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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Tanaman Keji Beling 

Tanaman Keji Beling merupakan herba berbatang basah, semak dengan 

tinggi 1-2 m. Batang beruas, bentuk bulat, berbulu kasar, percabangan 

monopodial, berwarna hijau. Memiliki daun tunggal, berhadapan, lanset atau 

lonjong dengan tepian bergerigi kasar, ujung meruncing, pangkal runcing, panjang 

9-18 cm, lebar 3-8 cm, bertangkai pendek, menyirip dan berwarna hijau. Bunga 

majemuk, bentuk bulir dan muncul di ketiak daun pelindung. Akar tunggang, 

berwarna coklat muda (Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI, 

2000). 

Klasifikasi  tanaman keji beling sebagai berikut (Preethi dan Suseem, 2014): 

Kingdom : Plantae 

Subkingdom : Spermatophyta 

Divisi  : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledoneae 

Ordo  : Scrophulariales 

Famili  : Acanthaceae 

Marga  : Strobilanthes 

Spesies : Strobilanthes crispus Bl. 

 

 

Gambar 2. 1 Tanaman Keji Beling (Nurraihana dan Hanoon, 2013) 
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2.1.1  Kandungan Zat Aktif 

Penelitian sebelumnya menunjukkan adanya pengaruh ekstrak daun keji 

beling terhadap kelarutan batu ginjal kalsium yang dilakukan secara invitro, di 

mana dari 100 mg batu ginjal kalsium yang direndam dengan ekstrak daun keji 

beling dosis 3,2 g selama 21 hari dengan pembawa air suling dapat melarutkan 

batu ginjal kalsium 315,58 μg/mg. Batu ginjal yang digunakan dalam penelitian 

tersebut adalah batu ginjal jenis kalsium oksalat dengan bentuk yang tidak teratur 

dan berwarna coklat tua (Dharma et al., 2014). 

Secara normal, pembentukan kalsium batu ginjal dihambat oleh flavonoid, 

kalium, magnesium, dan asam sitrat. Senyawa flavonoid adalah suatu kelompok 

senyawa fenol yang terbesar ditemukan di alam. Kalsium pada batu ginjal dapat 

membentuk senyawa kompleks dengan gugus -OH dari flavonoid sehingga 

membentuk Ca-flavonoid. Senyawa kompleks ini lebih mudah larut dalam air, 

sehingga air yang ada dalam urin akan membantu kelarutan batu tersebut. 

Aktivitas diuretik flavonoid dapat membantu pengeluaran batu dari dalam ginjal 

yaitu dengan dikeluarkan bersama urin (Djamhuri et al., 2016). Sedangkan kalium 

berkompetisi dan memisahkan ikatan kalsium dengan fosfat/oksalat sehingga 

kalsium batu ginjal menjadi terlarut. Kandungan kalium dari keji beling membuat 

batu ginjal berupa kalsium oksalat terurai, kemudian kalium bergabung dengan 

senyawa kalsium oksalat yang merupakan pembentuk dari batu ginjal dengan 

membentuk senyawa garam yang mudah larut dalam air. Batu ginjal tersebut akan 

terlarut secara perlahan-lahan dan ikut keluar bersama urin (Walanda et al., 2016). 

 

 

Gambar 2. 2 Struktur Kimia Senyawa Flavonoid (Ijeh et  al., 2010) 
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2.1.2  Khasiat Daun Keji Beling 

Ekstrak daun keji beling mengandung sejumlah besar senyawa aktif seperti 

polifenol, katekin, alkaloid, kafein, tanin, vitamin (C, B1 dan B2) dan juga 

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

(13%), besi (1%) dan fosfor (1%). Uji praklinis menunjukkan bahwa tanaman keji 

beling berkhasiat sebagai antioksidan, antidiabetes, penyembuhan luka, antiulcer, 

antimikroba, antikanker dan sebagai agen diuretik untuk mengobati batu ginjal 

dan kencing batu (Nurraihana dan Hanoon, 2013).  

2.2   Penggolongan Obat Tradisional 

Obat tradisional dikelompokkan menjadi obat herbal tradisional dan obat 

herbal nontradisional. Obat herbal tradisional Indonesia yang dikenal sebagai obat 

tradisional atau jamu, mengandung tanaman yang telah digunakan secara turun-

temurun yang merupakan budaya bangsa Indonesia. Obat herbal nontradisional 

mengandung tanaman yang tidak memiliki riwayat penggunaan turun-temurun, 

namun berpotensi memiliki manfaat bagi kesehatan masyarakat. Penggolongan 

obat herbal tradisional di Indonesia berupa jamu, Obat Herbal Terstandar (OHT) 

dan fitofarmaka (BPOM RI, 2014). 

2.2.1  Jamu 

Jamu merupakan obat herbal tradisional yang bersifat empiris, dapat 

dikembangkan  menjadi OHT maupun fitofarmaka dengan dilengkapi bukti dari 

data nonklinik dan data klinik untuk fitofarmaka (BPOM RI, 2014). 

2.2.2  Obat Herbal Terstandar 

Obat herbal terstandar berasal dari jamu, oleh karena itu harus memenuhi 

riwayat tradisionalnya dan didukung oleh adanya bukti empiris serta dilengkapi 

dengan data nonklinik. Selanjutnya dapat dikembangkan menjadi fitofarmaka 

yang dilengkapi dengan data dari uji klinik (BPOM RI, 2014). 

2.2.3  Fitofarmaka 

Fitofarmaka memerlukan adanya pembuktian ilmiah melalui tahapan uji 

klinik. Standardisasi, data toksisitas, data farmakodinamik dan adanya senyawa 
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penanda merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum dilakukan uji klinik 

(BPOM RI, 2014). 

 

 

 

 

                    (a)                (b)            (c) 

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

                       Herbal Terstandar, (c) Fitofarmaka 

2.3   Tinjauan Simplisia 

Simplisia atau herbal adalah bahan alam yang telah dikeringkan kemudian 

digunakan untuk pengobatan dan belum mengalami pengolahan dengan suhu 

pengeringan tidak lebih dari 60ºC. Simplisia segar adalah bahan alam segar yang 

belum dikeringkan. Sedangkan simplisia nabati adalah simplisia yang berupa 

tanaman utuh, bagian tanaman atau eksudat tanaman. Eksudat tanaman 

merupakan isi sel yang dikeluarkan dari selnya atau dipisahkan dari tanamannya. 

Serbuk dari simplisia nabati memiliki ukuran derajat kehalusan tertentu, dapat 

berupa serbuk sangat kasar, kasar, cukup kasar, halus dan sangat halus (Depkes 

RI, 2008). Serbuk dapat berkisar dari sangat kasar sekitar 10 mm dan sangat halus 

mendekati koloid 1 μm atau kurang (Ansel dan Allen, 2014). 

2.4   Tinjauan Ekstrak 

 Ekstrak adalah sediaan dapat berupa kering, kental dan cair diperoleh dengan 

mengekstraksi senyawa aktif dari simplisla nabati atau simplisia hewani 

menggunakan pelarut yang sesuai (Depkes RI, 2000). Ekstraksi merupakan 

kegiatan atau proses pemisahan bahan dari campurannya, hasil dari proses 

pemisahan atau ekstraksi tersebut disebut dengan ekstrak (Agoes, 2007). 

2.4.1  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Mutu Fisik Ekstrak  

Mutu ekstrak dipengaruhi oleh faktor biologi dan kimia. Faktor biologi baik 

untuk bahan dari tumbuhan obat hasil budidaya atau dari tumbuhan liar meliputi : 

identitas jenis (spesies), lokasi tumbuhan asal, periode pemanenan hasil 
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tumbuhan, penyimpanan bahan tumbuhan, umur tumbuhan dan bagian yang 

digunakan. 

Faktor kimia baik untuk bahan dari tumbuhan obat hasil budidaya atau 

dari tumbuhan liar meliputi : faktor internal yaitu jenis senyawa aktif dalam 

bahan, komposisi kualitatif senyawa aktif, komposisi kuantitatif senyawa aktif 

dan kadar total rata-rata senyawa aktif. Faktor eksternal yaitu metode ekstraksi, 

perbandingan ukuran alat ekstraksi, ukuran, kekerasan dan kekeringan bahan, 

pelarut yang digunakan dalam ekstraksi, kandungan logam berat dan kandungan 

pestisida (Depkes RI, 2000). 

2.4.2  Metode Ekstraksi 

Banyak metode ekstraksi yang dapat digunakan, namun pada umumnya 

metode yang sering digunakan untuk menghasilkan ekstrak dengan jumlah besar 

adalah metode ekstraksi maserasi dan perkolasi. Pada proses ekstraksi penentuan 

metode ekstraksi yang digunakan tergantung pada sifat bahan dan senyawa yang 

akan diiisolasi. Biasanya pelarut ekstraksi dipilih berdasarkan beberapa faktor 

seperti sifat dari bahan dan daya penyesuaian dengan tiap macam metode 

ekstraksi serta kepentingan memperoleh ekstrak yang sempurna atau mendekati 

sempurna dari obat (Ansel dan Allen, 2014). 

2.4.2.1 Metode Maserasi 

Maserasi adalah proses ekstraksi serbuk simplisa dengan menggunakan 

pelarut yang sama dengan beberapa kali pengadukan dan remaserasi yang berarti 

dilakukan pengulangan penambahan pelarut setelah dilakukan penyaringan 

maserat pertama dan seterusnya. Metode maserasi yang biasanya digunakan 

adalah metode maserasi secara perendaman dan pengadukan minimal selama 3 

hari. Pada perkembangannya metode maserasi dimodifikasi dengan pengadukan 

ultrasonik. Getaran ultrasonik (>20.000 Hz) memberikan efek pada proses 

ekstraksi  dengan prinsip meningkatkan permeabilitas dinding sel, menimbulkan 

gelembung spontan sebagai stres dinamik serta menimbulkan fraksi antarmuka. 

Hasil ekstraksi tergantung pada frekuensi getaran, kapasitas alat dan lama proses 

ultrasonikasi. Metode maserasi ultrasonik memerlukan waktu sekitar 30 menit 

(Depkes RI, 2000). 
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2.4.2.2 Metode Perkolasi 

Perkolasi secara umum 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 ke celah, untuk keluar ditarik oleh gaya berat seberat cairan dalam 

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

sempurna yang pada umunya dilakukan pada suhu ruangan. 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 gabungan partikel-partikel yang membentuk massa yang lebih 

besar dengan ukuran diameter 0.5-1.5 mm (Parikh, 2005). Granul dipadatkan 

menjadi tablet atau dimasukkan ke dalam kapsul, dengan atau tanpa bahan 

tambahan. Pembuatan granul bertujuan untuk memperbaiki sifal alir serbuk agar 

lebih mudah untuk dicetak menjadi tablet (Ansel dan Allen, 2014).  

2.5.1  Granulasi Basah 

Granulasi basah merupakan metode yang paling sering digunakan dalam 

proses pembuatan tablet, merupakan suatu proses penggabungan serbuk-serbuk 

halus menjadi granul dengan menggunakan bantuan dari larutan bahan pengikat.  

Zat berkhasiat, zat pengisi, dan zat penghancur dicampurkan terlebih 

dahulu dalam mesin penghalus. Seluruh serbuk dicampur bersamaan dalam alat 

pencampur, lalu dibasahi dengan larutan bahan pengikat. Setelah itu massa 

lembab diayak menjadi granul menggunakan ayakan 6 atau 8 mesh, lalu 

dikeringkan dalam lemari pengering dengan mencatat waktu, suhu, dan 

kelembaban (Ansel dan Allen, 2014). Suhu lemari pengering 40
o
C (Musa et al, 

2011). Setelah kering diayak lagi untuk memperoleh granul dengan ukuran yang 

diperlukan (biasanya digunakan ayakan 12-20 mesh). Tambahkan bahan lubrikan 

kemudian cetak tablet dengan cara kompresi (Ansel dan Allen, 2014). 
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Dalam granulasi basah, sifat kohesif dari larutan bahan pengikat dapat 

menghasilkan ikatan dengan zat tambahan dan meningkatkan ukuran tablet. 

Metode granulasi basah sesuai untuk bahan aktif sukar larut dalam air dan bahan 

aktif yang tahan panas dan lembab. Keuntungan dari metode granulasi basah yaitu 

dapat memperbaiki sifat alir, kompaksi dan kompresibilitas, serta dapat 

menghindari terjadinya segregasi (Siregar dan Wikarsa, 2008). 

2.5.2  Mutu Fisik Granul 

Mutu fisik granul dilakukan agar diperoleh granul yang memenuhi 

persyaratan sehingga dapat dicetak. Pengujian ini meliputi kandungan lengas, 

kecepatan alir dan sudut istirahat, kadar fines, uji kompresibilitas dan uji 

kompaktibilitas. 

2.5.2.1 Kandungan Lengas 

Kandungan lengas  merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan 

menentukan cocok tidaknya massa 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 yang 

menempel pada dinding die atau pan. Penentuan kelembaban granul dilakukan 

dengan timbangan kandungan lembab (Moisture Content Balance) (Aulton, 2002). 

Persyaratan kandungan lengas granul yang baik adalah 0,75 sampai 2% (Nisak et 

al, 2009). 

 

% MC = 
Berat  air  dalam  sampel

Berat  sampel  kering
 x 100% 

             = 
Berat  sampel  basah −berat  sampel  kering

Berat  sampel  kering
 x 100% 

 

2.5.2.2 Kecepatan Alir dan Sudut Istirahat 

Kecepatan alir adalah kemampuan massa kempa untuk memasuki ruang 

cetak tablet secara merata berdasarkan gaya gravitasi. Massa kempa yang dicetak 

harus dapat mengalir dengan teratur dan mudah masuk ke dalam ruang cetak 
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tablet. Kecepatan alir merupakan parameter penentu untuk mengatur kecepatan 

tabletasi. Kecepatan alir ditentukan dengan metode granulometri, yang waktu 

alirnya ditentukan secara digital. Teknik pengukuran kecepatan alir yang 

sederhana dengan menggunakan metode corong. Caranya dengan meletakkan 

massa granul atau campuran serbuk ke dalam corong alat uji kecepatan alir yang 

bagian bawahnya ditutup. Massa kempa yang keluar dari alat tersebut dihitung 

kecepatan alirnya dengan menghitung waktu yang diperlukan oleh sejumlah 

serbuk untuk turun melalui corong alat penguji dengan menggunakan stopwatch 

dari mulai dibukanya tutup bagian bawah hingga semua massa granul mengalir 

keluar dari alat uji (Aulton, 2002).  Serbuk dikatakan memiliki sifat alir yang baik 

jika 100 g serbuk yang digunakan dalam pengujian mempunyai waktu alir kurang 

dari 10 detik (Hadisoewignyo dan Fudholi, 2016).  

Timbunan massa kempa dapat digunakan untuk menghitung sudut 

istirahat. Metode sudut istirahat telah digunakan sebagai metode tidak langsung 

untuk mengukur kemampuan serbuk dalam mengalir karena sifat kohesi 

antarpartikel. Banyak metode yang berbeda untuk menetapkan sudut istirahat dan 

salah satunya yang sering digunakan adalah metode corong (Aulton, 2002). 

 

Kecepatan alir = 
Berat  granul

Waktu  
 (g/detik) 

Sudut istirahat = tg α = 
tinggi  kerucut

jari −jari
 

 

Sudut istirahat yaitu sudut tetap yang terjadi antara timbunan partikel 

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

biasanya menunjukkan bahwa bahan memiliki sifat alir baik. Besar kecilnya sudut 

istirahat dipengaruhi oleh kohesifitas, bentuk, dan ukuran partikel serta 

kelembaban massa kempa (Aulton, 2002). 
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Tabel II. 1 Hubungan Kecepatan Alir dan Sudut Istirahat Granul (Aulton, 2002) 

Sifat Alir Sudut Istirahat (º) 

Paling Baik < 25 

Baik 25-30 

Cukup Baik 30-40 

Buruk >40 

 

2.5.2.3 Kadar Fines 

Ukuran partikel granul dapat ditentukan dengan beberapa metode, antara 

lain dengan metode mikroskopi, sedimentasi, pengayakan, uji konduktivitas, 

hambatan cahaya dan spektroskopi foton. Salah satu metode yang sering 

digunakan adalah metode pengayakan (Parikh, 2005). 

Pengayakan adalah metode yang paling sesuai untuk sebagian besar 

partikel yang berukuran lebih besar dari 75 µm. Untuk ukuran partikel yang lebih 

kecil, bobot yang ringan tidak memiliki gaya yang cukup untuk melawan gaya 

permukaan kohesi dan adhesi yang menyebabkan partikel saling melekat satu 

sama lain pada pengayak, menyebabkan partikel tertahan tidak melewati 

pengayak. Kekurangan dari metode pengayakan adalah membutuhkan granul 

dalam jumlah yang cukup besar (biasanya tidak kurang dari 25 g tergantung 

densitas granul dan diameter ayakan). Dasar dari metode pengayakan adalah 

menyusun pengayak sacara bertingkat mulai dari ayakan nomor terkecil hingga 

terbesar, kemudian zat ditempatkan pada pengayak paling atas. Hasil uji 

menunjukkan persentase bobot granul dalam setiap rentang ukuran pengayak. Uji 

pengayakan dikatakan memenuhi persyaratan apabila perubahan bobot tidak lebih 

dari 20% dari berat sebelumnya pada pengayak (Depkes RI, 2014). 

2.5.2.4 Kompresibilitas 

Kompresibilitas dilakukan untuk mengetahui kerapatan antar partikel 

serbuk atau granul untuk membentuk suatu ikatan agar tetap kompak dengan 

adanya tekanan tertentu. Karena interaksi antar partikel mempengaruhi sifat 

ruahan dan aliran granul. Kerapatan serbuk mampat diperoleh dengan cara 
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mengetuk secara mekanis gelas ukur atau bejana pengukur yang berisi serbuk. 

Setelah mengamati volume serbuk awal, gelas ukur atau bejana pengukur diketuk 

secara mekanik dan pembacaan volume dilakukan setelah terjadi perubahan 

volume. Pengetukan secara mekanik di dapat dengan cara mengetukkan gelas 

ukur atau bejana pengukur sehingga memungkinkan serbuk untuk turun karena 

pengaruh bobotnya sendiri hingga jarak tertentu (Depkes RI, 2014). Serbuk 

dikatakan dapat mengalir bebas, bila perubahan volume sesudah pengetukan 

kurang dari 20% (Hadisoewignyo dan Fudholi, 2016). 

 

I  =  
(V0−V)

V0
x 100% 

I  = indeks kompresibilitas (%) 

V0 = volume granul sebelum dimampatkan 

V = volume granul setelah dimampatkan 

 

2.5.2.5 Kompaktibilitas  

Kompaktibilitas adalah kemampuan serbuk yang dikempa menjadi suatu 

tablet dengan kekerasan yang cukup. Uji kompaktibilitas dilakukan untuk 

mengetahui apakah serbuk atau granul yang akan dikempa dapat membentuk 

massa yang kompak atau tablet dengan kekerasan yang baik. Secara sederhana uji 

kompaktibilitas dapat dilakukan menggunakan alat kempa dengan alat ukur 

tekanan hidrolik. Di industri, uji kompaktibilitas dilakukan dengan mesin kempa 

tablet tungggal yang dilengkapi dengan alat pengukur tekanan. Serbuk yang 

membentuk tablet dengan kekerasan tertentu (lebih dari 4 kg) dapat dikatakan 

kompaktibel, jika tidak terjadi capping atau rusaknya permukaan tablet (Siregar 

dan Wikarsa, 2008). 

2.6   Tinjauan Tablet 

Tablet adalah sediaan padat yang mengandung bahan obat dengan atau tanpa 

bahan pengisi. Berdasarkan metode pembuatan, dapat digolongkan sebagai tablet 

cetak dan tablet kempa. Tablet cetak dibuat dari campuran bahan obat dan bahan 

pengisi, umumnya mengandung laktosa dan serbuk sukrosa dalam berbagai 
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perbandingan. Tablet kempa pada umumnya mengandung zat aktif dan bahan 

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

pewarna bahan pengaroma dan bahan pemanis. Tablet dibuat dengan memberikan 

tekanan tinggi pada serbuk atau granul menggunakan cetakan baja, dapat dibuat 

dalam berbagai ukuran, bentuk dan penandaan permukaan tergantung pada desain 

cetakan (Depkes RI, 2014). 

2.6.1  Bahan Pembawa Tablet 

Bahan pembawa tablet dibagi berdasarkan fungsi yang diperlukan, bahan 

tersebut termasuk dalam formulasi terutama untuk mendapatkan efek fisik yang 

diinginkan. Selain mengandung bahan aktif, dalam pembuatan tablet diperlukan 

bahan-bahan tambahan yaitu bahan pengisi, bahan pengikat, bahan penghancur, 

dan lubrikan (Adeyeye, 2008). 

2.6.1.1 Bahan Pengisi 

Bahan pengisi merupakan bahan tambahan yang memiliki fungsi untuk 

meningkatkan bobot atau massa dari suatu sediaan agar dapat mencapai volume 

yang diinginkan. Bahan pengisi yang umumnya digunakan adalah laktosa, pati, 

selulosa mikrokristalin, kalsium fosfat dan glukosa. Jika zat aktif kecil, sifat tablet 

secara keseluruhan akan ditentukan oleh bahan pengisi yang jumlahnya besar 

(Adeyeye, 2008). 

2.6.1.2 Bahan Pengikat 

Bahan pengikat ditambahkan pada formulasi untuk meningkatkan 

kompaktibilitas, menambah daya kohesi yang telah ada pada bahan pengisi serta 

memberikan daya adhesi pada massa serbuk sewaktu granulasi dan pada tablet 

kempa. Beberapa bahan pengikat yang sering digunakan yaitu turunan selulosa, 

gelatin, pati, polivinilpirolidon dan turunan alginat (Adeyeye, 2008). 

2.6.1.3 Bahan Penghancur 

Bahan penghancur yang disebut juga disintegran ditambahkan ke dalam 

formulasi untuk membantu hancurnya tablet dan memudahkan pelepasan ke 

dalam cairan tubuh. Pati adalah disintegran pertama yang digunakan dalam 

pembuatan tablet dan masih digunakan, namun sebagian besar telah digantikan 

oleh superdisintegran, natrium kroskarmelosa atau accelerate dissolution (Ac-Di-

Sol), sodium starch glycolate atau primogel yang memiliki aktivitas disintegran 
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yang sangat baik pada konsentrasi rendah. Bahan-bahan tersebut digunakan dalam 

formulasi untuk mengatasi sifat kohesif yang dihasilkan oleh proses kompresi dan 

memepercepat pemecahan tablet ke dalam partikel (Gibson, 2001). 

2.6.1.4 Lubrikan 

Lubrikan adalah bahan yang digunakan untuk mengurangi  gesekan selama 

proses pengempaan tablet dan juga berguna untuk mencegah massa tablet melekat 

pada cetakan (Adeyeye, 2008). Magnesium stearat adalah bahan yang paling 

banyak digunakan sebagai lubrikan. Pada umumnya lubrikan bersifat hidrofobik 

sehingga cenderung menurunkan kecepatan disintegrasi dan disolusi tablet. Sifat 

hidrofobik magnesium stearat telah terbukti mengurangi tingkat disolusi dan 

bioavailabilitas dari beberapa formulasi tablet. Untuk meminimalkan efek ini, 

lubrikan ditambahkan terakhir ke dalam formulasi tablet (Gibson, 2001). 

2.6.2  Mutu Fisik Tablet 

Pemeriksaan mutu fisik tablet meliputi uji keseragaman bobot tablet dan uji 

keseragaman kandungan zat aktif, kekerasan tablet, kerapuhan tablet, waktu 

hancur tablet, dan uji disolusi. 

2.6.2.1 Keseragaman Bobot Tablet 

 Uji keseragaman bobot diterapkan pada beberapa bentuk sediaan, yaitu : 

larutan dalam wadah satuan dosis dan dalam kapsul lunak. Sediaan padat seperti 

serbuk, granul dan sediaan padat steril dalam wadah dosis tunggal dan tidak 

mengandung zat tambahan aktif atau inaktif. Kemudian sediaan padat termasuk 

sediaan padat steril dalam wadah dosis tunggal dengan atau tanpa zat tambahan 

yang disiapkan dari larutan asal dan dibekukan atau dikeringkan dalam wadah 

akhir dan pada etiket dicantumkan metode pembuatan. Uji ini juga dilakukan pada 

kapsul keras, tablet tidak bersalut atau tablet salut selaput, mengandung zat aktif 

25 mg atau lebih yang merupakan 25% atau lebih terhadap bobot, satuan sediaan 

atau untuk kapsul keras, kandungan kapsul, kecuali keseragaman dari zat aktif lain 

yang tersedia dalam bagian yang lebih kecil memenuhi persyaratan keseragaman 

kandungan.  

Pemeriksaan keseragaman bobot tablet dilakukan dengan cara menimbang 

10 tablet satu per satu. Hitung jumlah zat aktif dalam tiap tablet yang dinyatakan 
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dalam persen dari jumlah yang tertera pada etiket dari hasil penetapan kadar 

masing-masing tablet (Depkes RI, 2014). 

2.6.2.2 Keseragaman Kandungan Zat Aktif 

 Uji keseragaman kandungan berdasarkan pada penetapan kadar masing-

masing kandungan zat aktif dalam sediaan untuk menentukan apakah kandungan 

masing-masing terletak dalam batasan yang ditentukan. Uji ini dipersyaratkan 

untuk semua bentuk sediaan yang tidak memenuhi kondisi pada 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%. SBR 

kadar adalah simpangan baku relatif kadar per satuan sediaan (b/b atau v/v) 

dengan kadar tiap satuan sediaan 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 

> 25 mg dan > 25% < 25 mg dan < 25% 

Tablet Tidak 

bersalut 

 Keseragaman bobot Keseragaman kandungan 

 Salut Selaput Keseragaman bobot Keseragaman kandungan 

  Lainnya Keseragaman 

kandungan 

Keseragaman kandungan 

 

2.6.2.3 Kekerasan Tablet 

Kekerasan tablet menunjukkan kekuatan tablet yang diukur dengan cara 

memberi tekanan untuk memecahkan tablet pada seluruh diameter tablet. 

Kekerasan merupakan parameter yang menggambarkan kemampuan tablet dalam 

melawan tekanan mekanik seperti goncangan, benturan dan keretakan selama 

pengemasan, penyimpanan hingga distribusi obat (Shahtalebi et al, 2015). 

Uji kekerasan tablet dipengaruhi oleh tekanan yang diberikan pada tablet, 

semakin besar kekuatan maka tablet juga akan semakin keras. Alat yang 

digunakan pada uji ini adalah hardness tester. Pada umumnya tablet tidak boleh 
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terlalu keras maupun terlalu rapuh. Tablet memiliki kekerasan yang baik jika 

memenuhi persyaratan yaitu pada umumnya antara 4-8 kg (Hadisoewignyo dan 

Fudholi, 2016). 

2.6.2.4 Kerapuhan Tablet 

Uji kerapuhan menunjukkan daya tahan tablet untuk menahan abrasi 

selama pengemasan, penanganan dan proses pengiriman. Alat yang digunakan 

pada uji ini adalah friability tester. Tablet ditimbang dan dimasukkan ke dalam 

friabilator yang diputar dengan kecepatan dan waktu tertentu. Kemudian tablet 

dikeluarkan, ditimbang dan beratnya dibandingkan dengan berat awal (Ansel, 

2014). Tablet dikatakan memenuhi persyaratan jika persen penurunan bobot 

maksimum tidak lebih dari 1% serta tablet masih dalam keadaan utuh dan tidak 

pecah (U.S.P, 2012). 

2.6.2.5 Waktu Hancur Tablet  

Uji waktu hancur pada tablet dilakukan untuk mengetahui waktu yang 

dibutuhkan oleh tablet untuk hancur setelah masuk ke dalam saluran pencernaan. 

Alat yang digunakan pada uji ini adalah Disentegration tester. Uji waktu hancur 

tidak menyatakan bahwa sediaan atau bahan aktifnya terlarut sempurna. Pada 

pengujian waktu hancur, tablet dinyatakan hancur jika tidak ada bagian tablet 

yang tertinggal di atas kasa, kecuali fragmen yang berasal dari zat penyalut 

(Depkes RI, 2014). 

Tablet dikatakan memenuhi persyaratan apabila waktu hancurnya tidak 

lebih dari 15 menit untuk tablet yang tidak bersalut dan tidak lebih dari 60 menit 

untuk tablet yang bersalut (Hadisoewignyo dan Fudholi, 2016). 

2.6.2.6 Uji Disolusi 

Kadar obat dalam darah pada sediaan peroral dipengaruhi oleh proses 

absorpi dan menentukan efek sistemiknya. Obat dalam bentuk sediaan padat 

mengalami berbagai tahap pelepasan dari bentuk sediaan sebelum diabsorpsi. 

Tahapan tersebut salah satunya adalah disolusi. Disolusi adalah hilangnya kohesi 

suatu padatan karena pengaruh cairan yang menimbulkan dispersi homogen dalam 

bentuk ion atau molekul. Laju disolusi menunjukan kecepatan melarutnya obat 

dari bentuk padat yang ditunjukkan dengan kecepatan pelepasan obat dari bentuk 

sediaanya setelah kontak dengan medium. Terdapat beberapa macam alat disolusi, 



17 

 

salah satunya yang sering digunakan adalah tipe keranjang dan tipe dayung 

(Hadisoewignyo dan Fudholi, 2016). Kecuali dinyatakan lain dalam masing-

masing monografi, pengujian dikatakan memenuhi persyaratan apabila tablet 

terdisolusi 75% dalam waktu 45 menit (Siregar dan Wikarsa, 2008). 

2.7   Tinjauan Bahan Penelitian 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian meliputi Laktosa, Avicel PH 

101, PVP K-30, Primogel dan Magnesium stearat. 

2.7.1  Laktosa 

Laktosa merupakan bahan pengisi yang paling banyak dipakai karena tidak 

bereaksi hampir dengan semua bahan obat, baik digunakan dalam bentuk hidrat 

maupun anhidrat. Laktosa yang digunakan dalam teknologi farmasi adalah α-

laktosa monohidrat (Lachman et al, 2008). 

Dalam formulasi sediaan tablet laktosa digunakan sebagai bahan pengisi 

dan biasanya dikombinasikan dengan avicel dengan perbandingan konsentrasi 

73% - 77% laktosa dan 23% - 27% avicel (Rowe et al, 2009). Laktosa merupakan 

eksipien yang sangat baik digunakan dalam tablet yang mengandung zat aktif 

berkonsentrasi kecil karena mudah melakukan pencampuran yang homogen. 

Selain itu harga laktosa relatif murah daripada kebanyakan bahan pengisi tablet 

yang lain (Siregar dan Wikarsa, 2010). Laktosa tidak digunakan dalam kempa 

langsung tanpa dikombinasi terlebih dahulu dengan bahan pengisi lain (Sa’adah 

dan Fudholi, 2011). 

 

Gambar 2. 4 Struktur Molekul Laktosa Monohidrat (Rowe et al, 2009) 

2.7.2  Avicel PH 101 

Avicel merupakan nama lain dari selulosa mikrokristalin. Avicel dibuat dari 

hidrolisis terkontrol α-selulosa dengan larutan asam mineral encer. Sebagai bahan 



18 

 

farmasi Avicel digunakan untuk bahan pengisi tablet yang dibuat secara granulasi 

maupun cetak langsung (Wicaksono, 2008). Sifat kompresibilitasnya yang baik 

mampu menghasilkan tablet yang keras dengan sedikit tekanan. Sifat alirnya yang 

kurang baik dan harganya yang relatif mahal membuat avicel jarang digunakan 

sebagai bahan pengisi tunggal (Sa’adah dan Fudholi, 2011). 

Avicel PH 101 berwarna putih, tidak berbau, tidak berasa, berbentuk 

serbuk kristal yang terdiri dari partikel berpori. Sebagai bahan pengisi digunakan 

konsentrasi sebanyak 20%-90% (Rowe et al, 2009).  

 

Gambar 2. 5 Struktur Molekul Avicel PH 101 (Rowe et al, 2009). 

2.7.3  Polivinil Pirolidon K-30 (PVP K-30)  

Polivinil Pirolidon merupakan hasil polimerasi 1-vinyl-2 pyrrolidinone. 

Berupa serbuk putih atau putih kekuningan, berbau lemah atau tidak berbau, 

bersifat higroskopis. PVP K-30 mudah larut dalam air, etanol (95%), kloroform, 

keton, dan metanol. Praktis tidak larut dalam eter, hidrokarbon dan minyak 

mineral. Selain sebagai bahan pengikat pada pembuatan tablet, PVP K-30 juga 

dapat digunakan sebagai pensuspensi untuk meningkatkan disolusi, kelarutan dan 

menambah viskositas baik sediaan oral maupun topikal. PVP K-30 sebagai bahan 

tambahan tidak bersifat toksis, dan tidak menginfeksi kulit. Dalam formulasi 

sediaan tablet PVP K-30 digunakan sebagai bahan pengikat dengan konsentrasi 

0,5-5% (Rowe et al., 2009). 
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Tabel II. 3 Hubungan Nilai K dengan Berat Molekul Rata-Rata PolivinilPirolidon 

        (Rowe et al., 2009) 

Nilai K Bobot Molekul Rata-Rata 

12 2.500 

15 8.000 

17 10.000 

25 30.000 

30 50.000 

60 400.000 

90 1.000.000 

120 3.000.000 

 

Kelarutan PVP tergantung dari bobot molekulnya, kelarutan akan menurun 

dengan meningkatnya bobot molekul tetapi viskositas akan meningkat dengan 

meningkatnya bobot molekul. 

 

 

Gambar 2. 6 Struktur Molekul PVP K-30 (Rowe et al., 2009). 

2.7.4  Primogel 

Primogel merupakan derivat pati kentang yang memiliki sifat seperti 

carboxymethyl cellulose. Nama lain dari primogel adalah sodium starch glycolate 

atau sodium carboxymethyl starch, merupakan serbuk putih yang mudah mengalir. 

Primogel merupakan salah satu dari superdisintegrant yang efektif digunakan 

dalam pembuatan tablet secara granulasi basah maupun cetak langsung. Efektif 

pada kadar 2-8% dan kadar diatas 8% umumnya menambah waktu hancur tablet 

(Siregar dan Wikarsa, 2010).  

Pada umumnya, efisiensi disintegran banyak dipengaruhi oleh bahan 

tambahan yang hidrofobik seperti lubrikan, namun efisiensi disintegran dari 

primogel tetap baik. Tablet yang diformulasi dengan primogel akan memiliki 

stabilitas yang baik selama penyimpanan. Primogel sangat stabil meskipun 

bersifat higroskopis, untuk itu harus disimpan dalam wadah yang tertutup baik 
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agar terlindung dari kelembapan dan suhu yang dapat menyebabkan 

penggumpalan. Sifat fisik primogel tidak berubah sampai 3 tahun jika disimpan 

dalam suhu dan kelembapan moderat (Rowe et al., 2009).  

 

 

Gambar 2. 7 Struktur Molekul Primogel (Rowe et al., 2009) 

2.7.5  Magnesium Stearat 

Magnesium stearat merupakan senyawa magnesium dengan campuran 

asam organik padat yang diperoleh dari lemak, terutama stearat dan asam 

palmitat. Berupa serbuk halus, berwarna putih, memiliki bau samar asam stearat 

dan rasa yang khas, mudah melekat pada kulit, tidak larut dalam air, etanol dan 

eter. Magnesium stearat digunakan sebagai bahan pelicin atau lubrikan dalam 

formulasi tablet. Jumlah yang diperlukan sebagai pelicin lebih sedikit daripada 

bentuk asamnya karena magnesium stearat ukuran partikelnya lebih kecil 

sehingga dihasilkan lapisan permukaan yang lebih luas. Konsentrasi efektif 

magnesium sterat antara 0,2%-2% (Jones, 2008). 

 

 

Gambar 2. 8 Struktur Molekul Mg-stearat (Rowe et al., 2009) 


