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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1     Bahan Penelitian  

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah serbuk simplisia 

daun keji beling, yang diperoleh dari Materia Medica Batu. Pembuatan ekstrak 

dilakukan secara maserasi di Laboratorium Sintesis UMM. Bahan pembawa yang 

digunakan dalam formulasi adalah Laktosa, Avicel PH 101, HPMC 2910 5 cps, 

Primogel, dan Magnesium Stearat yang diperoleh dari PT. Asia Semarang dengan 

derajat farmasetika.     

4.2      Alat Penelitian  

 Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat pembuatan 

ekstrak: maserator, bajana kaca kapasitas 10L, corong buchner, rotavapor 

(Rotavapor Heidolph G3. Alat pembuatan granul: mortir, stamper, ayakan, alat 

pengering granul (Circulating Air Drying Oven). Alat pencetak tablet: Penekan 

hidrolik (Perkin Elmer Hydraulic Press). Uji mutu fisik granul: alat uji kandungan 

lengas granul (Mettler Tolledo Type HB 43-SI), alat uji sifat alir dan sudut diam 

(Corong standart dan Stopwatch), alat uji distribusi granul (Sieve Shaker Typpe 

505-WT). Uji mutu fisik tablet: alat uji kekerasan tablet (Monsanto hardness 

tester), alat uji kerapuhan tablet (Roche Friabillator), alat uji waktu hancur tablet 

(Disintegration Tester 2 Cavity), dan alat uji diameter tablet (Jangka sorong). 

4.3      Rancangan Penelitian  

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental 

dengan membandingkan pengaruh kadar bahan pengikat HPMC 2910 5 cps (1%, 

2%, dan 3%) terhadap mutu fisik tablet ekstrak daun keji beling yang meliputi 

kekerasan, karapuhan, dan waktu hancur tablet.  

 Populasi penelitian adalah formulasi tablet ekstrak daun keji beling, yang 

dibuat 2 batch untuk setiap formula. Sampel diambil secara acak sesuai dengan 

jumlah tablet yang akan diuji. Variabel bebas pada penelitian ini adalah kadar 

HPMC 2910 5cps yang bertugas sebagai pengikat dalam formulasi. Variabel 

terikat adalah mutu fisik tablet ekstrak daun keji beling.  
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 Setiap formula dibuat 2 bet sebanyak 100 tablet. Jumlah granul yang 

dibuat 120 gram untuk setiap formula, sesuai untuk uji mutu fisik granul dan 

pembuatan tablet. Tablet ekstrak daun keji beling dibuat dalam tiga formula 

dengan variasi kadar HPMC 2910 5cps 1%, 2%, dan 3% dan formula kontrol 

tanpa menggunakan bahan pengikat. Rancangan formula dapat dilihat pada tabel  

IV.1.  

Tabel IV.1 Rancangan Formula Tablet Ekstrak Daun Keji beling 

Bahan Fungsi Formula (mg) 

F1 F2 F3 F4 

Ekstrak daun keji beling Bahan Aktif  100 100 100 100 

Laktosa Pengisi  419,2 414 408,8 403,2 

Avicel PH 101 Pengisi  104,8 103,5 102,2 100,8 

HPMC 2910 5 cps Pengikat  - 6.5 13 19.5 

Primogel  Penghancur  19,5 19,5 19,5 19,5 

Mg Stearat  Lubrikan  6,5 6,5 6,5 6,5 

Bobot Tablet 650 650 650 650 

 Keterangan:  

F1  : Formula tablet tanpa bahan pengikat (kontrol) 

F2  : Formula tablet dengan bahan pengikat HPMC 2910 5 CPS 1% 

F3  : Formula tablet dengan bahan pengikat HPMC 2910 5 CPS 2%  

F4  : Formula tablet dengan bahan pengikat HPMC 2910 5 CPS 3% 

 

Spesifikasi produk tablet ekstrak daun keji beling dibuat sesuai dengan ketentuan 

seperti pada tabel IV.2 

Tabel IV.2 Rancangan Mutu Fisik Tablet Ekstrak Daun Keji beling 

Mutu Fisik Tablet  

Dosis ekstrak 100 mg 

Diameter tablet 13 mm 

Bobot tablet 650 mg 

Kekerasan >4 kg 

Kerapuhan <1% 

Waktu hancur <15 menit 

  

Dosis ekstrak 100mg setara dengan 1,54 gram serbuk simplisia daun keji 

beling.  
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4.4      Cara Kerja  

 Penelitian dilakukan dengan beberapa tahapan yang diawali dengan 

pembuatan ekstrak daun keji beling menggunakan metode maserasi perendaman. 

Filtrat disaring dengan corong buchner, selanjutnya diuapkan dengan rotavopor 

sampai kental. Ekstrak yang terkumpul diuji secara kualitatif untuk mengetahui 

senyawa aktif yang terkandung dalam ekstrak daun keji beling dengan KLT. 

Pengujian secara kualitatif pada bahan tambahan yang digunakan dalam formulai 

sediaan tablet ekstrak Keji beling yaitu Laktosa, Avicel PH 101, HPMC 2910 5 

cps, Primogel, dan Mg-Stearat.  

 Pembuatan granul ekstrak daun keji beling dilakukan dengan metode 

granulasi basah dengan cara, ekstrak keji beling, Laktosa, Avicel PH 101, HPMC 

2910 5 cps, Primogel, Mg stearat ditimbang sesuai dengan bobot yang dibutuhkan 

pada masing-masing formula. Larutan pengikat dibuat dengan melarutkan HPMC 

2910 5cps kedalam air sampai larut. Larutan pengikat yang terbentuk 

ditambahkan kedalam campuran ekstrak daun keji beling, Laktosa, Avicel PH 101 

kemudian dicampur hingga membentuk massa kalis. Setelah campuran 

membentuk massa kalis, campuran diayak dengan pengayak granul dengan 

ukuran mesh 12 sampai terbentuk granul, setelah itu dilakukan pengeringan 

dengan oven hingga nilai kelembaban granul mencapai 1-2%. Setelah itu, diayak 

kembali dengan pengayak granul dengan ukuran mesh 16 untuk memperkecil 

ukuran partikel. Kemudian untuk penambahan terakhir yaitu Mg stearat yang 

berfungsi sebagai lubrikan, sehingga diperoleh massa granul yang siap untuk 

dicetak.  

 Dilakukan pengujian pada massa granul yang terbentuk meliputi kecepatan 

alir, sudut istirahat, kadar fines, kompresibilitas, dan uji kompaktibilitas. 

Selanjutnya dilakukan proses tabletasi dan dilanjutkan dengan pengujian mutu 

fisik tablet ekstrak daun keji beling dari keempat formula yang telah dibuat untuk 

mengetahui pada formula mana yang dapat menghasilkann mutu fisik tablet yang 

baik yaitu memenuhi persyaratan antara lain kekerasan tablet antara 4-8 kg, 

kepuhan kurang dari 1%, dan waktu hancur tablet kurang dari 15 menit. Skema 

alur penelitian dapat dilihat pada gambar 4.1.   
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Gambar 4.1 Skema Alur Penelitian   

Pemeriksaan kualitatif 

bahan pembawa  

Pemeriksaan ekstrak daun  

Keji beling  

Formula Tablet 

Bahan pengisi: 

 Laktosa dan Avicel PH 101 

Bahan pengikat: 

 HPMC 2910 5 cps 

Ekstrak daun 

Keji beling  

Granulasi basah  

Granul  

Uji mutu fisik tablet: kekerasan tablet, kerapuhan tablet dan 

waktu hancur tablet   

Uji mutu fisik granul: kandunganlengas, sifat alir dan sudut 

diam, kadar fines,kompresibilitas, dan kompaktibilitas  

Penambahan disintegran (Primogel)  

Penambahan lubrikan (Mg stearat)  

Tabletasi (1 ton) 

Analisis statistik 

Pembuatan ekstrak daun 

Keji beling dengan maserasi  



27 

 

 
 

4.4.1   Pembuatan dan Pemeriksaan Ekstrak Daun Keji beling 

4.4.1.1 Pembuatan Ekstrak Daun Keji beling 

 Simplisia kering keji beling berbentuk serbuk diekstraksi dengan metode 

maserasi perendaman dengan cara: ditimbang serbuk sebanyak 1 kg kemudian 

direndam menggunkan etanol 96% dengan perbandingan 1:10 (dibagi menjadi 3 

bagian) dalam toples kaca berukuran 10 L. Serbuk yang telah ditambahkan 

dengan pelarut diaduk hingga semua serbuk terbasahi, setelah itu didiamkan 

selama 24 jam. Hasil rendaman disaring menggunakan corong buchner dan kertas 

saring. Residu yang didapat direndam kembali, sedangkan filtrat yang ditampung 

kemudian dipekatkan dengan menggunakan rotavaporator pada suhu 40
o
C-50

o
C 

(337 mBar) selama 1,5 jam. Ekstrak yang didapatkan kemudian di uapkan sampai 

diperoleh ekstrak dengan konsistensi kental.   

4.4.1.2 Pemeriksaan Kualitatif Ekstrak  

Pemeriksaan kualitatif untuk mengetahui adanya senyawa Flavonoid yang 

terkandung dalam ekstrak daun keji beling dilakukan dengan metode 

Kromatografi Lapis Tipis (KLT) dan Uji reaksi warna Wilstater. 

4.4.1.2.1 Pemeriksaan dengan Kromatografi Lapis Tipis (KLT) 

 Dilakukan pengujian secara kualitatif pada ekstrak daun keji beling yang 

telah dibuat. Kandungan yang akan di uji pada ekstrak yaitu flavonoid, pengujian 

dilakukan dengan metode KLT. Ekstrak daun keji beling dicuci dengan 

menggunakan n-heksan hingga jernih kemudian residu yang diperoleh dilarutkan 

dalam etanol. Setelah itu, ditotolkan diatas plat KLT yang digunakan. Kemudain 

dieluasi dengan menggunkan fase gerak yaang telah dibuat yaitu etil asetat dan n-

heksan (2:8), masukkan plat kedalam chamber yang telah di jenuhkan lalu ditutup 

hingga eluen naik. Kemudian plat KLT diamati dibwah sinar UV 254nm dan 

365nm, jika terbentuk noda plat disembrot dengan penampak noda asama sulfat 

dan dikeringkat diatas hot plate. Bila terbentuk noda berwarna merah sampai 

jingga maka menunjukkan adanya senyawa flavon dalam ekstrak daun keji beling. 

Sedangkan bila terbentuk noda berwarna merah tua menunjukkan adanya senyawa 

flavonon. Kedua senyawa tersebut merupakan golongan flavonoid. Identifikasi 
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analisis menggunakan metode KLT berdasarkan nilai Rf, dimana nilai Rf sendiri 

dapat didefinisikan sebagai berikut (Sarwoko, 1989): 

   
          

                  
 

4.4.1.2.2 Pemeriksaan dengan Uji Reaksi Warna Wilstater 

 Ekstrak 0,5g dalam tabung reaksi ditambahkan dengan 2mL pelarut  yang 

digunakan dalam pembuatan ekstrak daun keji beling kemudian dikocok. 

Ditambahkan serbuk magnesium 0,5 g dan 3 tetes HCl pekat. Terbentuknya warna 

jingga hingga merah menunjukkan adanya flavon, merah hingga merah padam 

menunjukkan adanya flavanol, merah padam hingga merah keunguan 

menunjukkan adanya flavanon (Roring N, et al, 2017).  

4.4.2   Pemeriksaan Kualitatif Bahan Pembawa 

 Dilakukan pemeriksaan secara kualitatif pada bahan pembawa yang 

digunakan antara lain: laktosa, Avicel PH 101, HPMC 2910 5 cps, Primogel, Mg-

stearat.   

4.4.2.1 Prosedur Pemeriksaan Kualitatif Bahan Pembawa 

Bahan pembawa yang akan dilakukan pemeriksaan kualitatif diantaranya 

Laktosa, Avicel PH 101, HPMC 2910 5 cps, Primogel, dan Mg stearat. 

Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan spektrofotmetri inframerah, dengan 

cara mencampur 1 mg bahan yang akan diteliti dengan 300mg serbuk KBr kering 

digerus sampai homogen, kemudian dikompresi menggunakan penekan hidrolik 

yag dilengkapi dengan alat penarik uap agar diperoleh lempeng yang tipis dan 

tembus cahaya. Selanjutnya diukur serapannya pada spektrofotometri IR. Spektra 

inframerah yang diperoleh dari sampel dibandingkan dengan spektra pada pustaka 

(DepKes RI, 2014). 

4.4.3   Mutu Fisik Granul 

 Dilakukan beberapa pengujian mutu fisik granul, pengujian ini bertujuan 

untuk mengetahui apakah bahan yang digunakan dalam formulasi dengan 

menggunakan metode granulasi basah telah memenuhi persyaratan yang telah 

ditetapkan. Pengujuan yang dilakukan antara lain kecepatan alir dan sudut diam, 
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kandungan lengas granul, penentuan kompaktibilitas, dan distribusi ukuran 

granul.  

4.4.3.1 Kecepatan Alir dan Sudut Istirahat 

 Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan alat antara lain corong gelas 

dengan ukuran diameter atas 10,0 cm, memiliki tinggi kerucut 8,0 cm, diameter 

lubang bawah 1,0 cim, dan panjang pipa 2,5 cm. Corong diletakkan 10,0 ± 0,2 cm 

diatas bidang datar, jarak diukur dari ujung pipa gelas bagian bawah.  

Uji kecepatan alir dilakukan dengan cara 50 gram granul dimasukkan ke 

dalam corong dan lubang bagian bawa corong ditutup. Kemudian buka peneutup 

corong perlahan, biarkan granul mengalir keluar. Pengukuran waktu dimulai pada 

saat lubang corong dibuka sampai seluruh granul keluar dari corong. Satuan yang 

digunakan adalah per detik. Pengukuran secara langsung, dengan menggunakan 

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). Kecepatan alir berhubungan dengan sudut istirahat. Sudut istirahat 

dihitung dari tinggi dan diameter kerucut yang dihasilkan.  

4.4.3.2 Kandungan Lengas Granul 

 Pengujian kandungan lengas granul dilakukan dengan menggunakan alat 

Mettler Toledo Type HB 43-S, dilakukan dengan cara sebagai berikut: disiapkan 

alat dengan menekan tombol on, buka penutup pada alat, masukkan serbuk atau 

granul pada pan (2,6-3,0g) kemudian diratakan, tekan tombol start pada alat untuk 

memulai pengujian, kemudian baca dan catat hasil pengujian yang muncul pada 

alat. Serbuk atau granul yang baik jika memenuhi persyaratan pada nilai 

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

4.4.3.3 Kadar Fines  

 Pengujian ukuran granul dilakukan dengan menggunakan ayakan yaitu 

Shieve Shaker Pharmaco S04-WT dengan cara sebagai berikut: Ditimbang ayakan 

pada alat (ukuran mesh 120 dan pan), setelah itu disusun pan berada pada bagian 

bawah. Ditimbang granul 25 mg kemudian dimasukkan dalam ayakan dan ditutup. 

Tekan tombol on pada alat untuk memulai pengujian, tunggu selama 10 menit. 

Langkah selanjutnya, ditimbang kembali masing-masing ayakan kemudian 
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dihitung selisih bobot ayakan yang diperoleh sebelum pengayakan dan setelahnya. 

Perhitungan dilakukan pada ayakan dengan ukuran mesh 120 dan pan (Depkes RI, 

2014). Granul yang baik memiliki fines kurang dari 20%. 

4.4.3.4 Kompresibilitas  

 Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengetuk yang telah 

dipasang gelas ukur dibagian penyangga. Serbuk yang digunakan merupakan 

serbuk yang telah diayak sebelumnya dengan nomor ayakan yang lebih besar dari 

ayakan pertama yang digunakan. Dilakukan dengan mengukur granul sebanyak 

60mL dalam gelas ukur (100mL dengan skala 1mL) kemudian gelas yang berisi 

granul dipasang dalam penyangga alat ketuk. Dilakukan 10, 500, dan 1250 

ketukan pada sebuk dan catat volum yang didapat pada ketukan ke-10, 500, dan 

1250. Jika terdapat perbedaan antara V500  dan V1250  <2mL, maka V1250 

merupakan volume pemampatan. Jika perbedaan antara   V500  dan V1250  >2mL 

dilakukan pengetukan kembali hingga diperoleh perbedaan pengukuran <2mL 

(Depkes RI., 2014).  

4.4.3.5 Penentuan Kompaktibilitas 

 Pada pengujian kompaktibilitas serbuk atau granul biasa menggunakan 

alat Hydraulic Press dengan cara sebagai berikut: Dibuat granul dengan campuran 

ekstrak Keji beling dengan pengisi (Laktosa dan Avicel PH 101). Granul yang 

terbentuk ditembahkan Mg stearat 1% sebagai lubrikan terlebih dahulu, dan 

ditimbang granul sebanyak 650mg, setelah itu dimasukkan dalam mesin 

Hydraulic Press dengan ukuran punch 13 mm dan dikompresi dengan tekanan 1 

ton dan 2 ton.  

4.4.4 Pemeriksaan Mutu Fisik Tablet  

 Pengujian mutu fisik tablet dari ekstrak Keji beling yang dilakukan antara 

lain: kekerasan tablet, kerapuhan tablet, dan waktu hancur tablet.  

4.4.4.1 Kekerasan Tablet 

 Pengujian ini dilakukan dengan alat Monsanto hardness tester, dengan 

cara sebagai berikut: tablet ekstrak daun keji beling yang telah terbentuk dipasang 

pada alat dengan posisi vertikal, kemudian diputar pada bagian penekan setalah 
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itu diamati pada skala berapa tablet mulai mengalami keretakan.  Tablet memiliki 

kekerasan yang baik jika memenuhi persyaratan yaitu pada umumnya antara 4-8 

kg (Hadisoewignyo, et al., 2016). 

4.4.4.2 Kerapuhan Tablet  

 Pengujian dilakukan dengan menggunakan alat Roche Friabillator, dengan 

cara sebagai berikut: diambil 10 tablet atau lebih hingga bobot mencapai 6.5 gram  

dengan menggunakan pingset untuk dilakukan pengujian (pengujian tablet dengan 

bobot ≤650 mg). Tablet yang telah diambil dibersihkat dengan menggunakan kuas 

secara hati-hati, dan ditimbang. Setelah itu disiapkan alat yang akan digunakan, 

dan masukkan tablet kedalam alat Roche Friabillator. Alat diatur untuk berputar 

pada kecepatan 25±1 rpm sebanyak 100 kali putaran. Setelah itu, tablet 

dikeluarkan dari alat dan dibersihkan kembali dengan kuas, kemudian ditimbang 

kembali. Kerapuhan yang tinggi pada tablet akan mempengaruhi kadar zat aktif 

pada tablet. Tablet dianggap cukup baik jika memiliki nilai kurang dari 1.0% pada 

hasil pengujian kerapuhan pada tablet (USP 35, 2012). 

4.4.4.3 Waktu Hancur Tablet  

 Pada pengujian ini dilakukan dengan menggunakan alat yang terdiri dari 

keranjang berisi 6 silinder plastik tanpa penutup pada bagian atasnya dan dasar 

penutupnya dengan pengayak dengan ukuran mesh 10. Keranjang dimasukkan 

kedalam keranjang silinder yang berisi air 1000 mL dengan suhu 37°C±2°C, 

sebagai media.  Keranjang diatur sedemikian, sehingga dasar keranjang tetap 

berda 2,5 cm dibawah permukaan pada saat keranjang dinaikkan dan tidak kurang 

dari 2,5 cm dari dasar gelas pada saat diturunkan. Tablet yang digunkan dalam 

pengujian dimasukkan kedalam masing-masing silinder, kemudian keranjang 

diturun-naikkan secara teratur sebanyak 30 kali tiap menit sampai tablet hancur. 

Semua tablet harus hancur dengan sempurna (Depkes RI., 2014). 

4.5 Analisis Statistik  

 Hasil pengujian terhadap mutu fisik tablet ekstrak daun keji beling, yang 

meliputi kekerasan, kerapuhan, dan waktu hancur tablet dianalisis secara statistik 

dengan metode SPSS one way ANOVA dengan batas kepercayaan (α):0,05. Dari 
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metode tersebut dapat disimpulkan apakah diantara formula yang digunakan (F1, 

F2, F3, F4) terdapat perbedaan yang bermakna secara statistik.  

Jika diperoleh nilai F hitung lebih kecil dari F tabel maka tidak ada 

perbedaan yang bermakna dianatara formula yang digunakan. Sedangkan, jika F 

hitung lebih besar dari F tabel maka terdapat perbedaan yang bermakna diantara 

formula yang digunakan. Selanjutnya, untuk mengetahui formula mana yang 

memberikan perbedaan dapat dilakukan dengan uji Tukey HSD (Honestly 

Significant Difference Test).  


