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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1   Bahan Penelitian 

 Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian adalah serbuk simplisia daun 

keji beling diperoleh dari Materia Medica Batu. Pembuatan ekstak daun keji 

beling dilakukan di Laboratorium Sintesis UMM. Bahan pembawa yang 

digunakan adalah Laktosa, Avicel PH 101, PVP K-30, Primogel dan Magnesium 

stearat  yang diperoleh dari PT. Asia Semarang dengan derajat farmasetika. 

4.2   Alat Penelitian 

 Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat pembuat ekstrak 

maserator bejana kaca toples 10 L, corong buchner, rotavaporator, neraca analitik 

(Mettler Toledo PL 3002 dan Ohaus), mortir dan stemper, alat-alat gelas, alat 

pengering granul (lemari pengering), alat uji kecepatan alir dan sudut istirahat 

(Corong standar dan stopwatch), alat uji kandungan lengas (Mettler Tolledo 

HB43-S), alat uji kadar fines (Sieve Shaker Pharmaco S04-WT), alat pencetak 

tablet hidrolik (Perkin Elmer Hydraulic Press), alat uji kekerasan (Monsanto 

Tablet Hardness Tester Type Mht-20), alat uji kerapuhan (Friability Tester 

Pharmeq FT-USP 120), alat uji waktu hancur (Disintegrating Tester 2 Cavity). 

4.3   Rancangan Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimental dengan 

membandingkan pengaruh kadar PVP K-30 sebagai bahan pengikat terhadap 

mutu fisik tablet ekstrak daun keji beling meliputi kekerasan, kerapuhan, dan 

waktu hancur tablet. Populasi pada penelitian ini adalah tablet ekstrak daun keji 

beling, sampel diambil secara acak  sesuai jumlah tablet yang akan diuji. Variabel 

bebas dari penelitian ini adalah kadar bahan pengikat PVP K-30 pada formulasi 

tablet ekstrak daun keji beling, sedangkan variabel terikat adalah mutu fisik tablet 

ekstrak daun keji beling. 

 Pada penelitian ini tablet ekstrak daun keji beling akan dibuat dalam empat 

formula, tiga formula tablet menggunakan variasi bahan pengikat PVP K-30 

dengan macam kadar yakni 1%, 2% dan 3% dan formula kontrol tanpa bahan 
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pengikat. Setiap formula dibuat 2 bets sebanyak 100 tablet. Jumlah granul yang 

dibuat 100 gram untuk setiap formula, sesuai penggunaan untuk uji mutu fisik 

granul dan tablet. Selanjutnya dievaluasi mutu fisik tablet ekstrak daun keji beling 

untuk mengetahui berapa kadar bahan pengikat PVP K-30 yang menghasilkan 

tablet dengan mutu fisik yang sesuai dengan persyaratan serta memberikan 

akseptabilitas seperti yang diharapkan. Rancangan formulasi sediaan tablet 

ekstrak daun keji beling 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 mg 100 mg 100 mg 100 mg 

Laktosa  Pengisi 419,2 414 408,8 403,6 

Avicel PH 101  Pengisi 104,8 103,5 102,2 100,9 

PVP K-30 Pengikat 0 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 mg 650 mg 650 mg 650 mg 

Keterangan: 

F1 : Formula tablet tanpa bahan pengikat (kontrol) 

F2 : Formula tablet dengan bahan pengikat PVP K-30 1% 

F3 : Formula tablet dengan bahan pengikat PVP K-30 2% 

F4 : Formula tablet dengan bahan pengikat PVP K-30 3% 

Spesifikasi produk tablet ekstrak daun keji beling dibuat sesuai ketentuan 

seperti pada tabel IV.2. 

 

Tabel IV. 2 Rancangan Mutu Tablet Ekstrak Daun Keji Beling 

Mutu Tablet 

Dosis ekstrak 100 mg/tab 

Diameter tablet 13 mm 

Bobot tablet 650 mg 

Kekerasan tablet >4 kg 

Kerapuhan tablet <1% 

Waktu hancur tablet <15 menit 
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Dosis ekstrak daun keji beling 100 mg setara dengan 1,54 gram serbuk 

simplisia. 

4.4   Cara Kerja 

Proses penelitian ini  diawali dengan pembuatan ekstrak daun keji beling 

menggunakan metode maserasi perendaman. Ekstrak yang terbentuk dilakukan 

pengujian secara kualitatif untuk mengetahui komponen aktif yang terkandung 

dalam ekstrak daun keji beling. Dilanjutkan dengan pemeriksaan secara kualitatif 

bahan pembawa yaitu Laktosa, Avicel PH 101, PVP K-30, Primogel dan Mg 

stearat.  

Pembuatan granul ekstrak daun keji beling menggunakan metode granulasi 

basah, dengan cara ekstrak daun keji beling, Laktosa, Avicel PH 101, PVP K-30, 

Primogel, Mg stearat ditimbang sesuai masing-masing formula. Bahan pengikat 

PVP K-30 dibuat dengan cara dilarutkan ke dalam air sampai larut. Larutan PVP 

K-30 ditambahkan kedalam campuran ekstrak daun keji beling, Laktosa, Avicel 

PH 101 campur hingga homogen dan membentuk massa kalis. Massa kalis yang 

terbentuk kemudian diayak dengan ayakan mesh 12 sampai membentuk granul, 

kemudian dikeringkan sampai kadar kelembaban  1-2%. Setelah granul kering 

kemudian diayak kembali dengan ayakan mesh 16 untuk keseragaman ukuran 

partikel. Massa cetak (granul) yang sudah terbentuk diuji terlebih dahulu meliputi 

kandungan lengas, kecepatan alir dan sudut istirahat, kadar fines, uji 

kompresibilitas dan kompaktibilitas.  

Setelah dilakukan pengujian pada granul, selanjutnya ditambahkan Primogel 

sebagai disintegran dan Mg stearat sebagai lubrikan. Granul dikompresi menjadi 

tablet dan dilakukan uji mutu fisik tablet dari keempat formula yang telah dibuat 

untuk mengetahui formula mana yang menghasilkan mutu fisik tablet yang baik 

yaitu memberikan kekerasan tablet antara 4-8 kg, kerapuhan ≤1%, dan waktu 

hancur tablet kurang dari 15 menit. Skema alur kerja dapat dilihat pada gambar 

4.1. 
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Gambar 4. 1 Skema Alur Kerja 

Pemeriksaan kualitatif bahan 

pembawa tablet 

Pemeriksaan kualitatif  ekstrak 

daun keji beling 

Penambahan primogel sebagai disintegran, kemudian 

tambahkan Mg stearat sebagai lubrikan 

Evaluasi mutu fisik tablet : 

Kekerasan tablet, kerapuhan tablet  

dan waktu hancur tablet 

Uji mutu fisik granul: 

 kandungan lengas, kecepatan alir dan sudut istirahat, 

kadar fines, kompresibilitas dan kompaktibilitas  

 

Granulasi basah 

Tabletasi (1 ton) 

Formula Tablet 

Ekstrak  

daun keji beling 
Bahan Pengisi: 

Laktosa 

Avicel PH 101 

Bahan Pengikat: 

Larutan PVP K-30 

Analisis statistik 

Granul 

Pembuatan ekstrak daun keji beling 

dengan maserasi perendaman 
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4.4.1  Pembuatan  dan Pemeriksaan Ekstrak Daun Keji Beling  

4.4.1.1 Pembuatan  Ekstrak Daun Keji Beling  

Pembuatan ekstrak daun keji beling menggunakan  maserasi perendaman 

dengan pelarut etanol 96% dengan cara : serbuk simplisia keji beling ditimbang 1 

kg, direndam menggunakan etanol 96% dengan perbandingan 1 : 10 (di bagi 

menjadi 3 tingkatan perendaman) dalam toples kaca berukuran 10 L. Pertama 1 kg 

ekstrak direndam dengan 4 L etanol 96% kemudian diaduk hingga semua serbuk 

terbasahi, diamkan selama 24 jam. Maserat dipisahkan dengan cara filtrasi 

menggunakan corong buchner dan kertas saring selanjutnya maserasi diulangi 

sebanyak dua kali dengan perendaman menggunakan 3 L etanol 96%. Maserat 

yang didapat dikumpulkan dan dipekatkan dengan rotavaporator pada suhu 40ºC-

50ºC (170 mBar). Hasil rotavapor 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 menggunakan uji 

Kromatografi Lapis Tipis (KLT) dan uji reaksi warna. 

 

4.4.1.2.1 Uji  KLT 

Ekstrak daun keji beling yang telah dibuat diuji secara kualitatif 

kandungan flavonoidnya dengan metode KLT. Identifikasi KLT senyawa 

flavonoid dilakukan dengan menggunakan larutan pengembang n-heksana :  etil 

asetat sebagai fase gerak dan silica gel sebagai fase diam, lalu disemprotkan 

penampak noda asam sulfat  10% akan memberikan spot noda kuning. 

Sebelumnya ditimbang 0,5 g ekstrak daun keji beling ditambah 1 ml etanol 96%, 

kocok hingga larutan menjadi jernih. Sentrifuge selama 10 menit untuk 

memisahkan residu dan filtrat. Filtrat ditotolkan pada lempeng KLT kemudian 

diamati pada sinar UV 254, setelah itu dieluasi pada bejana yang berisi fase gerak 

n-heksana-etil-asetat (8:2). Lempeng KLT diamati dibawah sinar UV λ 254 nm 

dan UV λ 365 nm. Lempeng KLT kemudian disemprot dengan penampak noda 

H2SO4 10 % lalu dipanaskan. Setelah dipanaskan dan diberi penampak noda akan 
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timbul noda berwarna kuning. Identifikasi analisis dengan metode KLT 

berdasarkan harga Rf. 

 

Rf= 
Jarak noda

Jarak tempuh eluen
 

 

4.4.1.2.2 Uji Reaksi Warna  

 Untuk Uji reaksi warna dapat dilakukan dengan menimbang ekstrak 0,5 g 

masukkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan 2 ml etanol 70% kemudian 

dikocok, ditambahkan serbuk magnesium 0,5 g dan 3 tetes HCl pekat. 

Terbentuknya warna jingga sampai merah menunjukkan adanya senyawa flavon, 

warna merah pucat menunjukkan adanya senyawa flavanol, merah sampai merah 

keunguan menunjukkan adanya senyawa flavanon (Roring et al., 2017). 

4.4.2   Pemeriksaan Kualitatif Bahan Pembawa Tablet 

Bahan pembawa yang dilakukan pemeriksaan kualitatif diantaranya adalah 

Laktosa, Avicel PH 101, PVP K-30, Primogel, dan Mg Stearat.  Pemeriksaan 

dilakukan dengan menggunakan spektrofotometri inframerah, dengan cara 

mencampur 1 mg bahan yang akan diteliti dengan 300 mg 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 inframerah. 

Spektra inframerah yang diperoleh dari sampel dibandingkan dengan spektra 

pustaka (Departemen Kesehatan RI, 2014). 

4.4.3  Mutu Fisik Granul 

Sebelum dilakukan proses pencetakan tablet, terlebih dahulu dilakukan 

pemeriksaan terhadap mutu fisik granul. Pemeriksaan ini meliputi penentuan 

kandungan lengas, kecepatan alir dan sudut istirahat, kadar fines, kompresibilitas 

dan kompaktibilitas. 

4.4.3.1 Kandungan Lengas 

Penentuan kandungan lengas granul diukur dengan alat Mettler Toledo 

HB43S dengan cara sebagai berikut : siapkan alat dengan menekan tombol on, 
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masukan pan kemudian ditara. Masukan granul 2,6-3,0 gram pada pan kemudian 

diratakan. Tekan tombol start. Kandungan lengas granul akan terbaca dan akan 

berhenti ditandai dengan lampu dari alat Mettler Toledo HB43-S mati. Persyaratan 

kandungan lengas granul kurang dari 2 % (Luo et al., 2012). 

4.4.3.2 Kecepatan Alir dan Sudut Istirahat 

Penentuan kecepatan alir dilakukan dengan menggunakan corong gelas 

ukuran diameter atas 10,0 cm, tinggi kerucut 8,0 cm, diameter lubang bawah 1,0 

cm, dan panjang pipa 2,5 cm. Corong dipasang 10,0 ± 0,2 cm diatas bidang datar 

dan dihitung dari ujung pipa gelas bagian bawah. Uji kecepatan alir dilakukan 

dengan cara 100 gram granul dimasukkan ke dalam corong dan lubang bagian 

bawah corong ditutup. Kemudian buka penutup corong perlahan, biarkan granul 

mengalir keluar. Pengukuran waktu dimulai pada saat lubang corong dibuka 

sampai seluruh granul keluar dari corong. Satuan kecepatan alir adalah gram/detik 

(Aulton, 2002).  

Metode sudut istirahat telah digunakan untuk mengukur kemampuan 

serbuk dalam mengalir karena kohesi antarpartikel. Banyak metode yang berbeda 

untuk menetapkan sudut istirahat dan salah satunya yang sering digunakan adalah 

metode corong. 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 bentuk, ukuran, dan kelembaban massa 

kempa (Aulton, 2002). 

4.4.3.3 Kadar Fines 

Kadar fines ditentukan dengan mengayak granul menggunakan alat Shieve 

Shaker Pharmaco S04-WT dengan cara setiap ayakan (mesh 40, 60, 80, 100, 120, 

dan pan) ditimbang satu persatu kemudian disusun mulai dari ukuran mesh 

terbesar hingga terkecil. Granul antara 25 dan 100 gram dimasukkan kedalam 

ayakan teratas dan  ditutup. Kemudian tekan tombol on dan ditunggu selama 10 

menit. Selanjutnya setiap ayakan ditimbang dan dihitung selisih antara ayakan 

berisi granul dan ayakan kosong. Perhitungan dilakukan pada mesh 120 dan pan. 

Uji pengayakan memenuhi persyaratan apabila perubahan bobot tidak lebih dari 
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20% dari berat sebelumnya pada pengayak. Jika lebih dari 50% dari berat total, 

maka pengujian harus diulang dengan penambahan pengayak yeng lebih kasar di 

atas pengayak yang menampung berat lebih dari 50% pada susunan pengayak 

(Depkes RI, 2014). 

4.4.3.4 Kompresibilitas 

Uji kompresibilitas bertujuan untuk mengetahui kerapatan antar partikel 

granul selama diberi tekanan. Dilakukan dengan cara masukkan granul (volume 

lebih besar atau sama dengan 60% dari volume gelas ukur). Untuk granul yang 

memiliki volume antara 50 ml dan 100 ml gunakan gelas ukur 100 ml. Pasang 

gelas ukur pada penyangga, lakukan 10, 500 dan 1250 ketukan. Kemudian amati 

volume granul setelah pengetukan. Jika perbedaan antara V500 dan V1250 kurang 

dari 2 ml maka V1250 adalah volume pemampatan. Jika perbedaan antara  V500 dan 

V1250 melebihi 2 ml, ulangi peningkatan seperti pengetukan 1250 hingga 

perbedaan antara pengukuran kurang dari 2 ml (Depkes RI, 2014). Perubahan 

volume sesudah dilakukan pengetukan dinyatakan dalam persen. 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 

 

4.4.3.5 Kompaktibilitas 

Uji kompaktibilitas bertujuan untuk mengetahui kekuatan dari masa granul 

untuk membentuk tablet dengan kekerasan yang cukup. Alat yang biasa 

digunakan untuk uji ini adalah mesin alat kempa hidrolik dengan prosedur sebagai 

berikut : dibuat granul dari ekstrak daun keji beling dengan bahan pengisi laktosa 

dan avicel PH 101 kemudian ditimbang sebanyak 650 mg, dimasukkan ke dalam 

mesin alat kempa hidrolik dengan ukuran punch 13 cm dan dikompresi dengan 

tekanan 1 ton dan 2 ton. 
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4.4.4  Pemeriksaan Mutu Fisik Tablet 

Pemeriksaan mutu fisik tablet yang dilakukan yakni : kekerasan, 

kerapuhan dan waktu hancur tablet. 

4.4.4.1 Kekerasan Tablet 

Kekerasan tablet menunjukkan kekuatan tablet yang diukur dengan cara 

memberi tekanan untuk memecahkan tablet pada seluruh diameter tablet 

(Shahtalebi et al, 2015). Pengujian kekerasan tablet menggunakan alat hardness 

tester dapat dilakukan dengan cara  tablet dipasang pada alat dengan posisi 

vertikal, kemudian diputar pada bagian penekan dan amati skala saat tablet mulai 

mengalami keretakan. Tablet memiliki kekerasan yang baik jika memenuhi 

persyaratan yaitu umumnya antara 4-8 kg (Hadisoewignyo dan Fudholi, 2016). 

4.4.4.2 Kerapuhan Tablet  

Kerapuhan merupakan kemampuan dari suatu tablet untuk menahan 

gesekan pada saat dimasukkan pada alat yang berputar. Alat yang digunakan pada 

uji ini adalah Friability tester. Uji kerapuhan dilakukan dengan  cara tablet 

ditimbang dan dimasukkan ke dalam friabilator berupa sebuah drum dengan 

diameter antara 283 dan 291 mm dengan kedalaman antara 36 dan 40 mm, diputar 

pada kecepatan 25 rpm. Satu sisi drum dilepas, tablet akan jatuh pada setiap 

putaran dari tengah drum ke dinding luar. Untuk tablet dengan bobot yang sama 

atau kurang dari 650 mg, ambil seluruh tablet yang sesuai sedekat mungkin 

hingga 6,5 g. Sedangkan tablet dengan bobot lebih dari 650 mg, ambil 10 tablet 

utuh. Timbang tablet dan letakkan di drum. Putar drum 100 kali kemudian tablet 

dikeluarkan, ditimbang dan dihitung persentase kerapuhan. Tablet dikatakan 

memenuhi persyaratan jika persen penurunan bobot maksimum tidak lebih dari 

1% serta tablet masih dalam kedaan utuh dan tidak pecah (U.S.P, 2012). 

Persentase kerapuhan tablet dapat dihitung dengan rumus (Shahtalebi et 

al., 2015) : 

 

    F (Kerapuhan) = 
(W1−W2)

W1
x 100% 

 
W1 = bobot mula-mula dari 10 tablet 

 

W2 = bobot setelah pengujian 
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4.4.4.3 Waktu Hancur Tablet 

Alat yang digunakan untuk mengukur waktu hancur tablet adalah 

disintegration tester terdiri dari 6 tabung keranjang. Keranjang dimasukkan ke 

dalam beaker glass berisi 1 liter air dengan suhu yang terjaga pada 37±2°C. 

Masukkan 1 tablet pada masing-masing 6 tabung dari keranjang, masukkan 1 

cakram pada tiap tabung. Kemudian keranjang digerakkan naik dan turun dengan 

jarak tidak kurang dari 53 mm dan tidak lebih dari 57 mm pada frekuensi konstan 

antara 29-32 kali per menit sampai tablet hancur. Semua tablet harus hancur 

sempurna, bila terdapat 1 atau 2 tablet tidak hancur sempurna, maka pengujian 

diulangi dengan 12 tablet lainnya. Sebanyak 16 dari 18 tablet yang diuji harus 

hancur sempurna (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). 

4.5   Analisis Statistik 

Hasil analisis statistik pengaruh kadar bahan pengikat PVP K-30 terhadap 

mutu fisik tablet ekstrak daun keji beling meliputi kekerasan, kerapuhan dan 

waktu hancur tablet dianalisis secara statistik dengan metode SPSS secara one 

way anova dengan batas kepercayaan 95%. Dari metode tersebut dapat ditarik 

kesimpulan apakah diantara formula F1, F2, F3 dan F4 terdapat perbedaan yang 

bermakna secara statistik. 

Jika diperoleh hasil F hitung lebih besar dari F tabel, maka dapat 

disimpulkan bahwa ada perbedaan bermakna diantara keempat formula. 

Selanjutnya untuk mengetahui formula mana yang memberikan perbedaan yang 

bermakna dapat dilakukan dengan uji Tukey HSD (Honestly Significant 

Difference Test). 


