
 

4 

 

jnhiuhhiuhdckjbhuiskjcdu BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Tinjauan Tanaman Tempuyung  

 Tanaman Tempuyung merupakan famili Asteraceae menempati urutan  

ketujuh sebagai tanaman obat potensial di Indonesia yang dijadikan bahan obat  

tradisional maupun obat modern. Klasifikasi tanaman tempuyung adalah sebagai 

berikut (Siswanto  dkk.,  2004). 

Kingdom  : Plantae 

Devisi   : Spermatophita  

Ordo   : Monokotiledon  

Kelas   : Angiospermae  

Famili   : Asteraceae  

Jenis   : Sonchus arvensis L. 

 

Tempuyung merupakan tanaman berkhasiat yang memiliki nama berbeda 

disetiap daerah misalnya lalakina, galibug, lempung, rayana (Sunda) dan 

tempuyung (Jawa). Tempuyung merupakan jenis tanaman dengan tinggi 65-150 

cm. Batang tanaman tempuyung berlubang dan bergetah hijau. Daun tempuyung 

adalah daun tunggal dengan bagian bawah membentuk roset akar, bentuk lonjong 

atau lanset, ujung runcing, dan pangkal bertoreh warna hijau. 

Warna daun tempuyung hijau keunguan, memiliki permukaan yang licin, 

dan tepinya berombak serta bergigi tidak beraturan. Bagian bunga pada 

tempuyung berbentuk malai, kelopaknya berbentuk lonceng dan berbulu, serta 

mahkotanya berbentuk jarum berwarna putih atau kuning. Pada buah tempuyung 

berbentuk kotak, berusuk lima, dan berambut hitam. Biji tempuyung berukuran 

kecil, bobotnya ringan, dan berbentuk serbuk (Winarto.W.P. & Tim Karyasari, 

2004). Tanaman tempuyung dapat dilihat pada gambar 2.1.                 
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          Gambar 2. 1 Tanaman Tempuyung (Wikipedia, 2017)                   

Tanaman tempuyung merupakan salah satu jenis tanaman obat yang 

potensial sebagai bahan baku industri. Bagian dari tanaman tempuyung yang 

paling banyak digunakan adalah daunnya, yang memiliki banyak khasiat 

diantaranya adalah untuk pengobatan asma, batuk, dan dapat menenangkan saraf 

(Xu dkk, 2008) dan berkhasiat sebagai pernghancur batu ginjal (Winarto dkk, 

1999). 

2.1.1 Kandungan Zat Aktif 

Tempuyung mengandung banyak senyawa kimia yang berkhasiat dapat 

menyembuhkan berbagai penyakit. Kandungan kimia berkhasiat obat tersebut 

terdapat diseluruh bagian tanaman, dari akar, batang, hingga daun (Winarto.W.P. 

& Tim Karyasari, 2004). Secara umum daun tempuyung memiliki beberapa 

senyawa kimia seperti kaempferol, luteolin-7-O-glukosida, dan apigenin-7-O-

glukosida yang merupakan golongan flavonoid. Kandungan flavonoid total dalam 

daun tempuyung sekitar 0,1044 %. Sementara itu, kandungan senyawa falvonoid 

total dalam akar sekitar 0,5%. Flavonoid terbesar yang terkandung dalam akar 

adalah apigenin-7-O-glukosida (Sriningsih dkk., 2012). Mekanisme pelarutan batu 

ginjal melalui pembentukan komplek antara dua senyawa flavonoid daun 

tempuyung dengan kalsium yang menyusun batu ginjal (Hidayati, et al., 2009). 

Tanaman tempuyung sebagai obat herbal yang terbukti dapat menghancurkan batu 

ginjal. Hingga kini mekanisme tanaman tempuyung dalam memodulasi respon 

imun belum diketahui, maka perlu dilakukan aktivitas imunomodulator tamanan 

(Wahyudi, 1986). 
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(A) 

 (B) 

Gambar 2.2 Struktur Kimia A) luteolin-7-O-glukosida, B) apigenin-7-O-

glukosida (Toronto Research Chemicals, 2018) 

2.2  Penggolongan Obat Tradisional 

 Produk obat-obat herbal yang berkualitas ditentukan salah satunya oleh 

mutu dari bahan baku (simplisia) atau esktrak yang digunakan. Produk bahan 

alam salah satunya berasal dari simplisia nabati, hewani, dan mineral. Bahan obat 

yang berasal dari simplisia nabati jumlahnya lebih besar dibandingkan yang 

berasal dari simplisia hewani ataupun mineral. Simplisia nabati merupakan 

simplisia dari tumbuhan utuh, bagian tumbuhan atau eksudat tumbuhan (Depkes 

RI, 2008). Dalam Permenkes RI tahun 2016 tentang Formularium Obat Herbal 

Asli Indonesia, produk bahan alam dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu Jamu, 

Obat Herbal Terstandar, dan Fitofarmaka. 

2.2.1 Jamu 

 Jamu adalah sediaan obat bahan alam, status keamanan dan khasiatnya 

dibuktikan secara empiris. 
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2.2.2 Obat Herbal Terstandar 

 Obat Herbal Terstandar adalah bahan yang telah distandardisasi bahan 

baku yang digunakan dalam produk jadi, harus memenuhi persyaratan aman dan 

mutu sesuai dengan persyaratan yang berlaku serta klaim khasiat dibuktikan 

secara ilmiah atau praklinik. 

2.2.3 Fitofarmaka 

 Fitofarmaka adalah sediaan obat bahan alam yang telah distandardisasi, 

status keamanan dan khasiatnya telah dibuktikan secara ilmiah melalui uji klinik. 

Logo obat herbal dapat dilihat pada gambar 2.3. 

 

 

 

     A B  C 

Gambar 2.3 Logo Penggolongan Obat Tradisional  

A Jamu; B Obat Herbal Terstandar; C Fitofarmaka 

2.3  Tinjauan Simplisia 

 Simplisia merupakan bahan alam yang digunakan sebagai obat, tetapi 

belum mengalami pengolahan apapun atau lebih diolah secara sederhana. Mutu 

simplisia dipengaruhi oleh zat aktif yang terkandung pada simplisia tersebut. Oleh 

karena itu, dibutuhkan standardisasi dan persyaratan mutu simplisia. Kandungan 

kimia tanaman obat sangat bervariasi, tergantung dari banyak faktor. Faktor 

tersebut antara lain lingkungan tempat tumbuh, tanah, iklim, ketinggian, kualitas 

bibit, teknologi budi daya, umur tanaman sewaktu dipanen, cara pengolahan 

simplisia pascapanen, cara pengepakan, serta cara penyimpanan simplisia. 

Standardisasi simplisia diperlukan untuk mendapatkan efek yang terulangkan 

(reproducible). Kandungan kimia yang dapat digunakan sebagai standar adalah 

kandungan kimia yang berkhasiat, kandungan kimia yang hanya sebagai petanda 

(marker), atau yang memiliki sidik jari (fingeprint) pada kromatogram. Oleh 

karena itu, untuk mendapatkan mutu simplisia yang sama, dibutuhkan bibit 

unggul yang dapat diperbanyak dengan kultur jaringan dan ditanam dengan 
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berpedoman pada cara bercocok tanam (Setiawan Dalimartha dan Felix Adrian, 

2013). 

2.4  Tinjauan Ekstrak  

Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat 

aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang 

sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau 

serbuk yang tersisa diperlukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah 

ditetapkan. Sebagaian besar ekstrak dibuat dengan mengekstraksi bahan baku obat 

secara perkolasi. Seluruh perkolat biasanya dipekatkan dengan cara destilasi 

dengan pengurangan tekanan, agar bahan utama obat sedikit mungkin terkena 

panas (Depkes RI, 2014).  

Ekstrak kental merupakan sediaan kental yang apabila  dalam keadaan 

dingin dan kecil kemungkinan bisa dituang. Ekstrak  kering merupakan sediaan 

padat yang diperoleh dengan cara menguapkan pelarut berdasarkan kandungan 

bahan aktif. Ekstrak kering memiliki nilai susut pengeringan biasanya tidak lebih 

dari 5%. Ekstrak cair merupakan sediaan dari simplisia nabati  yang mengandung 

etanol sebagai pelarut atau sebagai pengawet atau sebagai pelarut dan pengawet. 

Jika tidak dinyatakan lain pada masing-masing monografi tiap ml ekstrak 

mengandung bahan aktif dari 1 g simplisia yang memenuhi syarat. 

 

2.4.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Mutu Fisik Ekstrak 

Mutu fisik ekstrak dipengaruhi oleh faktor bilogi 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 

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 meliputi jenis senyawa aktif dalam 

bahan, komposisi kualitatit senyawa aktif, komposisi kuantitatif senyawa aktif, 

dan kadar total rata-rata senyawa aktif dan faktor eksternal meliputi metode 

ekstraksi, perbandingan ukuran alat ekstraksi, ukuran, kekerasan dan kekeringan 
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bahan, pelarut yang digunakan, kandungan logam berat serta kandungan pestisida 

(Depkes RI, 2000). 

2.4.2  Metode Ekstraksi 

Metode ekstraksi yang umum digunakan antara lain maserasi dan 

perkolasi. Metode ekstraksi yang akan digunakan tergantung dari wujud dan 

kandungan bahan yang akan disari. Selain itu, pemilihan metode ekstraksi 

disesuaikan dengan kepentingan untuk memperoleh kandungan kimia yang 

diinginkan. Umumnya dalam skala besar dilakukan dengan metode maserasi dan 

perkolasi. 

2.4.2.1  Maserasi  

Maserasi merupakan metode sederhana yang banyak dilakukan untuk 

mengekstrasi senyawa dari simplisia herbal. Terdapat dua tipe maserasi yaitu 

sederhana dan ultrasonik. Maserasi sederhana dapat dilakukan dengan merendam 

bagian simplisia secara utuh atau yang sudah digiling kasar dengan pelarut dalam 

bejana tertutup, yang dilakukan pada suhu kamar selama sekurang-kurangnya tiga 

hari dengan pengadukan berulang kali sampai semua bagian tanaman dapat 

melarut dalam cairan pelarut. Proses ekstraksi dihentikan ketika telah tercapai 

kesetimbangan senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi dalam sel tanaman 

(Mukhairini, 2014). Selanjutnya campuran di saring dan ampasnya diperas agar 

diperoleh bagian cairnya saja. Cairan jernih disaring atau didekantasi dan 

dibiarkan selama dalam waktu tertentu (Kumoro, 2015).  

Maserasi ultrasonik merupakan modifikasi dari metode maserasi dengan 

mengunakan ultrasound (gelombang dengan frekuensi tinggi, 20kHz). Metode ini 

dilakukan dengan memasukkan simplisia kedalam sebuah bejana, kemudian 

bejana dimasukkan dalam wadah ultrasonik. Pada prinsipnya, metode ini 

memberikan tekanan mekanik pada sel sehingga menghasilkan rongga pada 

sampel, rongga yang terbentuk menyebabkan peningkatan kelarutan senyawa 

dalam pelarut dan meningkatkan hasil ekstraksi. Sehingga senyawa yang 

diperoleh cukup banyak (Mukhriani, 2014). Keuntungan penggunaan metode ini 

adalah prosesnya lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan metode yang 

lainnya. 
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2.4.2.2 Perkolasi 

 Perkolasi biasanya digunakan untuk mengekstrak bahan aktif dari bagian 

tanaman dalam penyediaan tinktur dan ekstrak cair. Perkolator merupakan silinder 

sempit dan panjang, yang kedua ujungnya berbentuk kerucut terbuka. Tanaman 

yang akan diekstrak dibasahi dengan pelarut yang sesuai dan didiamkan selama 4 

jam dalam tangki tertutup. Kemudian bagian tanaman dimasukkan ke dalam 

perkolator, dan ditambahkan sejumlah pelarut sampai terbentuk lapisan tipis. 

Kemudian campuran ini didiamkan selama 24 jam dalam perkolator tertutup. 

Selanjutnya pelarut ditambahkan lagi sesuai kebutuhan sampai diperoleh cairan 

sebanyak tiga per empat dari volume akhir. Residu ditekan dan ditambahkan ke 

cairan ekstrak. Sejumlah pelarut ditambahkan lagi  ke dalam cairan ekstrak agar 

diperoleh ekstrak dengan volume yang diinginkan. Campuran ekstrak yang 

diperoleh dilakukan penjernihan dengan menyaring kemudian dilanjutkan dengan 

proses pemisahan ekstrak sederhana secara dekantasi (Kumoro, 2015). 

2.5 Tinjauan Granul 

Granul merupakan hasil dari proses granulasi yang bertujuan untuk 

membentuk partikel-partikel besar dengan mekanisme pengikatan tertentu. Granul 

dipersiapkan untuk proses pembuatan sediaan kapsul dan tablet. Untuk bahan aktif 

ekstrak yang lengket dengan cara granulasi basah.  

2.5.1 Metode Granulasi Basah 

Metode granulasi basah adalah dengan melembabkan serbuk atau 

campuran serbuk hingga khalis. Kemudian adonan yang sudah khas diayak 

dengan ukuran lubang pengayak yang sesuai dengan ukuran granul yang 

diinginkan. Selanjutnya granul dikeringkan dalam lemari pengering pada suhu 

400C (Musa et al, 2011). Granul digerakkan di atas nampan pengering secara 

berkala untuk mencegah terjadinya perekatan menjadi gumpalan atau  massa 

besar. Untuk memperoleh granul dengan ukuran yang diperlukan biasanya diayak 

dengan ayakan 12-20 mesh. Selanjutnya dibuat massa cetak dengan penambahan 

lubrikan (Ansel et al, 2011). Keuntungan metode granulasi basah adalah diperoleh 

granul dengan aliran yang baik, meningkatkan kompressibilitas, untuk 

mendapatkan berat jenis yang sesuai, mengontrol pelepasan, mencegah pemisahan 
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komponen campuran selama proses dan memperbaiki atau meningkatkan 

distribusi keseragaman kandungan zat aktif (Chaerunissa, dkk.2009). 

1.5.2 Mutu Fisik Granul 

  Mutu fisik granul meliputi kecepatan alir dan sudut diam, kadar fines, 

kandungan lengas, kompresibilitas, dan uji kompaktibilitas. 

2.5.2.1 Kecepatan Alir dan Sudut Diam 

 Waktu alir adalah waktu yang diperlukan untuk mengalirkan sejumlah 

granul atau serbuk pada alat granulmetri atau metode corong. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi waktu alir adalah bentuk, ukuran dan kelembaban granul. Bentuk 

granul yang tidak seragam dari ukuran partikel yang semakin kecil menyebabkan 

granul mudah menggumpal dan sifat alirnya jelek (Lachman, 2008). Parameter ini 

dapat dilakukan dengan memasukkan granul kedalam corong kemudian dibuka 

penutup corong lalu catat waktu granul mengalir dengan stopwatch. Hitung 

kecepatan alir dan waktu alir (Suikho et al., 2001). 

 

 

 Sudut diam adalah merupakan sudut maksimum yang dibentuk  

permukaan serbuk dengan permukaan horizontal pada waktu pengujian. Menurut 

British Pharmacopoeia Edisi IV, suatu granul memiliki sudut diam yang sangat 

baik jika sudut diam kurang dari 30o, aliran granul maka dapat dikatakan granul 

memiliki sifat alir yang baik (Mastiholimath et al., 2007). Sudut diam dapat 

dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

 

 Keterangan:  h = tinggi kerucut 

   r = jari-jari kerucut 

 Hubungan sudut diam dan daya alir granul dapat dilihat pada tabel II.1 

 

 

tan  = h 

r 
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Tabel II. 1 Hubungan Sudut Diam dan Daya Alir (Aulton, 2002) 

Sudut Diam Daya Alir 

<20 Sangat Baik 

20-30 Baik 

30-34 Cukup Baik 

>40 Sangat Buruk 

2.5.2.2  Kandungan Lengas 

Pemeriksaan kandungan lengas dalam granul sangat penting dilakukan 

pada proses granulasi karena akan berpengaruh pada produk akhir. Kelembaban 

dapat mempengaruhi aliran granul, kompresi tablet, waktu hancur tablet, dan 

stabilitas kimia. Kandungan lengas biasanya diukur dengan menggunakan alat 

contoh moisture analyzer (Parikh, 2005). 

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 mesin 

cetak tablet. Persyaratan granul yang baik memiliki kandungan lengas 1-2% 

(Aulton, 2002). 

% MC =   x 100% 

2.5.2.3 Kadar Fines 

Berdasarkan ukurannya, granul dan serbuk memiliki rentang ukuran 

diameter yang bervariasi. Mulai dari yang sangat kasar hingga yang sangat halus. 

Tujuan pemeriksaan distribusi ukuran partikel ini adalah untuk mendapatkan data 

kuantitatif ukuran, distribusi, dan bentuk obat serta komponen lain yang 

digunakan dalam formulasi. Ukuran partikel granul akan mempengaruhi laju 

disolusi, bioavailabilitas, dan distribusi bahan obat yang menjamin keseragaman 

kandungan dosis. 

  Metode yang digunakan dalam menentukan kadar fines adalah pengayakan 

shieve shaker. Metode ini dilakukan dengan menggetarkan partikel secara 

mekanik melewati suatu deret pengayak yang telah diketahui ukurannya semakin 
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kecil. Uji kadar fines dilakukan untuk mengetahui jumlah fines yang terdapat 

dalam granul. Jumlah fines tidak boleh kurang dari 20% (Ansel,2011). 

2.5.2.4 Kompresibiltas 

Indeks kompresibilitas atau Indeks Carr’s adalah ukuran dari 

kecenderungan serbuk yang dikompres, yang merupakan kemampuan serbuk 

untuk menetap dan menciptakan interaksi antar partikulat. Pada serbuk yang 

mengalir bebas, interaksi tersebut kurang berarti dan nilai kerapatan serbuk ruahan 

dan serbuk mampat lebih kecil. Sedangkan pada serbuk yang sukar mengalir, 

interaksi pada partikel sering lebih besar dan perbedaan antara kerapatan serbuk 

ruahan dan serbuk mampat juga besar (Depkes RI, 2014). Persyaratan 

kompresibiltas yang baik yaitu 15 %. 

Indeks kompresibilitas dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut :  

Indekss Kompresibilitas =  x 100% 

Keterangan : ρ tab = BJ Granul Awal 

  ρ  bulk = BJ Granul Akhir 

2.5.2.5 Kompaktibilitas 

 Uji kompaktibilitas tablet adalah kemampuan bahan untuk melekat menjadi 

massa yang kompak, untuk menentukan kompaktibilitas tablet digunakan mesin 

pans tunggal dengan berbagai tekanan dari yang rendah ke yang tinggi denagn 

mengukur kedalaman punch atau turun keruang die. Kemampuan serbuk 

membentuk massa yang kompak dengan pemberian tekanan tergantung pada 

kompaktibilitas serbuk tersebut. Serbuk yang dapat membentuk tablet yang keras 

tanpa menunjukkan kecenderungan “capping” dapat dianggap kompaktibel. 

Kemudian dilakukan dengan tekanan 1 ton dan 2 ton, sehingga dipilihlah 1 ton 

karena dilihat dari hasil kekerasan yang lebih baik daripada tekanan 2 ton. 

 



   14 
 

 

2.6 Tinjauan Tablet 

 Tablet adalah bentuk sediaan solid atau padat yang mengandung satu atau 

lebih zat aktif dengan atau tanpa bahan pengisi. Tablet kempa dibuat dengan 

memberikan tekanan tinggi pada serbuk atau granul menggunakan cetakan baja. 

Pada umumnya tablet kempa mengandung zat aktif dan bahan pengisi, 

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

yang diizinkan, bahan pengaroma dan bahan pemanis. Bahan pengisi ditambahkan 

jika jumlah zat aktif sedikit atau sulit dikempa. Bahan pengisi tablet yang umum 

adalah laktosa, pati, kalsium fosfatdibasa dan selulosa mikrokristal (Depkes RI, 

2014).  

Dalam pengempaan tablet yang dibuat secara baik haruslah menunjukkan 

kualitas tablet yang mengandung bahan obat sesuai dengan pernyataan dosis pada 

label dan dalam batas yang diizinkan (spesifikasi), tablet harus cukup kuat untuk 

menghadapi tekanan selama proses manufaktur transportasi, dan penanganan 

hingga kepada masyarakat yang akan menggunakan, tablet harus menghantarkan 

dosis obat pada lokasi serta kecepatan yang dipersyaratkan, dan ukuran, rasa, dan 

tampilan tidak menurunkan penerimaan oleh masyarakat (Goeswin Agoes, 2012). 

2.6.1  Bahan Pembawa Tablet 

 Dalam pembuatan tablet selain zat aktif juga digunakan bahan pembawa 

yang dicampur bersama bahan obatnya. Bahan pembawa yang digunakan 

berfungsi sebagai bahan pengisi, bahan pengikat, bahan penghancur, dan bahan 

pelican. Bahan tambahan tersebut antara lain adalah : 

 

2.6.1.1 Bahan Pengisi 

 Zat pengisi adalah suatu zat yang ditambahkan ke dalam suatu formulasi 

tablet bertujuan untuk penyesuaian bobot dan ukuran tablet sehingga sesuai 

dengan persyaratan, untuk membantu kemudahan dalam pembuatan tablet, dan 

meningkatkan mutu sediaan tablet. Zat pengisi yang biasa digunakan antara lain 

pati, laktosa, manitol, dan avicel (Depkes RI, 2014). 
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2.6.1.2 Bahan Pengikat  

 Bahan pengikat memberikan daya adhesi pada massa serbuk sewaktu 

granulasi dan pada tablet kempa serta menambah daya kohesi yang telah ada pada 

bahan pengisi. Zat pengikat dapat ditambahkan dalam bentuk kering, tetapi lebih 

efektif jika ditambahkan dalam larutan. Zat pengikat yang biasa digunakan antara 

lain PVP, gelatin dan HPMC 2910 5cps. ( Depkes RI, 2014). 

 

2.6.1.3 Bahan Penghancur 

 Bahan penghancur memperbaiki pembantu untuk memecah atau 

menghancurkan tablet setelah kontak dengan medium pencernaan. Untuk 

meningkatkan daya alir suatu tablet, biasanya digunakan bahan penghancur 

superdesintegrant. Turunan ini dikembangkan untuk memiliki efektivitas yang 

besar dengan konsentrasi rendah. Contoh bahan superdisintegrant antara lain 

adalah primogel, acdisol dan poliplaston (Mahajan et al., 2012).  

 

2.6.1.4 Bahan Lubrikan 

 Lubrikan mengurangi gesekan selama proses pengempaan tablet dan juga 

berguna untuk mencegah massa tablet melekat pada cetakan. Contoh bahan 

lubrikan yang tidak larut denagn air adalah stearate, asam stearat, dan magnesium 

stearat digunakan sebagai lubrikan. Pada umumnya lubrikan bersifat hidrofobik, 

sehingga cenderung menurunkan kecepatan disintegran dan disolusi. Oleh karena 

itu kadar lubrikan yang berlebih harus dihindarkan (Depkes RI, 2014). 

2.6.2 Mutu Fisik Tablet 

 Setelah proses tablestasi, maka perlu dilakukan uji mutu fisik tablet yang 

meliputi antara lain keseragaman bobot, keseragaman kandungan zat aktif, 

kekerasan tablet, kerapuhan tablet, waktu hancur tablet, dan uji disolusi tablet. 

2.6.2.1 Uji Keseragaman Bobot Tablet 

 Keseragaman bobot tablet dapat menjadi indikator awal keseragaman 

kandungan atau zat aktif. Keseragaman bobot dipersyaratkan jika tablet yang diuji 

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

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



   16 
 

 

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).  

Tabel II. 2 Syarat Keseragaman Bobot Kandungan Zat Aktif (Depkes RI, 2014) 

Bobot rata-rata tablet Penyimpangan bobot 

rata-rata dalam % 

 A B 

<25 mg 15 30 

26-150 mg 10 20 

151-300 mg 7,5 15 

>300 5 10 

 

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.3 Uji Keseragaman Kandungan dan Uji Keseragaman Bobot Sediaan Tablet 

Tipe Sub Tipe Dosis dan Perbandingan Zat Aktif 

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

Tidak Bersalut  Keseragaman Bobot Keseragaman 

Kandungan 

Salut Selaput Keseragaman Bobot Keseragaman 

Kandungan 

 Lainnya Keseragaman Kandungan Keseragaman 

Kandungan 

2.6.2.3 Kekerasan Tablet  

 Dalam formulasi tablet, perlu dilakukan uji kekerasan untuk menjamin 

tablet tidak patah selama proses distribusi dan cukup lunak untuk dapat hancur 
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tepat setelah ditelan. Kekerasan tablet dipengaruhi oleh tekanan yang diberikan 

selama proses pencetakan. Semakin besar tekanan yang diberikan, maka tablet 

yang dihasilkan pun semakin keras. Dalam mengukur kekerasan tablet, biasanya 

diguanakan alat bernama hardness tester. Kekerasan sekitar 4 kg merupakan 

persyaratan minimal tablet yang baik (Depkes RI, ).  

2.6.2.4 Kerapuhan Tablet  

  Kerapuhan merupakan ukuran dari suatu tablet untuk menahan goncangan 

pada saat dimasukkan pada alat yang berputar. Alat yang digunakan pada uji ini 

adalah Friability tester dan dilakukan sebanyak 3 kali. Untuk tablet dengan bobot 

kurang dari atau sama dengan 650 mg diambil keseluruhan tablet yang sesuai dan 

memiliki bobot 6,5 g. Sedangkan untuk tablet yang memiliki bobot lebih dari 650 

mg dilakukan prosedur dengan cara ditimbang 10 tablet yang akan diuji 

kerapuhannya, selanjutnya seluruh tablet dimasukkan ke dalam alat uji kerapuhan, 

alat dinyalakan dengan kecepatan 25 rpm dengan 100 kali putaran. Persyaratan 

kerapuhan tablet adalah bobot kurang dari 1% (USP, 2012). 

 

2.6.2.5 Waktu Hancur 

 Waktu hancur penting dilakukan jika tablet diberikan peroral, kecuali 

tablet yang harus dikunyah sebelum ditelan. Uji ini dimaksudkan untuk 

menetapkan kesesuain batas waktu hancur yang ditetapkan pada masing-masing 

monografi. 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. Kecuali dinyatakan lain, waktu yang diperlukan 

untuk menghancurkan karena tablet tidak lebih dari 15 menit untuk tablet tidak 

bersalut dan tidak lebih dari 60 menit untuk tablet tidak bersalut (Depkes RI, 

1979). 

 

2.6.2.6 Disolusi Tablet 

 Uji ini digunakan untuk menentukan kesesuaian dengan persyaratan 

disolusi yang tertera dalam masing-masing monografi untuk sediaan yang 

digunakan secara oral. Pada lampiran ini, satuan sediaan yang dimaksud adalah 1 
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tablet atau 1 kapsul atau sejumlah yang ditentukan. Bila pada etiket dinyatakan 

bahwa sediaan bersalut enterik, sedangkan dalam masing-masing monografi, uji 

disolusi atau uji waktu hancur tidak secara khusus dinyatakan untuk sediaan lepas 

tunda, prosedur dan interpretasi yang tertera pada sediaan lepas tunda dapat 

digunakan, kecuali dinyatakan lain pada tiap monografi (Depkes RI, 2014). 

 Terdapat beberapa faktor terkait yang mempengaruhi kecepatan disolusi 

obat dari sediaan terdiri dari, sifat fisika kimia obat, formulasi sediaan, bentuk 

sediaan, alat uji disolusi, parameter uji disolusi, dan faktor-faktor lainnya 

(Goeswin Agoes, 2012). Hasil yang didapat dari pengujian disolusi kecuali 

dinyatakan lain dalam amsing-masing monografi, persyaratan dipenuhi bila 

jumlah zat aktif yang terlarut dari sediaan yang diuji sesuai dengan tablet 

penerimaan. 

2.7 Tinjauan Bahan Penelitian 

2.7.1 Laktosa  

 Laktosa merupakan pengisi yang paling luas digunakan dalam formulasi 

sediaan. Laktosa termasuk eksipien yang baik sekali digunakan dalam tablet yang 

mengandung zat aktif berkonsentrasi kecil karena mudah melakukan 

pencampuran yang homogen. Selain itu harga laktosa juga relative murah 

daripada kebanyakan pengisi tablet yang lain (Siregar dan Wikarsa, 2010). 

 Adapun cirri-ciri dari laktosa adalah serbuk hablur, putih, tidak berbau, 

rasa agak manis. Larut dalam 6 bagian air, larut dalam 1 bagian air mendidih, 

sukar larut dalam etanol (95%) dan praktis tidak larut dalam kloroform dan eter 

(Depkes RI, 2014). Rumus struktur laktosa dapat dilihat pada gambar 2.7. 

 

 

 

 

Gambar 2. 4  Struktur Kimia Laktosa (Depkes RI, 2014) 
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2.7.2 Avicel PH 101  

` Avicel PH 101 merupakan nama lain dari selulosa mikrokristal. Avicel 

dibuat dari hirolisis terkontrol α-selulosa dengan larutan asam mineral encer. 

Avicel PH 101 digunakan sebagai bahan pengisi tablet yang dibuat secara 

granulasi maupun cetak langsu 

ng (Rowe et al, 2009). Avicel merupakan eksipien yang sering digunakan dalam 

pembuatan tablet. Sifat kompresibilitasnya yang baik mampu menghasilkan tablet 

yang keras dengan sedikit tekanan. Sifat alirnya yang kurang baik dan harganya 

yang relative mahal membuat avicel jarang digunakan sebagai bahan pengisi 

tunggal (Sa’adah dan Fudholi, 2011). 

 

 

 

Gambar 2.5 Struktur Kimia Polimer Avicel (Rowe et al., 2009) 

2.7.3 HPMC (Hidroksipropil metilselulosa) 

 HPMC adalah suatu polimer yang mudah sekali menggumpal sehingga 

sulit untuk melarut secara sempurna. HPMC larut dalam air dingin dan 

polietilenglikol namun tidak larut dalam alkohol. Oleh karena itu, untuk membuat 

larutan HPMC yaitu menambahkannya dengan air dingin agar dapat melarut 

secara sempurna. 

 Ciri-ciri dari HPMC adalah berbentuk serbuk, granul atau serat, putih atau 

krem putih, tidak berbau dan tidak berasa. Dalam air dingin membentuk cairan 

koloid yang viskus. Tidak larut dalam kloroform, etanol 95% dan eter, tetapi larut 

dalam campuran etanol-diklorometana. 

 HPMC memiliki sifat yang serupa dengan metil selulosa. Kelebihan 

HPMC dibanding metil selulosa yaitu mucilage yang diperoleh dari HPMC lebih 

jernih dan adanya partikel-partikel yang tidak larut jumlahnya lebih sedikit 

dibandingkan metil selulosa. 
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 Berdasarkan tipe substitusinya, HPMC terdiri dari berbagai tipe seperti 

HPMC tipe 1828, 2208, 2906, dan 2910. HPMC tipe 2910 mengandung 28-30% 

gugus metoksi (OCH3) dan 7-21% gugus hidroksipropil (OCH2CH(OH)CH3). 

Viskositasnya juga bervariasi mulai dari 3 cps, 5 cps, 6 cps, 15 cps, 50 cps, 4000 

cps, hingga 10.000 cps. HPMC dengan viskositas tinggi digunakan untuk 

memperlambat pelepasan bahan obat yang larut air dari matriksnya. Konsentrasi 

HPMC yang biasa digunakan adalah antara 1-5% baik menggunakan proses 

granulasi basah maupun granulasi kering. Dengan viskositas tinggi, HPMC 

sebagai pengikat dapat memperlambat melarutnya tablet hingga 10%-80% (Rowe 

et al, 2009). Rumus struktur HPMC dapat dilihat pada gambar 2.9. 

 

Gambar 2. 6 Struktur Kimia HPMC (Rowe et al., 2009). 

2.7.4 Primogel 

Primogel merupakan derivat dari amilum kentang yang memiliki seperti 

carboxymethyl cellulose. Nama lain dari primogel adalah sodium starch glycolat 

atau sodium carboxymethyl starch, merupakan serbuk putih yang fee flowing. 

Primogel merupakan salah satu dari superdisintegrant yang efektif digunakan 

dalam pembuatan tablet secara granulasi basah maupun cetak langsung. Efektif 

pada konsentrasi 2-8% dan konsentrasi diatas 8% umumnya menambah waktu 

hancur tablet (Edge dan Miller, 2006). Keuntungan penggunaan primogel adalah 

dapat dengan cepat terjadi penyerapan air, hingga tblet lebih cepat membengkak 

sampai 200-300 %. Waktu hancur cepat yaitu sekitar 2 menit, efektif dalam hal 

ketersediaan serta murah dan ekonomis. Namun primogel ini juga memiliki 

kekurangan yaitu tidak dapat digunakan dengan kadar yang tinggi (<8%). Hal 

tersebut karena pada penggunaan yang tinggi dapat menyebabkan desintegrasi 
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meningkat sehingga akan terproduksi gel dan efek viskositas juga akan meningkat 

(Priyanka dan Vandana, 2013). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Struktur Kimia Primogel (Rowe et al, 2009) 

2.7.5 Magnesium Stearat  

 Magnesium stearat merupakan lubrikan yang sangat efektif dan luas 

digunakannya. Material yang berasal dari sumber hewani, merupakan campuran 

dari stearat dan palmilat. Magnesium stearat bersifat hidrofobik, oleh sebab itu 

dalam formulasi diaplikasikan pada konsentrasi terendah. Berbentuk serbuk halus 

dan bebas dari butiran. Berwarna putih dan voluminous, bau lemah khas dan tidak 

berasa. Kelarutan dari magnesium stearat ini praktis tidak larut dalam air, etanol, 

dan dalam eter. Agak larut dalam larutan hangat benzene dan etanol 95% (Rowe 

et al, 2009). Penggunaan magnesium stearat sebagai lubrikan pada tablet dan 

kapsul pada konsentrasi antara 0,25%-2% (Lachman et al, 2008). 

 

 

Gambar 2. 8 Struktur Kimia Magnesium Stearat (Rowe, 2009)
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