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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Bahan Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah serbuk simplisia daun keji 

beling diperoleh dari PT.Materia Medika Batu, pembuatan ektraksi daun keji beling 

dilakukan di laboratorium sintesis UMM. Bahan pembawa yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah laktosa, cmc-Na, avicel PH 101, primogel, dan magnesium 

stearat diperoleh dari PT. Panadia Laboratorium dengan deraat farmasetik. 

4.2 Alat Penelitian  

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi alat pembuatan 

ekstrak: Bejana rendam ektrak (kapasitas 10 L), Corong buchner, Alat vacuum, 

Rotavapor (rotavapor heidolph g3). Alat pembuat granul dan tablet : Alat kempa 

tablet hidrolik (perkin elmer hydraulische press), Ayakan granul mesh 12 dan mesh 

16, Alat pengering pembuat tablet dan granul (circulating air drying oven), Alat 

pengukur kadar air (moisture content). Alat penguji sifat granul dan tablet meliputi: 

Alat penguji kadar fines (shieve shaker type 504-wt), Alat uji waktu hancur 

(disintegration tester 2 cavity), Alat uji kerapuhan (friability tester pharmeq ft-usp 

120), Alat uji kekerasan (hardness tester monsanto), Alat uji kecepatan alir dan 

sudut diam (corong standard dan stopwatch), Alat penguji ukuran tablet (jangka 

sorong), Alat uji kandungan lengas (mettler toledo hb43-si), Alat penguji bobot 

tablet (mettler toledo type pl 3002). 

4.3  Rancangan Penelitian  

Populasi pada penelitian adalah formulasi tablet ekstrak daun kejibeling yang 

dibuat sebanyak 2 bets untuk masing-masing formula, masing-masing bets dibuat 

100 tablet. Unruk keperluan uji mutu fisik granul dan tablet setiap formula dibuat 

120g granul. kemudian sampel diperoleh secara acak sesuai dengan kebutuhan 

masing-masing uji. Variable bebas pada penelitian ini adalah kadar bahan pengikat 

CMC-Na, sedangkan mutu fisik tablet ekstrak daun kejibeling memperoleh variable 

terikat.
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Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental 

dengan membandingkan  persen kadar bahan pengikat CMC-Na 1%, 2%, 3% 

terhadap mutu formulasi tablet ekstrak  daun keji beling  yang meliputi kekerasan, 

kerapuhan dan waktu hancur tablet. Setiap formula dibuat 2 bets sebanyak 100 

tablet. Dan uji mutu fisik grafik granul keseluruhan 120 gram. Kemudian dilakukan 

evaluasi mutu fisik tablet ekstrak daun keji beling untuk mengetahui formula yang 

menghasilkan tablet ekstrak daun keji beling yang mampu memenuhi persyaratan 

tablet. Rancangan formula tablet ekstrak daun keji beling dapat dilihat pada tabel 

IV.1. 

Tabel IV. 1 Rancangan Formula Tablet ekstrak daun kejibeling 

Bahan Fungsi 
Formula (mg) 

F1 F2 F3 F4 

Ekstrak  Bahan aktif 100 100 100 100 

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

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

CMC-Na 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  

F2 = formula tablet dengan bahan pengikat CMC-Na 1% 

F3 = formula tablet dengan bahan pengikat CMC-Na 2% 

F4 = formula tablet dengan bahan pengikat CMC-Na 3% 

Rancangan spesifikasi tablet ekstrak daun keji beling dibuat sesuai dengan 

ketentuan seperti pada tabel IV.2. 

Tabel IV. 2 Rancangan mutu fisik tablet ekstrak keji beling. 

Mutu fisik tablet  

Dosis ekstrak  100 mg 

Diameter tablet 13 mm 

Bobot tablet 650 mg 

Kekerasan 4-8 kg 

Kerapuhan < 1% 

Waktu hancur < 15 menit 

 

4.4 Cara kerja 

Pada penelitian ini diawali dengan penyiapan bahan aktif membuat ekstrak 

daun keji beling menggunakan metode maserasi dengan perendaman bertingkat 

menggunakan pelarut etanol 96%. Kemudian pelarut diuapkan dengan 
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menggunakan rotavapor. Ekstrak yang telah bebas dari pelarut kemudian 

diidentifikasi keberadaan senyawa flavonoid yang terdapat dalam ekstrak daun 

kejibeling menggunakan KLT. Selanjutnya uji kualitatif bahan eksipien yaitu 

CMC-Na, Avicel PH 101, Laktosa, Primogel, dan Mg Stearat dengan instrument 

spektrofotometri inframerah.  

 Pembuatan tablet ekstrak daun kejibeling dilakukan dengan metode 

granulasi basah yang diawali dengan penimbangan bahan ekstrak daun kejibeling, 

CMC-Na, avicel PH101, primogel, laktosa, Mg stearate sesuai dengan kebutuhan 

masing-masing formula. CMC-Na sebagai pengikat dikembangkan dalam air 

dingin pada suhu ruang hingga serbuk terlarut. Kemudian masa CMC-Na 

ditambahkan kedalam campuran ekstrak daun kejibeling, laktosa, avicel PH101 , 

Mg stearate sesuai formula hingga membentuk masa kalis. Kemudian masa kalis 

yang terbentuk di seragamkan ukurannya dengan ayakan nomor mesh 12 sampai 

membentuk masa granul, granul dimasukan kedalam lemari pengering untuk 

mengeluarkan kadar air dalam masa granul hingga mencapai kadar kelembaban 1-

2%. Setelah kering granul kemudian diayak lagi dengan ayakan nomor mesh 16 

untuk menyeragamkan ukuran granul. Granul yang telah diayak dilakukan uji 

terlebih dahulu meliputi sudut diam, kandungan lengas, kadar fines,kecepatan alir 

dan kompakbilitas. 

 Setelah granul dievaluasi ditambahkan disintegran primogel terlebih dahulu 

kemudian ditambahkan Mg stearate sebagai lubrikan dan dicampur hingga 

homogen sehingga diperoleh masa granul yang siap cetak/kempa. Granul dikempa 

menjadi tablet dengan pncetak tablet hidrolik (Perkin Elmer Hydraulische Press) 

menggunakan die berdiameter 13mm dan dilakukan pengujian mutu fisik tablet. 

Dari formula-formula yang dibuat kemudian ditentukan tablet yang memenuhi 

persyaratan mutu fisik tablet yaitu memenuhi kekerasan tablet 4-8 kg, kerapuhan 

≤1%,  waktu hancur kurang dari 15 menit. Skema penelitian dapat dilihat pada 

bagan alur Gambar 4.1.
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Penambahan lubrikan mg stearat 

 

Pembutan ekstrak daun keji 

beling secara maserasi 

Pemilihan kualitatif bahan pembawa 

Pemeriksaan kualitatif 

ekstrak 

FormulaTablet 

Ekstrak : 

daun keji beling 

Bahan pengisi : 

Laktosa, Avicel PH 101 

Bahan pengikat: 

CMC-Na 

Granulasi Basah 

Penambahan penghancur primogel 

Uji mutu fisik granul: Kecepatan alir dan sudut diam, kandungan 

lengas, kadar fines, kompresibilitas dan kompaktibilitas 

Tabletasi (1 ton)  

Uji mutu fisik tablet : 
Kekerasan, Kerapuhan, Waktu 

hancur tablet 

Analisis Statistik 

Granul  

Gambar 4. 1 Skema Alur Kerja Penelitian 
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4.4.1 Pembuatan dan Pemeriksaan Ekstrak Daun Keji Beling 

4.4.1.1 Pembuatan Ekstrak Daun Keji Beling 

Daun kejibeling melalui proses pengeringan dan penggilingan sehingga 

diperoleh cacahan simplisia kering, ditimbang sebanyak 1kg dan di lakukan proses 

maserasi perendaman dengan etanol 96% sebanyak 10L yang dibagi menjadi 3 

tingkatan perendaman didalam wadah toples kaca dengan kapasitas 10L. Pertama 

1kg ekstrak dirndam dengan 4L entanol 96% selama 24 jam kemudian disaring 

dengan corong buchner, kemudian residu simlplisia kemudian direndam kembali 

dengan 3L etanol 96% selama 24 jam dan dilakukan penyaringan kembali, 

perendaman residu ke 3 menggunakan 3L etanol 96% selama 24 jam kemudian 

disaring kembali. Ekstrak cair kemudian diuapkan didalam rotavapor   pada suhu 

43oC hingga diperoleh ekstrak kental yang telah bebas pelarut. Kemudian diuapkan 

didalam lemari pengering hingga masa ekstrak tidak dapat dituang.  

4.4.1.2 Pemeriksaan Ekstrak Keji Beling 

Pemeriksaan kualitatif untuk mengetahui adanya senyawa terpenoid yang 

terkandung dalam ekstrak batang brotowali dilakukan dengan menggunakan Uji 

reaksi warna willstater dan metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT). 

Uji KLT 

Ekstrak daun Kejibeling dilakukan uji KLT untuk membuktikan kandungan 

flavonoid yang terkandung dalam ekstrak. Diawali dengan mencuci ekstrak daun 

keji beling dengan n-heksana sampai jernih , residu ekstrak kemudian dilarutkan 

dalam etanol, diambil ekstrak tersebut dan ditotolkan pada plat KLT. Plat KLT di 

masukan dalam chamber yang berisi larutan eluasi tertutup. Tunggu hingga larutan 

eluasi naik sampai puncak kemudian dikeringkan dan dilihat dengan lampu UV. Uji 

positif terdapat flavonoid dalam ekstrak apabila terdapat noda berwarna kuning 

maka positif menandakan senyawa flavonoid. Identifikasi analisis dengan metode 

KLT berdasarkan harga Rf, dimana harga Rf sendiri dapat didefinisikan sebagai 

berikut : 

 

Rf= 
Jarak noda

Jarak tempuh eluen
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Uji Reaksi Warna Willstater 

Untuk Uji reaksi warna willstater dapat dilakukan dengan menimbang 

sampel sebanyak 500 mg diletakkan pada wadah, lalu ditambahkan serbuk 

magnesium 500 mg ,dan ditambahkan 3 tetes HCl pekat. Adanya flavonoid 

ditunjukkan dengan adanya warna jingga sampai merah (Roring, et al., 2017).  

4.4.2 Pemeriksaan Kualitatif Bahan Pembawa. 

Dilakukan pemeriksaan kualitatif bahan pembawa pada laktosa, avicel 

PH101, CMC-Na, Mg-stearat, dan Primogel untuk memastikan keaslian bahan 

dan menjamin mutu tablet yang dihasilkan dapat sesuai dengan standar, dilakukan 

sebagai berikut: 

4.4.2.1 Laktosa 

Pemeriksaan kualitatif laktosa dilakukan dengan metode spectrofotometri 

inframerah cara menggerus 1 mg laktosa dengan 300 mg serbuk KBr kemudian 

ditekan atau dikompressi dengan penekan hidrolik yang dilengkapi dengan alat 

penarik uap agar diperoleh lempeng tipis yang tembus cahaya. Spektra inframerah 

yang diperoleh dari sampel dibandingkan dengan spektra inframerah dari pustaka 

(Depkes RI, 2014) . 

4.4.2.2 Avicel PH 101 

Pemeriksaan kualitatif Avicel PH101 seperti pada prosedur 4.4.2.1 

4.4.2.3 CMC-Na 

Pemeriksaan kualitatif CMC-Na seperti pada prosedur 4.4.2.1 

4.4.2.4 Mg Stearat 

Pemeriksaan kualitatif Mg stearat seperti pada prosedur 4.4.2.1 

4.4.2.5 Primogel 

Pemeriksaan kualitatif primogel seperti pada prosedur 4.4.2.1 

4.4.3 Pemeriksaan Mutu Fisik Granul  

Diperlukan proses pemeriksaan granul sebelum granul dinyatakan siap cetak 

menjadi tablet maka dilakukan evaluasi terhadap granul yang akan dicetak. 

Evaluasi yang dilakukan diantaranya kandungan lengas, kecepatan alir, sudut diam, 

kadar fines, dan kompakbilitas granul. 
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2.4.3.1.  Kecepatan Alir dan Sudut Diam 

Uji kecepatan alir dan sudut diam dilakukan dengan corong gelas 

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

Panjang pipa corong 2,5cm. corong gelas diletakkan 10,0±0,2cm diatas target jatuh 

granul. Uji kecepatan alir dilakukan dengan menimbang 50 gram granul diletakan 

di corong yang bagian bawahnya dimampatkan, kemudian dihitung ketika 

pemampat corong dibuka hingga granul habis di dalam corong satuan kecepatan 

alirnya yaitu gram per detik. Kecepatan alir yang baik jika nilainya lebih besar dari 

10 gram/detik dan sudut diam yang dimiliki yaitu 24-40o (Agous, 2012). Dengan 

cara dihitung dari tinggi dan diameter kerucut yang dihasilkan, dan menggunakan 

persamaan berikut (chucan., et al., 2012). 

 

 

 Keterangan:  h = tinggi kerucut 

   r = jari-jari kerucut 

2.4.3.2. Kandungan Lengas  

Kandungan lengas diukur dengan alat Mettler Toledo HB43-S , pertama 

siapkan alat dengan menekan tombol on, masukan pan kemudian pan kemudian 

ditara. Masa granul 3 gram ratakan dalam dalam pan, tekan tombol start. Tunggu 

nilai MC terbaca konstan. Persyaratan granul yang baik memiliki kandungan lengas 

1-2%. 

4.4.3.3. Kadar Fines 

 Kadar fines ditentukan dengan menggunakan alat Shieve Shaker Pharmaco 

S04-WT dengan cara ditimbang ayakan mesh 100 dan pan, lalu disusun. Granul 25 

gram dimasukkan kedalam ayakan dan ditutup. Kemudian tekan tombol on dan 

ditunggu selama 10 menit. Selanjutnya ayakan ditimbang dan dihitung selisih 

antara ayakan berisi granul dan ayakan kosong. Perhitungan dilakukan pada mesh 

100 dan pan. Uji kadar fines bertujuan untuk mengetahui jumlah fines yang 

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

et al., 2011). 

tan  = h 

r 
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4.4.3.4 Kompaktibilitas 

Timbang granul siap cetak sebanyak 650 mg kemudian dimasukan ke dalam 

mesin Hydraulic Press dangan diameter die ukuran 13mm dan dikompresi tekanan 

1 ton dan 2 ton. Uji ini digunakan untuk mengetahui kekuatan ikatan masa granul 

dengan tekanan yang ditentukan. 

2.4.3.5. Kompresibilitas 

Pada kompresibilitas disiapkan granul dalam gelas ukur bertutup volume 

100ml (granul yang digunakan harus sama dengan atau lebih dari 60% dari kapasitas 

wadah) maka digunakan 60 gram granul dimasukan dalam gelas ukur , kemudian 

diberi ketukan dihitung volume pada volume awal (v0), volume 10 ketukan (v10), 

volume 500 ketukan (v50),dan volume 1250 ketukan (v1250), kemudian dilihat setiap 

perubahan volume. Data dapat digunakan juka v500 dan v1250 memiliki selisih tidak 

lebih dari 2 ml (ketelitian alat 1 ml). kemudian dihitung kompresibilitas serbuk 

(Depkes RI, 2014). 

4.4.4 Pemeriksaan Mutu Fisik Tablet  

Pengujian mutu fisik tablet guna mengetahui tablet yang memenuhi 

peryaratan yang dilakukan yakni meliputi kekerasan, kerapuhan, dan waktu hancur 

tablet.  

4.4.4.1 Kekerasan Tablet 

Pemeriksaan kekerasan tablet dapat dilakukan dengan cara 10 tablet 

dilakukan tes kekerasan tablet dengan alat hardness tester. Satu persatu tablet 

dipasang dengan posisi vertikal pada hardness tester kemudian putar bagian 

penekannya dan amati skala saat tablet mulai retak. Dalam bidang industry 

minimum tekanan yang sesuai untuk tablet sebesar 4-8 kg (Hadisoewignyo & 

Fudholi, 2016). 

4.4.4.2 Kerapuhan Tablet 

 Pemeriksan kerapuhan tablet dilakukan dengan Friabilitor tester. 

Pemeriksaan uji kerapuhan tablet dilakukan dengan cara sebagai berikut : 10 tablet 

satu persatu dibersihkan dengan kuas secara hati-hati, kemudian ditimbang 

sekaligus. Setelah itu alat dipasang dan tablet dimasukkan seluruhnya  ke dalam 

Friabilitor tester.Alat diputar dengan kecepatan 25 rpm selama 4 menit atau 

sebanyak 100 putaran. Kemudian tablet dikeluarkan dan dibersihkan lagidengan 
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kuas lalu ditimbang sekaligus. Berkurangnya berat menunjukkan nilai kerapuhan 

dari tablet yang dinyatakan dalam prosen. Kerapuhan tablet yang diperbolehkan 

adalah kurang dari 1% (U.S.P., 2007). 

Uji Friabilitas (Kerapuhan) = 
𝑊1−𝑊2

𝑊1
 𝑥 100% 

Keterangan : 

W1 = bobot mula-mula dari 10 tablet 

W2 = bobot setelah pengujian 

4.4.4.3 Waktu Hancur Tablet 

 Uji waktu hancur tablet menggunakan alat uji disintegrasi atau 

Disintegrating Tester 2 Cavity. Alat yang digunakan terdiri dari keranjang berisi 6 

silinder plastik yang terbuka bagian atasnya dan dasar penutupnya dengan 

pengayak mesh 10. Keranjang dimasukkan dalam gelas piala berisi 900 ml air 

dengan suhu 37° ± 0,5° C, sebagai media. Keranjang diatur sedemikian sehingga 

dasar keranjang tetap berada 2,5 cm dibawah permukaan pada saat keranjang 

dinaikkan dan tidak kurang dari 2,5 cm dari dasar gelas pada saat diturunkan. Tiap 

tablet dimasukkan dalam tiap silinder, kemudian keranjang dinaik turunkan dengan 

frekuensi yang tetap antara 29-32 kali per menit sampai tablet hancur (Sarfaraz, 

2004). Tablet dapat dikatakan memenuhi persyaratan apabila waktu hancurnya 

sekitar 15 menit dengan jumlah tablet yang digunakan untuk uji berjumlah 6 tablet 

(British Pharmacopeia, 2009) 

4.5 Analisis Statistik 

Analisis statistic dilakukan terhadap hasik penentuan pengaruh bahan 

pengikat CMC-Na kadar 1%, 2%, 3% terhadap mutu fisik tablet yang meliputi 

kekerasan, kerapuhan dan waktu hancur tablet ekstrak daun keji beling dianalisis 

statistik dengan metode one way anova tingkat kepercayaan 95%. Hal tersebut yang 

menjadi dasar penarikan kesimpulan diantara formula F1, F2, F3, dan F4 terdapat 

perbedaan yang bermakna secara statistic. 

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

bahwa terdapat perbedaan bermakna diantara keempat formula. Kemudian dapat 

dilakukan dengan uji Tukey HSD (Honestly Significant Difference Test) untuk 

mengetahui letak perbedaan dari keempat formula tersebut. 


