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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.   Tanaman Keji beling  

Tanaman keji beling (Strobilanthes crispa Bl.) termasuk dalam genus 

Strobilanthes. Dimana Strobilathes merupakan genus dari tumbuhan parennial dan 

semak, sekitar 350 spesies, setidaknya 46 diantaranya berasal dari India. Nama 

strobilanthes berasal dari bahasa latin ‘strobilos’ yang berarti kerucut dan ‘anthos; 

yang berarti bunga atau tunas. Semua spesies dari genus strobilanthes  asli Asia, 

kebanyakan berasal dari Asia tropis dan Madagaskar, namun beberapa spesies 

memperluas wilayahnya ke utara ke daerah beriklim sedang di Asia (Preethi, 

2014).  

Klasifikasi tanaman Keji beling sebagai berikut (Preethi, 2014) : 

Kingdom  : Plantae  

Sub kingdom : Spermatophyta 

Divisi  : Angiospermea  

Kelas    : Dicotyledoneae  

Orde  : Lamiales  

Family  : Acanthaceae  

Genus   : Strobillanthus 

Spesies : Strobilanthes crispa Bl. 

Tanaman Keji beling merupakan tanaman perdu atau semak dengan tinggi 

dapat mencapai 2 meter. Batang dari tanaman ini beruas-ruas, waktu masih muda 

memiliki bulu yang kasar dan berwarna hijau. Daun berbentuk lanset yang 

memanjang atau hampir berbentuk lonjong, kedua permukaan kasar dan 

berambut. Pertulangan menyirip membentuk sudut terhadap ibu tulang. Simplisia 

daun tunggal, berhadapan, tangkai pendek; berbentuk bundar memanjang; ujung 

dan pangkal runcing; tepi bergerigi; pajang 9-18 cm; lebar 3-8 cm; permukaan 

atas sangat kasar, berwarna hijau tua sampai hitam kelabu; permukaan bawah 

kasar dan berwarna lebih pucat dari permukaan atas (Mun’in A., et al, 2011). 

Tanaman Keji beling dapat dilihat pada gambar 2.1  
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Gambar 2.1 Tanaman Keji beling (Preethi, 2014) 

2.1.1    Kandungan Zat Aktif  

Senyawa yang terkandung dalam tanaman keji beling antara lain adalah 

polifenol, katekin, alkoloid, kafein, tanin, vitamin (C, B1, dan B2) serta 

kandungan mineral yang tinggi termasuk kalium (51%), kalsium (24%), natrium 

(13%), besi (1%), dan fosfor (1%) (Nurraihan., et al, 2013). Kalium yang 

terkandung dalam tanaman keji beling bersifat sebagai deuretik kuat serta dapat 

melarutkan batu dari garam kalsium, sehingga tanaman keji beling dapat 

digunakan sebagai pelarut batu (Dharma, et al, 2014).  

Selain itu, secara umum pembentukan kalsium batu ginjal dihambat oleh 

flavonoid, kalium, dan asam sitrat. Senyawa flavonoid merupakan suatu senyawa 

polifenol yang banyak ditemukan di alam. Kalsium yang terdapat dalam batu 

ginjal dapat memebentuk senyawa kompleks dengan gugus –OH pada flavonoid 

sehingga dapat membentuk Ca-flavonoid. Senyawa kompleks yang terbentuk, 

diduga lebih mudah larut dalam air. Aktivitas deuretik flavonoid dapat membantu 

pengeluaran batu dari dalam ginjal bersama dengan urin, sedangkan kalium akan 

menghilangkan kalsium dan berikatan dengan oksalat sehingga menjadi senyawa 

yang lebih mudah larut dalam air (Djamhuri T. R., et al, 2016).  

 

 

 

Gambar 2.2 Struktur Kimia Senyawa Flavonoid (Nurraihan., et al, 2013) 
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2.1.2   Khasiat Daun Keji beling  

 Di Indonesia, tanaman keji beling digunakan oleh masyarakat sebagau 

bahan obat tradisional untuk menyembuhkan beberapa macam penyakit antara 

lain untuk mengobati diabetes militus, antilitik, pencahar, antikanker, dan sebagai 

agen deuretik (Nurraihana, et al, 2013). Selain itu, hasil penelitian sebelumnya 

keji beling terbukti memiliki efek anti oksidan, dan penyembuhan luka (Lim, et 

al, 2012).  

2.2    Penggolongan Obat Tradisional  

Obat bahan alam industri dikelompokkan menjadi: jamu, obat herbal 

terstandar, dan fitofarmaka untuk setiap kelompok tersebut tidak diperbolehkan 

mengandung bahan kimia (BPOM RI, 2014). 

2.2.1 Jamu 

Jamu adalah obat tradisional yang disediakan secara tradisional, misalnya 

dalam bentuk serbuk seduhan, pil, dan cairan yang berisi seluruh bahan tanaman 

yang menjadi penyusun jamu tersebut serta digunakan secara tradisional. Jamu 

yang telah digunakan secara turun-menurun selama berpuluh-puluh tahun bahkan 

mungkin ratusan tahun, telah membuktikan keamanan dan manfaat secara 

langsung untuk tujuan kesehatan tertentu (BPOM RI, 2015). 

2.2.2 Obat Herbal Terstandar  

Obat Herbal Terstandar adalah obat tradisional yang disajikan dari ekstrak 

atau penyarian bahan alam yang dapat berupa tanaman obat, binatang, maupun 

mineral. Selain proses produksi dengan teknologi maju, jenis ini pada umumnya 

telah ditunjang dengan pembuktian ilmiah berupa penelitian-penelitian pre-klinik 

seperti standart kandungan bahan berkhasiat, standart pembuatan ekstrak tanaman 

obat, standart pembuatan obat tradisional yang higienis, dan uji toksisitas akut 

maupun kronis (BPOM RI, 2015).  

2.2.3 Fitofarmaka  

Fitofarmaka adalah bentuk obat tradisional dari bahan alam yang dapat 

disejajarkan dengan obat modern karena proses pembuatannya yang telah 

terstandar, ditunjang dengan bukti ilmiah sampai dengan uji klinik pada manusia. 
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Dengan uji klinik akan lebih meyakinkan para profesi medis untuk menggunakan 

obat herbal di sarana pelayanan kesehatan (BPOM RI, 2015).  

 

 

 

 

Gambar 2. 3 Logo dan Penandaan Obat Tradisional, (a) Jamu, (b) Obat Herbal   

Tertandar, (c) Fitofarmaka  

2.3     Tinjauan Simplisia  

Simplisia adalah bahan alamiah yang digunakan sebagai obat dan belum 

melalui proses pengolahan kecuali dinyatakan lain, berupa bahan yang telah 

dikeringkan dengan suhu pengeringan tidak lebih dari 60
o
C (Depkes RI, 2008). 

Simplisia dibedakan menjadi simplisia nabati, simplisia hewani, dan simplisia 

pelikan (mineral). Simplisia nabati berupa tumbuhan utuh, bagian tumbuhan atau 

eksudat tumbuhan (BPOM RI, 2000). Serbuk simplisia nabati adalah bentuk 

serbuk dari simplisia nabati, dengan ukuran derajat kehalusan tertentu dapat 

berupa serbuk sangat kasar, kasar, agak kasar, halus, dan sangat halus. Serbuk 

simplisia nabati tidak boleh mengandung fragmen jaringan dan benda asing antara 

lain bagian dari serangga dan hama serta sisa tanah.  

2.4      Tinjuan ekstrak  

Ekstrak adalah sediaan kering, kental atau cair dibuat dengan penyari 

simplisia menurut cara yang cocok, di luar pengaruh cahaya matahari langsung 

(BPOM RI, 2010). Ekstrak diambil dari bagian tertentu dari tanaman maupun 

hewan dengan proses ekstraksi. Ekstraksi merupakan kegiatan atau proses 

pemisahan bahan dari campurannya dengan menggunakan pelarut. Hasil dari 

proses pemisahan atau ekstraksi tersebut disebut dengan ekstrak. Ekstrak yang di 

peroleh dapat digunakan sebagai produk akhir ataupun digunakan sebagai produk 

perantara yang akan diproses secepat mungkin (Kraisintu, 1997). 

 

 

(a) (b) (c) 
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2.4.1   Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Mutu Ekstrak 

 Mutu ekstrak dipengaruhi oleh faktor biologi dan faktor kimia. Faktor 

biologi dipengaruhi oleh bahan asal tumbuhan obat dan khusus dipandang dari 

segi biologi, baik untuk tumbuhan obat hasil dari budidaya ataupun tumbuhan liar 

yang meliputi beberapa hal, yaitu: identitas jenis (species), lokasi tumbuhan asal, 

periode pemanenan hasil tumbuhan, penyimpanan bahan tumbuhan, umur 

tumbuhan dan bagian yang digunakan.  

Faktor kimia yang mempengaruhi mutu fisik ekstrak meliputi beberapa 

hal, yaitu: faktor internal antara lain jenis senyawa aktif dalam bahan, komposisi 

kualitatif senyawa aktif, komposisi kuantitatif senyawa aktif, dan kadar total rata-

rata senyawa aktif. Faktor eksternal antara lain metode yang digunakan pada 

ekstraksi, perbandingan ukuran alat ekstraksi, ukuran serta kekerasan dan tingkat 

kekeringan bahan, pelarut yang digunakan dalam ekstraksi, kandungan logam 

berat, dan kandungan pestisida (Depkes RI, 2000).  

2.4.2   Metode Ekstraksi 

Terdapat beberapa metode ekstraksi, metode ekstraksi yang sering 

digunakan antara lain maserasi, dan perkolasi. Pada proses ekstraksi penentuan 

metode ekstraksi yang digunakan tergantung pada sifat bahan dan senyawa yang 

akan didiisolasi. Biasanya pelarut ekstraksi yang dipilih berdasarkan beberapa 

faktor seperti sifat dari bahan dan daya penyesuaian dengan tiap macam metode 

ekstraksi dan kepentingan memperoleh ekstrak yang sempurna atau mendekati 

sempurna dari obat (Ansel, 2014).   

2.4.2.1 Metode Maserasi 

 Merupakan proses paling tepat dimana bahan obat yang sudah halus 

memungkinkan untuk direndam dalam menstruum hingga meresap dan 

melunakkan susunan sel, sehingga zat-zat yang mudah larut akan melarut (Ansel, 

2014). Proses ekstraksi metode maserasi dilakukan menggunakan pelarut dengan 

beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur ruangan (kamar). 

Secara teknologi termasuk ekstraksi dengan prinsip metode pencapaian kadar 

pada keseimbangan (Depkes RI, 2000). Menurut List dan Schmidt (2000), 

maserasi dibedakan menjadi tiga jenis yaitu maserasi sederhana, maserasi kinetik, 
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dan maserasi dengan penggunaan tekanan. Maserasi sederhana merupakan metode 

ekstraksi maserasi yang dilakukan dengan hanya merendam bahan dengan pelarut 

dalam waktu tertentu. Maserasi kinetik  merupakan metode ekstraksi yang disertai 

pengadukan kontinu (terus-menerus) dengan kecepatan konstan. Sedangkan pada 

metode ekstraksi maserasi dengan penggunaan tekanan dilakukan bukan pada 

tekanan ruang sehingga proses ekstraksi lebih efektif. 

2.4.2.2 Metode Perkolasi  

Perkolasi secara umum dapat dinyatakan sebagai proses di mana serbuk 

simplisia halus, diekstraksi dengan pelarut yang sesuai dengan cara melewatkan 

pelarut secara perlahan-lahan melalui simplisia dalam suatu kolom. Sebuk 

simplisia dimampatkan dalam alat ekstraksi yang biasa disebut dengan perkolator. 

Dalam proses perkolasi mengalirnya pelarut melalui kolom umunya dari atas ke 

bawah menuju kecelah untuk keluar ditarik oleh gaya berat seberat cairan dalam 

kolom (Ansel, 2014). Pelarut yang digunakan selalu baru sampai sempurna yang 

pada umunya dilakukan pada suhu kamar. Proses terdiri dari tahapan 

pengembangan bahan, tahap maserasi antara, tahap perkolasi sebenarnya 

penampungan ekstrak, terus menerus sampai diperoleh perkolat yang jumlahnya 

1-5 kali bahan (Depkes RI, 2000). 

2.5      Tinjauan Granul  

Granul adalah penggabungan partikel-partikel kecil membentuk partikel 

yang lebih besar. Granulasi dapat berupa granulasi basah atau granulasi kering 

yaitu, dengan menggukan larutan pengikat atau, dengan menggunakan pengikat 

kering. Granul biasanya memiliki rentang ukuran antara 0,2 hingga 4,0 mm, 

tergantung pada penggunaan selanjutnya. Sebagian besar formulasi dalam 

pembuatan tablet adalah dengan proses granulasi basah (Sharma, et al., 2017). 

Ekstrak daun keji beling memiliki sifat yang kental dan lengket sehingga dalam 

proses tabletasi dibuat dengan metode granulasi basah.  

Pembesaran ukuran, disebut juga dengan aglomerasi. Aglomerasi 

dilakukan dengan beberapa metode pengadukan dalam alat campur atau dengan 

pemadatan, mengekstruksi atau mengglobulasi (Siregar, 2008). Beberapa alasan 

dilakukannya granulasi antara lain;  Membuat zat/bahan mengalir bebas; 
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Memadatkan (density) zat; Membuat campuran seragam yang tidak memisah; 

Memperbaiki karakteristik pengempaan zat aktif; Mengendalikan laju pelepasan 

zat aktif; Memberi kemudahan pengukuran atau dispersing volume; Mengurangi 

zat pengotor; Memperbaiki penampilan tablet (Lachman, at al. 1989). 

2.5.1   Metode Granulasi Basah  

Granulasi basah adalah metode yang dalam pengerjaannya dilakukan 

dengan cara membasahi massa tablet menggunakan larutan pengikat sampai 

didapatkan tingkat kebahasan yang dikehendaki (Hadisoewignyo, et al., 2016). 

Pada metode ini, cairan penggranulasi digunakan untuk mempermudah proses 

aglomerasi. Dari beberapa metode yang dapat digunakan dalam industri farmasi, 

granulasi basah telah dan terus merupakan proses aglomersi yang paling luas dan 

sering digunakan (Siregar, 2008). Metode granulasi basah dipilih pada pembuatan 

tablet yang bahan aktifnya sulit untuk dicetak karena mempuanyai sifat alir dan 

kompresibilitas yang buruk, serta bahan aktif yang tahan akan pemanasan dan 

lembap.  

Keuntungan metode granulasi basah, antara lain: mencegah terjadinya 

segregasi campuran serbuk; mempetbaiki aliran serbuk; memperbaiki 

kompaktibilitas serbuk, dengan meningkatkan kohesivitas serbuk; meningkatkan 

disolusi obat yang bersifat hidrofob; mempertahankan agar distribusi obat atau zat 

warna yang ditambahkan merata dalam granul kering; serta dapat digunakan pada 

bahan obat dengan dosis kecil. Sedangkan kekurangan metode granulasi basah, 

antara lain: dalam proses pembuatannya memerlukan peralatan yang banyak; 

memerlukan ruangan produksi yang luas; prosedur kerja yang dilakukan 

kompleks; menggunakan energi yang lebih besar; memerlukan pejerja yang 

banyak; serta adanya beberapa material yang akan hilang selama proses 

pengerjaan, sehingga menyebabkan peningkatan biaya (Hadisoewignyo, et al., 

2016). 

2.5.2   Mutu Fisik Granul  

 Mutu fisik granul dilakukan agar diperoleh granul yang memenuhi 

persyaratan farmasetik dan dapat dicetak. Pengujian yang dilakukan meliputi 
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kandungan lengas, kecepatan alir, sudut diam, distribusi ukuran partikel, uji 

kompaktibilitas, dan uji kompresibilitas.  

2.5.2.1 Kandungan Lengas  

Kandungan lengas (Residual Moisture Content) merupakan salah satu 

faktor yang sangat penting dan menentukan cocok tidaknya granul untuk proses 

selanjutnya, stabilitas kimia bahan serta kemungkinan kontaminasi mikoroba. 

Kandungan lengas yang terlalu rendah meningkatkan kemungkinan terjadinya 

capping dimana tablet mengalami retak timbulnya garis pada tablet atau sumbing 

sedangkan kandungan lengas yang terlalu tinggi dapat meningkatkan resiko 

terjadinya picking dimana terdapat granul tablet yang menempel pada dinding die 

atau pans, sehingga mempengaruhi penampilan tamblet. Persyaratan kandungan 

lengas granul adalah 1-2% (Aulton, 2002). Nilai MC dihitung dengan rumus:  

%MC 
                        

                   
        

 

                        
                         

            
        

2.5.2.2 Kecepatan Alir dan Sudut Istirahat  

 Sifat alir granul yang terbuntuk sangatlah penting untuk pembuatan tablet 

yang efisien. Aliran serbuk atau granul yang baik untuk dibentuk sangat penting 

untuk memastikan pencampuran yang efisien dan keseragaman bobot yang dapat 

diterima untuk membentuk tablet kempa. Sifat alir dipenaruhi oleh ukuran dan 

bentuk partikel, partikel yang memiliki ukuran lebih besar dan bulat memiliki 

aliran yang lebih baik. Selain itu, pada umumnya sifat alir sangat dipengaruhi oleh 

bobot jenis, muatan elektrostatik, dan lembab yang diadsorpsi (Siregar, 2008).  

Terdapat beberapa metode untuk pengujian aliran granul salah satunya 

yaitu, sudut istirahat yang telah digunakan sebagai metode tidak langsung untuk 

mengukur kemampuan mengalir serbuk atau granul kerena memiliki hubungan 

dengan kohesi antar partikel. Untuk pengukuran sudut istirahat metode yang 

sering digunakan yaitu metode corong. Serbuk yang memiliki sifat alir yang baik 

jika 100 g serbuk yang digunakan dalam pengujian mempunyai waktu alir ≤ 10 

detik (Hadisoewignyo, et al., 2016).  
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Untuk mengetahui nilai sudut istirahat, dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus:  

     
 

 
 

Keterangan: α = sudut istirahat  

         h = tinggi kerucut serbuk  

                    r = jari-jari permukaan dasar kerucut yang terbentuk  

 Pada umumnya serbuk ataupun granul yang terbentuk, nilai sudut istirahat 

berkisar dari 25
o 

sampai 45
o
, dengan nilai yang rendah menunjukkan karakteristik 

yang lebih baik (Siregar, 2008). Nilai sudut istirahat yang terbentuk tidak lepas 

dari pengaruh bentuk, ukuran, dan kelembaban massa kempa (Aulton, 2002). 

Tabel II.1 Hubungan sudut istirahat dan sifat alir (Aulton, 2002) 

Sudut Istirahat (
o
) Sifat Alir 

<25 Sangat baik 

25-30 Baik 

30-40 Cukup baik 

>40 Buruk 

 

2.5.2.3 Kadar fines  

 Distribusi ukuran granul  berpengaruh pada sifat alir, dimana granul yang 

sempit atau lebih mendekati monosize, memiliki sifat alir yang lebih baik 

dibandingkan dengan serbuk yang polysize (Hadisoewignyo, et al., 2016). 

Penentuan secara kuantitatif, distribusi ukuran granul bahan yang  berkisar lebih 

dari 50 µm menggunakan metode pengayakan, meskipun bentuknya 

mempengaruhi hasil yang diperoleh (Siregar., 2008). Perhitungan dilakukan pada 

mesh 120 dan pan. Distribusi ukuran partikel bertujuan untuk mengetahui jumlah 

fines yang mempunyai ukuran <100 mesh, granul yang baik memiliki fines <20% 

(Depkes RI, 2014). 

 

2.5.2.4 Kompresibilitas 

  Kompresibilitas merupakan kemampuan serbuk atau bahan untuk 

mengurangi volum setelah diberikan tekanan (Perssoon, A.S., 2013). Pengujian 

ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan antar partikel membentuk suatu 
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ikatan agar tetap kompak bila diberikan tekanan tertentu. Perubahan volum 

setelah dilakukan pengentapan dinyatakan dalam persen. Serbuk dikatakan dapat 

mengalir bebas, bila perubahan volum sesudah dilakukan pengetapan yaitu kurang 

dari 20% (Hadisoewignyo, 2016). Indeks kompresibilitas dapat dihitung dengan 

rumus (Depkes RI, 2014): 

                       
     

  
        

Keterangan : V0 = Volume sebelum dimampatkan  

                 Vf = Volume setelah pengetukan  

2.5.2.5 Kompaktibilitas 

Kompaktibilitas merupakan kemampuan suatu serbuk atau granul untuk 

melekat membentuk tablet dengan kekerasan yang cukup setelah diberikan 

tekanan tertentu dengan menggunakan alat penekan hidrolik. Kompaktibilitas 

biasa digunakan sebagai penentu untuk mengetahui kualitas tablet dari kekerasan 

dan kerapuhannya. Tablet yang terbentuk dapat dikatakan kompaktibel, jika 

setelah diberikan tekanan tidak terjadi capping dipermukaan tablet sehingga 

mempengaruhi tampilan fisik tablet (Patel et al., 2006). Kompaktibilitas juga 

digunakan untuk menentukan jenis dan konsentrasi pengikat yang digunakan 

untuk menghasilkan tablet yang kuat.  

2.6 Tinjauan Tablet  

 Tablet adalah sediaan padat mengandung bahan obat dengan atu tanpa 

bahan pembawa (Depkes RI., 2014). Berdasarkan metode pembuatannya 

digolongkan menjadi tablet cetak dan tablet kempa (Depkes RI., 2014). Dalam 

penggunaannya tablet banyak diberikan pada obat-obatan secara oral, biasanya 

tablet dibuat dengan penambahan zat warna, zat pemberi rasa, dan lapisan-lapisan 

dalam berbagai jenis. Pemberian obat secara oral jika dibandingkan dengan cara-

cara lainnya, dianggap yang paling alami, tidak sulit, dan aman dalam hal 

pemberian obat (Ansel, 2014).  

2.6.1 Bahan Pembawa Tablet  

 Dalam formulasi sediaan tablet komponen yang digunakan terdiri atas zat 

aktif, bahan pengisi, bahan pengikat, penghancur, dan lubrikan, dapat juga 
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ditambahkan dengan bahan pewarna atau bahan aktif yang telah mengandung 

bahan pewarna dan lak (bahan warna yang diabsorpsikan pada alumunium 

hidroksida yang tidak larut) yang diizinkan, bahan pengaroma dan bahan pemanis 

(Depkes RI., 2014).  

2.6.1.1 Bahan pengisi  

 Zat pengisi ditambahkan dengan maksud untuk memperbesar volume 

tablet. Perbesaran volum tersebut bertujuan untuk kemudahan pencetetakan atau 

pembuatan tablet. Bahan pengisis ditambahkan jika zat aktif yang digunakan 

dalam jumlah kecil atau sulit untuk dikempa. Bahan yang biasa digunakan sebagai 

pengisi misalnya laktosa, pati, kalsium fosfat dibasa, dan selulosa mikrokristal 

(Depkes RI., 2014).  

2.6.1.2 Bahan Pengikat  

 Bahan pengikat ditambahkan dengan maksud agar tablet yang terbentuk 

tidak pecah atau retak, dan dapat merekat membentuk tablet yang kuat.Bahan 

pengikat memberikan daya adhesi pada massa serbuk pada saat granulasi serta 

menambah daya kohesi pada bahan pengisi. Bahan pengikat yang digunakan 

misalnya gom akasia, gelatin, sukrosa, povidon, metilselulosa, 

karboksimetilselulosa, dan pati terhidrolisis (Depkes RI., 2014). 

2.6.1.3 Bahan Penghancur  

 Bahan penghancur atau pengembang (disintegrant) ditambahkan dengan 

maksud agar tablet yang terbentuk dapat hancur setelah ditelan. Pada sediaan 

tablet biasaya dibagi menjadi disintegran dan superdisintegran yang mana 

berhubungan dengan perbedaan keefektifan, dalam penggunaannya 

superdisintegran dibutuhkan lebih sedikit dibandingkan dengan disintegran biasa 

(Augsburger, L. L., et al., 2008). Bahan yang biasa digunakan misalnya pati, pati 

dan selulosa yang dimodifikasi secara kimia, asam alginat, selulosa mikrokristal, 

dan povidon sambung-silang. Kandungan bahan penghancur, cara pemanambahan 

dan tingkat kepadatan berperan dalam efektivitas daya hancur tablet (Depkes RI., 

2014).  
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2.6.1.4 Lubrikan  

 Bahan pelicin ditambahkan dengan maksud agar serbuk atau granul 

setelah di kempa tidak lengket pada cetakan. Asam stearat hidrofobik dan garam 

asam stearat, terutama Mg-stearat merupakan bahan yang paling banyak 

digunakan dalam konsentrasi kurang dari 1% b/b dan harus ditambahkan setelah 

disintegran sebaiknya pada tahap akhir sebelum pencentakan (Gad, S. C., 2008). 

Secara umum lubrikan bersifat hidrofobik, sehingga menurunkan kecepatan 

disintegrasi dan disolusi tablet oleh karena itu kadar lubrikan yang berlebihan 

dalam formulasi harus dihindari. Bahan pelicin yang biasa digunkaan misalnya 

minyak nabati terhidrogenasi, dan talk (Depkes RI., 2014). 

2.6.2   Mutu Fisik Tablet  

 Setelah proses tabletasi, dilakukan pengujian mutu pada tablet. Pengujian 

yang dilakukan antara lain keseragaman bobot, keseragaman kandungan, 

kekerasan, kerapuhan, waktu hancur tablet, dan disolusi.  

2.6.2.1 Uji Keseragaman Bobot 

 Keseragaman bobot tablet dapat menjadi indikator awal keseragaman 

kandungan atau zat aktif. Keseragaman bobot dipersyaratakan jika tablet yang 

diuji tidak bersalut dan mengandung 25mg atau lebih zat aktif tunggal yang 

merupakan 25% atau lebih dari bobot satuan sediaan. Pemeriksaan dilakukan 

dengan menimbang secara seksama 10 tablet satu per satu. Menentukan jumlah 

zat aktif dalam masing-masing tablet yang dinyatakan dalam persen dari jumlah 

yang tertera pada etiket dari hasil penentuan kadar tiap tablet (Depkes RI, 2014). 

Jika presentase kadar zat aktif dalam tablet relatif rendah dibandingkan dengan 

bobot tabletnya, maka selain keseragaman bobot, juga perlu dilakukan uji 

keseragaman kandungan yang terdapat pada tiap tabletnya (Fudholi A., et al, 

2016).  

2.6.2.2 Uji Keseragaman Kandungan   

 Keseragaman kandungan dilakukan jika jumlah zat aktif dalam tablet tidak 

bersalut dan tablet bersalut selaput tunggal kurang dari 25mg pertablet atau 

kurang dari 25% dari bobot satuan sediaan  (Siregar, et al., 2008). Pengujian ini 

juga di persyaratkan untuk semua sediaan yang tidak memenuhi persyaratan pada 
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uji keseragaman bobot. Jika dipersyaratkan uji keseragaman kandungan, industri 

dapat memenuhi persyaratan ini dengan melakukan uji keseragaman bobot jika 

simpangan baku relatif (SBR) kadar dari zat aktif pada sediaan akhir tidak lebih 

dari 2%. Penetapan SBR ini berdasarkan data validasi proses atau pengembangan 

produk industri. SBR kadar adalah simpangan baku relatif kadar per satuan 

sediaan dengan kadar tiap satuan sedian setara dengan hasil penetapan kadar tiap 

satuan sediaan dibagi dengan bobot masing-masing satuan sediaan (Depkes RI, 

2014).  

Tabel II.2 Penggunaan Uji Keseragaman Kandungan dan Uji Keseragaman Bobot 

(Depkes RI, 2014) 

Bentuk 

Sediaan 

Tipe Sub 

Tipe 

Dosis dan Perbandingan Zat Aktif 

≥25mg dan ≥ 25% <25mg dan <25% 

Tablet Tidak 

bersalut 

 Keragaman bobot Keseragaman 

Kandungan 

Salut Selaput Keragaman bobot Keseragaman 

Kandungan 

Lainnya Keseragaman 

Kandungan 

Keseragaman 

Kandungan 

2.6.2.3 Kekerasan Tablet 

 Pengujian ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan penyesuaian 

tekanan yang diperlukan pada alat tabletasi. Kekerasan pada tablet berpengaruh 

pada pemilihan jenis dan kadar disintegran yang dibutuhkan. Jika tablet yang 

terbentuk terlalu keras, tablet mungkin tidak akan hancur dalam jangka waktu 

yang telah ditentukan. Dan apabila tablet terlalu lunak, tablet yang terbentuk tidak 

akan stabil selama proses selanjutnya seperti pelapisan atau pengemasan 

(Shabana, 2016). Nilai kekerasan pada tablet dinyatakan dalam kg/cm
2
, tablet 

yang digunakan dalam pengujian diambil secara acak dari setiap bacth (Haritha 

B., 2017).  Tablet memiliki kekerasan yang baik jika memenuhi persyaratan yaitu 

pada umumnya antara 4-8 kg (Hadisoewignyo, et al., 2016). 

2.6.2.4 Kerapuhan Tablet 

 Uji kerapuhan pada tablet dilalakukan dengan menggunakan alat Roche 

Friabillator yang mana nilai dari pengujuan dinyatakan dalam persen. Jumlah 

tablet yang digunakan dalam pengujian dengan bobot ≤650mg per tablet diambil 
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hingga didapatkan berat 6,5g sedangkan pada tablet yang lebih dari 650mg 

diambil sebanyak 10 tablet untuk pengujian. Hasil pengujian tablet yang 

kehilangan kurang dari 0,5 hingga 1,0% dari berat tablet dianggap dapat diterima 

(USP 35., 2012). Kerapuhan tablet sering kali dikaitkan dengan uji kekerasan 

tablet (Shabana, 2016). Nilai kerapuhan tablet dapat dihitung dengan rumus 

(Haritha, 2017): 

  
                      

          
        

2.6.2.5 Waktu Hancur Tablet  

 Uji waktu hancur merupakan tes resmi atau wajib. Uji waktu hancur 

dilakukan dengan tujuan mengetahui pelepasan senyawa obat dari sediaan 

(Shabana, 2016).  Kecuali dinyatakan lain, waktu yang diperlukan suatu tablet 

dalam pengujian waktu hancur yaitu tidak lebih dari 15 menit untuk tablet yang 

tidak bersalut (Depkes RI, 1979). Uji waktu hancur tidak menyatakan bahwa 

sediaan atau bahan aktif dalam sediaan terlarut dengan sempurna. Sediaan 

dinyatakan hancur sempurna jika sisa sediaan, yang tertinggal pada kasa alat yang 

digunkan merupakan massa lunak yang tidak mempunyai inti yang jelas (Depkes 

RI, 2014).  

2.6.2.6 Uji Disolusi 

 Pengujian ini bertujuan untuk menentukan kesesuaian dengan persyaratan 

disolusi yang tertera pada masing-masing monografi untuk sedian tablet. Alat 

yang digunakanpun disesuaikan dengan alat yang tertera pada masing-masing 

monografi (Depkes RI,2014). Laju disolusi juga dapat diartikan sebagai jumlah 

bahan aktif yang terlarut dari suatu sediaan padat persatuan waktu pada antar 

muka padat-cair dengan kondisi yang dibakukan, yaitu kecepatan pengadukan, 

suhu dan kondisi media yang digunakan (Hadisoewignyo, et al., 2016). 

Mekanisme kerja disolusi digambarkan dengan tiga macam model yaitu model 

lapisan difusi, model sawar antar muka, serta model Dankwert.  

 Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil disolusi yang 

diperoleh, antara lain: Sifat fisika kimia obat yang meliputi, ukuran partikel, 

kelarutan, polimorfi. Faktor formulasi, yang mana berkaitan dengan bahan 
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tambahan yang digunakan. Serta faktor alat dan kondisi lingkungan meliputi, 

kecepatan pengadukan, suhu, viskositas, komposisi media yang digunkan, waktu 

serta lokasi pengambilan sampel. Hasil yang didapat dari pengujian disolusi 

kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi, persyaratan dipenuhi 

bila jumlah zat aktif yang terlarut dari sediaan yang diuji sessuai dengan tabel 

penerimaan.  

2.7      Tijauan Bahan Penelitian  

 Pada penelitian ini digunakan bahan pembawa antara lain laktosa, avicel 

PH 101, HPMC 2910 5 cps, Primogel, Mg stearat.  

2.7.1   Laktosa  

 Laktosa merupakan sebuah disakararida dari galaktosa dan glukosa 

merupakan produk sampingan dari industri susu yang diisolasi dari susu sapi. 

Laktosa memiliki 2 isomer (stereo-isomer), α dan β yang memiliki perbedaan 

dalam konfigurasi gugus hidroksil pada karbon anomerik hemiasetal. β-isomer 

diperoleh dari kristalisasi diatas 93,5
o
C dalam bentuk anhidrat non-higroskopik. 

α-isomer, diperoleh dari kristalisasi pada suhu yang lebih rendah membentuk 

monohidrat (Augsburger L. L., et al, 2008). Dengan pemerian serbuk putih, 

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

tidak larut dalam etanol (Depkes RI, 2014).  

 Laktosa merupakan eksipien yang baik sekali digunakan dalam tablet 

dengan bahan aktif yang berkonsentrasi kecil karena mudah melakukan 

pencampuran yang homogen, selain itu harganya pun relatif lebih rendah 

dibandingkan dengan pengisi lainnya (Siregar., 2008). Pada penggunaannya 

laktosa secara luas digunakan sebagai bahan pengisi pada sediaan tablet yang 

biasanya dikombinasikan dengan Avicel (Rowe R.C et al, 2009).  
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Gambar 2.4 Struktur Molekul Disakarida (Augsburger L. L., et al, 2008). 

2.7.2   Avicel PH 101 

 Avicel merupakan sinonim dari Cellulose atau Microcrystalline, dalam 

formulasi sering digunakan sebagai adsorben, anti adheren, bahan pengeras 

kapsul, disintegran dan bahan pengisi pada formulasi tablet tergantung pada kadar 

yang digunakan. Sebagai pengisi pada sediaan tablet pada kadar 20%-90%. 

Dengan pemerian berbentuk bubuk kristal berwarna putih, tidak berbau, dan tidak 

berasa, yang terdiri dari partikel-partikel yang berpori. Agar tetap stabil 

penyimpanan avicel PH 101 harus disimpan dalam wadah yang tertutup dengan 

baik ditempat yang kering dan sejuk (Rowe R.C et al, 2009). Secara komersial 

avicel tersedia dalam berbagai ukuran partikel dan tingkat kelembaban 

berdasarkan dengan pengaplikasiannya (Augsburger L. L., et al, 2008).  

 Pada pembuatan tablet metode granulasi basah, Avicel menghasilkan 

tablet yang keras dengan tekanan pengempaan yang rendah. Zat ini dapat dengan 

mudah menghomogenkan pembahasan dengan cepat sehingga cairan 

penggranulasi terdistribusi kesuluruh campuran. Selain itu, zat ini dapat 

mengurangi penyumbatan pada ayakan serta meningkatkan pengeringan dengan 

cepat dan seragam (Siregar., 2008). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Struktur Molekul Avicel (Rowe R.C et al, 2009). 
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2.7.3   HPMC 2910 5 cps 

  HPMC atau hypromellose secara luas digunakan dalam formulasi pada 

sediaan oral, opthalmik, hidung, dan topikal. Pada setiap derivat selulosa memiliki 

tingkat yang berbeda antara lain berat molekul, viskositas, kelarutan, hidrasi 

perbedaan tingkat dapat digunakan untuk tujuan yang berbeda (Wen, H., et al., 

2010). Dalam produk oral hypromellose terutama digunakan sebagai bahan 

pengikat tablet dengan konsentrasi antara 2% sampai 5% dalam proses granulasi 

basah maupun granulasi kering. Secara komersial Hypromellose memiliki nilai 

viskositas yang beragam yang dapat digunakan untuk memperlambat pelepasan 

obat (Rowe R.C et al, 2009). HPMC dengan viskositas tinggi digunakan sebagai 

matriks sediaan lepas lambat atau lepas terkontrol (Anwar E., 2012). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Struktur Molekul Hypromellose (Rowe R.C et al, 2009). 

2.7.4   Primogel   

 Primogel atau Sodium Starch Glycolate merupakan superdisintegran yang 

biasa ginunakan pada formulasi tablet (Gad, S. C., 2008). Pada sediaan tablet, 

primogel biasa digunakan pada metode kempa langsung atau granulasi basah 

dengan kadar bahan antara 2% sampai 8%. Dengan pemerian bubuk higroskopis 

berwarna putih atau hampir putih yang mengalir bebas (Rowe R.C et al, 2009). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Struktur Molekul Primogel (Rowe et al., 2009) 



20 

 

 
 

 2.7.5   Magnesium Stearat 

 Magnesiun stearat merupakan senyawa magnesium dengan campuran 

asam-asam organik padat yang didapat dari lemak, terutama terdiri dari 

magnesium stearat dan magnesium palmitat dalam berbagai perbandingan 

(Depkes RI., 2014). Dengan pemerian bubuk yang sangat halus, berwarna putih 

mengkilap, memiliki bau samar asam stearat dan rasa yang khas, bubuk 

berminyak untuk disentuh dan mudah melekat pada kulit. Pada formulasi farmasi 

magnesium stearat biasa digunakan sebagai lubrikan sedian tablet dan kapsul pada 

konsentrasi antara 0,25% sampai 2,0% (Rowe et al., 2009). 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Struktur Molekul Mg-stearat (Scout, 2015) 

 


