatan alir yang bagian bawahnya ditutup. Granul yang 

keluar dari dari alat tersebut dihitung kecepatan alirannya dengan menggunakan 

stopwatch dari mulai dibukanya tutup bagian bawah hingga semua massa granul 

mengalir keluar dari alat uji (Rowe R.C. et al, 2009). 

Kecepatan alir dihitung berdasarkan waktu alir.Timbunan granul dapat 

digunakan untuk menghitung sudut istirahat.Diameter rata-rata timbunan granul 

dan tinggi puncak timbunan granul diukur. Untuk 100 gram granul, waktu alirnya 

tidak boleh lebih dari 10 detik dan sedangkan sudut diam diperoleh sebaiknya 

antara 25
0
 sampai 30

0
 (United State Pharmacopeial Convention, 2007) . 

 

   Kecepatan alir  = 
            

     
( gram/detik) 

   Sudut diam   = tg α = 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi sifat alir granul adalah bentuk dan 

ukuran partikel granul, distribusi ukuran partikel, kekasaran atau tekstur 

permukaan, penurunan energi permukaan dan luas permukaan. Ukuran partikel 

granul akan menggumpal dan menghambat kecepatan alirnya (Aulton M.E., 

2002) 

Sudut istirahat adalah sudut tetap yang terjadi antara timbunan partikel 

bentuk kerucut dengan bidang horizontal. Bila sudut diam lebih kecil dari 30
0
 

biasanya menunjukkan bahwa bahan dapat mengalir bebas, apabila sudutnya lebih 

besar atau sama dengan 40
0
 biasanya mengalirnya kurang baik. Cara menghitung 

pada sudut diam alan Tan Q = h/r , dengan h adalah tinggi kerucut dan r adalah 

jari-jari bidang dasar kerucut. Besar kecilnya sudut diam dipengaruhi oleh bentuk, 

(Aulton M.E., 2002). 

Tabel 2.1 Sifat alir granul terhadap sudut diam 

Sudut Diam Daya Alir 

<25
o 

Sangat baik 

25
o
-30

0 
Baik 

30-40
o 

Cukup baik 

   >40
o 

Buruk 

 

2.3.2.3 Kompaktibilitas 

Kompaktibilitas tablet merupakan zat untuk saling melekat menjadi massa 

yang kompak digunakan mesin tablet single punch dengan berbagai tekanan dari 

yang rendah ke yang tinggi dengan mengukur kedalaman punch atas turun ke 

ruang die. Kompaktibilitas digambarkan oleh kekerasan tablet yang dihasilkan 

pada berbagai tekanan lalu dibandingkan tingkat kekerasan yang diperoleh pada 

tekanan 1 atom dan 2 atom (Kadek dkk, 2012). 

2.3.2.4 Penentuan kadar fines 

Penentuan kadar fines adalah salah satu parameter yang banyak digunakan 

pada tablet karena dapat mempengaruhi sifat massa tablet seperti laju alir, indeks 

kompresibilitas dan lain-lain. Eksipien yang berbentuk serbuk umumnya 

mempunyai ukuran partikel yang tidak homogen. Selain ukuran partikel, bentuk 
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partikel juga mempunyai peranan penting dalam proses produksi. Bentuk eksipien 

yang ideal pada pembuatan tablet adalah sferis, dibandingkan dengan serbuk 

amorf atau yang berbentuk lempeng atau kristal jarum. Idealnya setiap bahan yang 

akan digunakan dalam suatu formulasi tablet mempunyai gambaran seluruh 

distribusi ukuran partikelnya. Metode yang digunakan untuk penentuan kadar 

fines adalah pengayakan (Anwar, 2012). 

2.4 Tinjauan Tablet 

      Tablet adalah bentuk sediaan padat yang umumnya dibuat dengan bantuan 

bahan tambahan farmasi yang cocok. Tablet dapat bervariasi dalam ukuran, 

bentuk, berat, kekerasan, ketebalan, disintegrasi, dan karakteristik disolusi dan 

dalam aspek lain, bergantung pada tujuan pengguanaan dan metode pembuatan. 

Sebagian besar tablet dibuat untuk sediaan peroral. Berdasarkan metode 

pembuatan, dapat digolongkan tablet kempa. Tablet kempa 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.dari 

campuran bahan obat dan bahan pengisi, umumnya mengandung laktosa dan 

sebuk sukrosa dalam berbagai perbandingan. Tablet kempa mengandung zat aktif 

dan bahan pengisi, bahan pengikat, disintegran, dan lubrikan. Tablet yang 

berkualitas baik harus memenuhi persyaratan mutu fisik antara lain ukuran, 

bentuk, berat, kekerasan, karakteristik ketebalan, disintegran, dan kelarutan, 

tergantung pada tujuan penggunaan dan metode pembuatan (Ansel, 2011).  

Tablet dapat dibuat dengan granulasi basah, granulasi kering, dan 

kompresi langsung. Granulasi kering membutuhkan kontrol dari variabel 

pengolahan lebih dari kompresi langsung (Patel, 2009). Dalam granulasi basah 

dan granulasi kering pengelolaan produk memerlukan biaya yang lebih tinggi dan 

waktu produksi yang cukup. Berbeda dengan kompresi langsung hanya 

memerlukan campuran serbuk kering yang terdiri dari bahan aktif dan bahan 

pembantu. Kesederhanaan dan efektivitas biaya dari proses kompresi langsung 

sebagai alternatif pilihan. Namun, kompresi langsung sangat dipengaruhi oleh 

karakteristik serbuk campuran. Kebanyakan formulasi mengandung jumlah 

eksipien yang lebih tinggi dibanding dengan bahan aktif, namun jumlah eksipien 
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yang benar dapat memenuhi persyaratan kinerja tablet (Saha dan Shahilwala, 

2009). 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 dengan berbagai ukuran, bentuk dan penandaan permukaan 

tergantung pada desain cetakan (Departemen Kesehatan RI, 2014). 

2.4.1 Bahan Pembawa Tablet 

Eksepien yang umum digunakan sebagai bahan tambahan atau pendukung 

dalam suatu formula sediaan, bersifat inert dan tidak mempunyai efek 

farmakologi. Pemilihan eksipien bertujuan untuk meningkatkan stabilitas, 

mengoptimalkan atau memodifikasi pelepasan obat, memberikan fungsi esensial 

dalam teknologi manufaktur, meningkatkan akseptabilitas, membantu identifikasi 

produk (Agoes G., 2008). 

2.4.1.1 Bahan Pengisi 

Bahan pengisi adalah zat inert yang ditambahkan dalam formula tablet 

yang ditujukan untuk meningkatkan masa tablet dan membuat proses 

manufacturing yang sesuai. Beberapa contoh bahan pengisi laktosa Anhidrat, 

lactose monohydrate, spray-dried lactose, starch, dibasic calcium phosphate, 

microcrystalline cellulose (MCC), dan mannitol (Jones D., 2008). 

2.4.1.2 Bahan Pengikat  

       Bahan pengikat adalah zat tambahan yang berfungsi untuk meningkatkan 

kekompakkan dan daya tahan tablet melalui penyatuan partikel bersama serbuk 

lain dalam butir-butir granul. Sebagai pengikat gelatin tersebut efektif pada 1-5% 

dan gelatin  tersebut merupakan bahan pengikat yang larut dalam air hangat 

(>30
o
C) dengan jumlah 5 sampai 10 kali bobot dari gelatin itu sendiri ( Rowe et 

al, 2009). Zat pengikat dapat ditambahkan dalam bentuk kering, tetapi lebih 

efektif  jika ditambah dalam bentuk larutan (Depkes RI, 2002). Beberapa conntoh 

bahan pengikat diantaranya, turuna selulosa seperti: (metilselulosa, hidroksi propil 

metilselulosa), povidon (PVP), gelatin (Agoes G., 2008). 
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2.4.1.3 Bahan Penghancur 

Bahan penghancur berfungsi untuk menjamin ketika tablet kontak dengan 

cairan akan pecah menjadi fragmen-fragmen kecil (Aulton M.E, 2002). 

Penambahan bahan penghancur akan membantu pemecahan tablet menjadi granul 

ketika berada di lambung. Disintegran memiliki 3 mekanisme yaitu Meningkatkan 

porositas dan membasahi matriks tablet, Pengembangan ketika kontak dengan air 

dan Menghasilkan gas ketika kontak dengan air. 

2.4.1.4 Bahan Lubrikan 

Lubrikan adalah bahan yang berguna untuk meningkatkan laju alir serbuk dan 

mencegah kegagalan dalam proses pencetakan tablet. Menurut fungsinya lubrikan 

dibagi menjadi tiga , yaitu : Lubrikan,  glidan, dan antiadheren. Contoh dari bahan 

lubrikan seperti Mg-stearat. Asam stearat berfungsi untuk mengurangi friksi antar 

granul atau tablet dengan dinding die pada saat kompresi. Glidan berfungsi untuk 

memperbaiki aliran granul atau campuran serbuk,  Antiadheren berfungsi untuk 

mencegah melekatnya granul atau tablet pada permukaan punch (Rowe et al, 

2009).  

 

2.4.2 Mutu Fisik Tablet 

2.4.2.1 Kekerasan Tablet  

Kekerasan tablet dapat didefinisikan sebagai kekuatan tablet untuk menahan 

tekanan pada tablet.Kekerasan yang cukup dari suatu tablet merupakan salah satu 

persyaratan penting dari suatu tablet. Tablet harus mempunyai kekuatan atau 

kekerasan yang tertentu agar dapat bertahan dalam berbagai guncangan mekanik 

pada saat pembuatan, pengepakan, dan pengapalan. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kekerasan tablet adalah tekanan kompresi dan sifat bahan yang 

dikempa. Kekerasan tablet dipengarui oleh tekanan yang diberikan pada tablet, 

semakin besar tekanan tablet, maka semakin keras. Pada tablet yang dihasilkan 

persyaratan kekerasan tablet adalah 4kg – 8kg (Mathur et al., 2015). 

2.4.2.2 Kerapuhan Tablet  

Kerapuhan tablet adalah ketahanan tablet terhadap goncangan selama proses 

pengangkutan dan penyimpanan. Untuk uji kerapuhan tablet digunakan 

Friabilator , dengan alat ini sejumlah tablet diputar dengan kecepatan tertentu , 
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setelah itu tablet dibersihkan dan ditimbang bobot akhirnya. Persyaratan 

kerapuhan tablet adalah lebih kecil dari 1% (Swarbrick J., 2007). 

 

F = 
     

  
 x 100 

  Keterangan : F  = Kerapuhan  

   Wm = Bobot mula-mula dari 20 tablet 

   Wn = Bobot setelah pengujian 

2.4.2.3 Waktu Hancur Tablet   

 Waktu hancur merupakan waktu yang diperlukan untuk mengetahui 

hancurnya suatu tablet menjadi bagian-bagian yang terdispersi. Disintegrant 

Tester merupakan alat yang digunakan dalam pengujian ini.Waktu hancur 

tergantung pada sifat granul ,kekerasan dan porositas tablet. Uji waktu hancur 

adalah waktu yang dibutuhkan tablet untuk hancur menjadi partikel yang lebih 

kecil. Adapun kondisi pengujian dibuat mendeteksi partikel yang lebih kecil. 

Persyaratan waktu hancur tablet adalah lebih kecil dari 15 menit (Depkes RI, 

1995). 

2.5 Tinjauan Bahan Penelitian 

2.5.1 Laktosa 

Laktosa adalah gula yang diperoleh dari susu. Dalam bentuk anhidrat atau 

mengandung satu molekul air hidrat. Berbentuk serbuk atau masa hablur, keras, 

putih atau putih krem. Tidak berbau dan rasa sedikit manis. Stabil diudara, atau 

mudah menyerap bau. Laktosa mudah (dan pelan-pelan) larut dalam air dan lebih 

mudah larut dalam air mendidih, serta sangat sukar larut dalam etanol, kloroform, 

dan eter. Laktosa paling banyak digunakan dalam tablet sebagai bahan pengisi. 

Sifat umum dari laktosa adalah biaya yang efektif, mudah dalam ketersediaan, 

rasa hambar, kurang higroskopis, stabilitas fisik, kimia dan kelarutan dalam air 

sangat baik (Gauhar et al, 2011). 
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Gambar 2.3  Struktur Molekul α Laktosa Monohidrat (Rowe, 2009) 

2.5.2 Pati Jagung 

Pati Jagung diperoleh dari biji Zea mays L famili Poacea. Pati jagung 

berbentuk serbuk halus berwarna putih yang tidak larut dalam air dingin dan 

etanol. Bentuk mikroskopik amilum berupa butir poligonal, tidak mempunyai 

lamela. Bila diamati dibawah cahaya terpolarisasi, tampak bentuk silang berwarna 

hitam memotong pada hilus (Depkes RI, 2014). Pada formulasi sediaan obat oral, 

Pati jagung merupakan eksipien sebagai pengikat, pengencer, dan disintegran. 

Sebagai pengencer, pati digunakan untuk standar pewarnaan triturates, obat kuat, 

ekstrak herbal, dan mempermudah dalam proses pencampuran produksi. Pati juga 

digunakan dalam formulasi kapsul dan untuk meningkatkan aliran serbuk 

terutama ketika menggunakan pati kering. Pada jumlah pati 3%b/b dapat sebagai 

antiaderan dan lubrikan dalam mengisi tablet dan kapsul (Rowe R.C. et al, 2009). 

2.5.3 Gelatin 

Gelatin adalah istilah umum dari campuran fraksi protein yang dimurnikan 

kemudian didaptkan baik dengan hidrolisis asam atau dengan hidrolisis alkali dari 

potongan tulang lembu, kulit babi, kulit ikan. Gelatin merupakan serbuk kasar, 

tidak berasa, dan tidak berbau. Fraksi protein kebanyakan mengandung gabungan 

asam amino dengan amida yang membentuk ikatan polimer. Kadar gelatin sebagai 

pengikat adalah 1%-5% (Rowe R.C. et al, 2009). Larutannya berbau lemah seperti 

kaldu. Jika kering stabil di udara, tetapi mudah terurai oleh mikroba jika lembab 

atau dalam bentuk larutan. Kelarutannya tidak larut air dingin, mengembang dan 

lunak bila dicelup dalam air, larut dalam air panas, tidak larut dalam etanol, dalam 

kloroform, dalam eter, dalam minyak lemak, dan dalam minyak menguap 

(Departemen Kesehatan RI, 1995).Gelatin mempunyai campuran murni diperoleh 

baik melalui hidrolisis asam parsial (tipe A gelatin) atau melalui hidrolisis basa 

parsial (tipe B gelatin) kolagen hewan diperoleh darisapi dan tulang babi, kulit 
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sapi(hide), kulit babi, dan kulit ikan (Rowe R.C. et al, 2009). Gelatin tipe A 

biasanya berasal dari kulit babi, dimana molekul kolagennya muda, sedangkan 

tipe B berasal dari tulang dan kulit sapi (GMIA, 2012). 

2.5.4 Primogel 

Primojel merupakan serbuk berwana putih bebas mengalir dan sangat 

higroskopis. Praktis tidak larut serta memberikan efek suspensi yang transparan 

dalam air. Pada proses formulasi menggunakan metode granulasi basah digunakan 

konsentrasi 4%-8% dengan konsentrasi optimum 4%. Pemerian natrium pati 

glikolat serbuk sangat higroskopik, mudah mengalir, putih atau hampir putih. 

Secara mikroskopik butiran, berbentuk tidak teratur, bulat telur atau berbentuk 

buah pir, 30 sampai 100 milimeter, bulat, 10 sampai 35 milimeter, butiran 

senyawa yang terdiri dari 2 sampai 4 komponen, memiliki hilus eksentrik dan 

striasi sangat jelas. Tablet yang mengandung natrium pati glikolat memiliki sifat 

penyimpanan yang baik. Natrium pati glikolat stabil meskipun sangat higroskopis, 

dan disimpan dalam wadah tertutup baik untuk melindungi kelembaban dan suhu 

yang dapat menyebabkan pengumpalan (Rowe R.C. et al, 2009). 

 

 

Gambar 2.4 Struktur Molekul Primojel (Rowe R.C. et al, 2009) 

2.5.5 Magnesium 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, 1995). 
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Konsentrasi efektif Mg stearat antara 0,25%-2%. Lubrikan pada umumnya 

ditambahkan kering pada suatu kondisi dimana komponan lainnya berada dalam 

keadaan homogen. Dengan demikian, lubrikan ditambahkan dan dicampur hanya 

selama 2-5 menit dari 10-30 menit yang diperlukan untuk pencampuran 

menyeluruh pada proses granulasi (Rowe R.C. et al, 2009). 

 

Gambar 2.5 Struktur Molekul Magnesium Stearat(Rowe R.C. et al, 2009) 


