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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1 Bahan Penelitian 

 Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah umbi sarang semut 

yang diperoleh dari pasar besar Toko Jamu Pasar Wonokromo Surabaya , serbuk 

simplisia dibuat dengan cara menggiling umbi sarang semut dengan alat 

penggiling di Materia Medika Batu. Ektraksi umbi sarang semut dibuat secara 

Maserasi kinetika  dilakukan di Laboratorium Materia Medika Batu. Bahan 

pembawa laktosa, primogel, pati jagung dan Mg stearat diperoleh dari PT. Brataco 

dengan persyaratan farmasetika. 

4.2 Alat Penelitian 

 Alat-alat yang digunakan dalam pnelitian ini adalah alat pembuat ekstrak 

adalah maserator ultrasonik, corong Buchner, rotapavor (Mettler Toledo PI , 3002 

dan Ohaus),alat pencetak tablet hidrolik (Perkin ElmerHydraulische Press). Alat 

uji kekerasan (hardness tester). Alat uji kerapuhan tablet (friabylity tester, 

pharmes FT-USO 120). Alat uji waktu hancur tablet (Disintegrating Tester 2 

Cavity). Alat uji kelembaban (Mettler Toledo HB 43-S), alat uji kecepatan alir 

dan sudut diam (corong standar dan stopwach), lemari pengering (circulation dry 

oven), neraca analitik ( Mettler Toledo PI. 3002 dan Ohaus), alat penguji ukuran 

tablet (Jangka sorong), ayakan granul mesh 16 dan mesh 18.  

4.3 Rancangan Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental 

dengan membandingkan pengaruh kadar bahan penghancur primogel terhadap 

mutu fisik tablet ekstrak umbi sarang semut yang meliputi kekerasan, kerapuhan, 

dan waktu hancur tablet. Variabel bebas dari penelitian ini adalah kadar primogel 

pada formula tablet ekstrak umbi sarang semut. Dibuat tablet ekstrak umbi sarang 

semut dengan dosis 100 mg per tablet. Tablet ekstrak umbi sarang semut dibuat 

dalam 4 formula dengan variasi kadar primogel 1%, 2%, 3%, dan formula 

pembanding tanpa desintegran. Selanjutnya dilakukan evaluasi mutu fisik tablet 
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ekstrak umbi sarang semut untuk mengetahui berapa kadar primogel yang dapat 

menghasilkan tablet dengan mutu fisik yang sesuai persyaratan. Pada penelitian 

ini disiapkan pembuatan granul ekstrak umbi sarang semut sebanyak 120 gram, 

yang digunakan untuk pembuatan tablet sebanyak 100 tablet dan evaluasi mutu 

fisik granul. Sample tablet dipilih secara acak sesuai dengan tablet yang akan 

diuji. Rancangan formula sediaan tablet ekstrak umbi sarang semut dapat dilihat 

pada tabel IV.1.  

 

Tabel IV. 1 Rancangan Formula Tablet Ekstrak umbi sarang semut 

 

Komposisi 

 

Fungsi 

Formula (mg) 

F1 F2 F3 F4 

Ekstrak Bahan aktif 100 100 100 100 

Laktosa Pengisi 593 527,4 521,1  514,8 

Pati 

Jagung 

10% 

Pengisi - 58,6 57,9  57,2 

Primogel Penghancur -  7    14   21 

Mg Stearat Lubrikan 7 7 7 7 

Bobot tablet 700 700 700 700 

 

Keterangan :  

F1 : formula tablet tanpa pati jagung 10% dan primogel (kontrol)  

F2 : formula tablet dengan pati jagung 10% dan kadar primogel 1%  

F3 : formula tablet dengan pati jagung 10% dan  kadar primogel 2%  

F4 : formula tablet dengan pati jagung 10% dan  kadar primogel 3 %  

 

 Rancangan spesifikasi produk sediaan tablet ekstrak umbi sarang semut 

dapat dilihat pada table IV.2.  

 

 

 

 

 



22 

 

 

 

       Tabel IV. 2 Rancangan Spesifikasi Produk Sediaan Tablet Ekstrak Umbi Sarang Semut  

Spesifikasi Tablet Spesifikasi 

Dosis ekstrak 100 mg/tablet 

Diameter 13 mm 

Bobot 700 mg 

Kekerasan 4-8 kg 

Kerapuhan      

Waktu Hancur < 15 menit 

 

4.4 Cara Kerja  

Penelitian ini diawali dengan pembuatan ekstrak umbi sarang semut. Umbi 

sarang semut dihaluskan dengan alat giling, agar diperoleh partikel yang halus 

diayak dengan ayakan mesh 40. Setelah itu serbuk diektraksi menggunakan 

metode maserasi kinetik selama 24 jam. Saring filtrat dengan corong buchner, 

kemudian fitrat dipekatkan menggunakan rotavapor pada suhu 40-50°C, sampai 

diperoleh ektrak kental, selanjutnya diuapkan di waterbath sampai pelarutnya 

hilang. Ekstrak yang didapat dilakukan pemeriksaan secara kualitatif dengan uji 

KLT dan uji warna untuk mengetahui adanya senyawa flavonoid dan tanin yang 

terdapat pada ekstrak umbi sarang semut. Bahan pembawa tablet juga dilakukan 

pemeriksaan kualitatif spektrum inframerah. Pembuatan granul dilakukan dengan 

metode granulasi basah. Dimasukkan dalam mortir, laktosa, pati jagung 10% dan 

ekstrak umbi sarang semut, gerus sampai merata, dengan aquades secukupnya 

sampai terbentuk masa granul yang kalis. Granul basah diayak dengan ayakan 

mesh no 16. selanjutnya dikeringkan dengan lemari pengering pada suhu 40-50 °C 

sampai diperoleh kandungan lengas 1-2%. Granul yang sudah kering diayak 

kembali dengan ayakan mesh 16, untuk memperoleh granul kering dengan ukuran 

yang seragam. Kemudian dilakukan pemeriksaan granul yang meliputi Uji alir 

dan Sudut Diam, Kandungan Lengas, Kadar fines, Kompresibilitas dan 

Kompaktibilitas. Selanjutnya  dibuat massa kempa, granul ditambah lubrikan mg 

stearat dan primogel, sebagai massa kempa. Proses pencetakan tablet dilakukan 

dengan cara menimbang granul sebanyak 700 mg, kemudian dikempa dengan 
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kekuatan 1  ton. Tablet diuji mutu fisik yang meliputi uji kekerasan, kerapuhan 

tablet, dan waktu  hancur. Skema alur kerja penelitian dapat dilihat pada gambar 

4.1.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 1 Skema Alur Penelitian 

 

Pembuatan ekstrak 

umbi sarang semut dengan maserasi 

perendaman 

Pemeriksaan kualitatif 

ekstrak umbi sarang semut 

Pemeriksaan kualitatif 

bahan pembawa 

Formula Tablet 

Ekstrak umbi sarang semut Bahan pengisi laktosa dan pati-jagung 10% 

Granulasi Basah 

Massa kempa 

Primogel dan Mg stearat 

Uji mutu fisik masa granul  

kandungan lengas, kecepatan alir, sudut diam, dan kompaktibilitas 

Uji mutu fisik tablet 

kekerasan, kerapuhan, dan waktu hancur tablet 

Tabletasi (1 ton) 

kandungan lengas, kecepatan alir, 

Analisis statistik 
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4.4.1 Pembuatan dan Pemeriksaan Ekstrak Umbi Sarang Semut 

4.4.1.1 Pembuatan Serbuk Simplisia Umbi Sarang Semut 

 Proses pembuatan serbuk sarang semut dilakukan di laboratorium Materia 

Medika Batu yang sebelumnya sudah dipotong dengan ukuran lebih kecil agar 

mempermudah pada saat proses digiling karena serbuk yang akan dibuat berasal 

dari umbi sarang semut yang cukup keras. Umbi sarang semut digiling dengan 

mesin penggiling dan kemudian diayak dengan ayakan mesh 40 agar 

mendapatkan serbuk yang halus.  

4.4.1.2 Pembuatan Ekstrak Umbi Sarang Semut 

 Pembuatan ekstrak umbi sarang semut menggunakan metode maserasi 

kinetik. Untuk setiap maserasi ditimbang simplisia sebanyak 1 Kg yang 

ditambahkan 15 L etanol 96% lalu direndam selama 24 jam. Kemudian setelah 

direndam selama 24 jam ekstrak disaring untuk memisahkan filtratnya. Dan 

setelah disaring serbuk direndam lagi dengan etanol 96% sebanyak 12 L selama 

24 jam. Filtrat ditampung pada jurigen,setelah dilakukan perendaman kedua 

ekstrak disaring kembali untuk memisahkan filtratnya lagi dan ditampung menjadi 

satu dengan filtrat sebelumnya dan dilakukan perendaman sekali lagi dengan 

pelarut etanol 96% sebanyak 12 L selama 24 jam dan disaring kembali. Dan 

setelah didapat filtrat ketiga kali selanjutnya dilakukan penghilangan kadar etanol 

dengan menggunakan alat rotavapor hingga didapat 1/3 bagian filtrat yang 

dirotav. Setelah didapat hasil dari rotav kemudian ekstrak diletakkan pada oven 

untuk didapatkan hasil ekstrak yang baik.  

4.4.1.3 Pemeriksaan Kualitatif  Ekstrak  

Uji Reaksi Warna Wilstater 

Uji reaksi warna Wilstater dapat dilakukan dengan ditimbang sebanyak 0,3 

gram ekstrak umbi sarang semut, dimasukkan kedalam tabung reaksi. Kemudian 

ditambahkan n-heksana dikocok berkali-kali, sampai n-heksana tidak berwarna. 

Diambil residunya kemudian dilarutkan kedalam etanol 20 ml. Ditambahkan HCL 

pekat 2N 0,5 ml dan 4 potong Magnesium. Adanya flavonoid ditunjukkan dengan 

adanya warna merah tua.  
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 Uji KLT  

Identifikasi senyawa flavonoid yang terkandung dalam ekstrak sarang 

semut dilakukan menggunakan metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT). 

Sebelumnya ekstrak sarang semut dicuci dengan n-heksan sampai jernih 

kemudian residu ekstrak dilakukan dengan etanol. Setelah itu diambil ekstrak 

sarang semut dan ditotolkan pada plat KLT. Kemudian dimasukkan kedalam 

chamber yang berisi larutan eluasi lalu ditutup. Tunggu sampai larutan eluasi 

naik, setelah selesai lempengan KLT dikeringkan diamati dengan lampu UV. 

Apabila terbentuk noda berwarna merah sampai jingga maka menunjukkan 

adanya senyawa flavon dalam ekstrak sarang semut. Apabila terbentuk noda 

warna merah tua menunjukkan adanya senyawa flavanon.  

Kedua senyawa ini merupakan golongan flavonoid. Identifikasi analisis 

dengan metode KLT berdasarkan harga Rf, dimana harga Rf sendiri dapat 

ditentukan sebagai berikut: 

Rf = 
          

                  
 

4.4.2 Pemeriksaan Kualitatif Bahan Pembawa 

4.4.2.1 Laktosa 

 Pemeriksaan kualitatif laktosa dilakukan dengan menggunakan 

spektrofotometri inframerah, yakni dengan cara mencampur 1 mg  laktosa dengan 

300 mg serbuk KBr kering digerus sampai homogen, kemudian dikompresi 

menggunakan penekan hidrolik yang dilengkapi dengan alat penarik uap agar 

diperoleh lempengan yang tipis dan tembus cahaya. Selanjutnya diukur 

serapannya pada spektrofotometri. Spektra inframerah yang diperoleh dari sampel 

dibandingkan dengan standar. 

4.4.2.2 Amilum Jagung 

Pemeriksaan mikroskopik dengan cara membuat sediaan pati jagung 

dalam media air, lalu diamati dibawah mikroskop. Perhatikan bentuk, hilus dan 

lamella yang terlihat dan dibandingkan dengan monografi pati jagung. 

Identifikasi pati jagung dapat dilakukan dengan memanaskan suspense 1 g 

pati jagung dalam 50 ml air sampai mendidih selama 1 menit, kemudian 
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didinginkan. Sehingga terbentuk larutan kanji yang encer. Kemudian 1 ml larutan 

kanji tersebut dicampurkan dengan 0,05 ml iodium 0,005 M, maka akan terbentuk 

warna biru tua yang hilang pada pemanasan dan timbul kembali pada pendinginan 

(Depkes RI, 2014). 

4.4.2.3`Primogel 

 Pemeriksaan kualitatif Primogel dilakukan seperti prosedur 4.4.2.1 

4.4.2.4 Mg Stearat 

Pemeriksaan kualitatif Mg Stearat dilakukan seperti prosedur 4.4.2.1 

4.4.3 Pemeriksaan Mutu Fisik Granul 

 Sebelum dilakukan pencetakan sediaan tablet maka dilakukan 

pemeriksaan mutu fisik dari granul terlebih dahulu diantaranya yakni penentuan 

kandungan lengas, uji kecepatan alir dan sudut diam, distribusi ukuran granul, 

penentuan kompresibilitas, penentuan kompaktibilitas. Pemeriksaan mutu fisik 

granul dilakukan agar mendapatkan granul yang layak untuk dicetak menjadi 

sediaan tablet yang dapat memenuhi standar atau persyaratan sediaan tablet.  

4.4.3.1 Kecepatan Alir dan Sudut Diam  

Granul 50gram dimasukkan kedalam corong kemudian dibuka penutup 

corong lalu catat waktu granul mengalir dengan stopwatch. Hitung kecepatan alir 

dan waktu alir. Dilakukan 3 kali replikasi (Suihko et al., 2001). Granul ideal yaitu 

lebih dari 10 g/detik (Xiao et al., 2016). 

4.4.3.2 Penentuan Kandungan Lengas  

 Alat yang digunakan untuk menentukan kandungan lengas yaitu Metter 

Toledo HB43-S. Langkah-langkahnya yakni menyiapkan alat dengan tekan 

tombol ON, kemudian ditata dahulu, selanjutnya granul 2,6 – 3 gram diletakkan 

pada pan dan diratakan, lalu tekan tombol start. Hasil dapat dilihat dengan tanda 

lampu pada alat mati. Adapun persyaratan kandungan lengas yakni kurang dari 

2% (USP,2009). 
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4.4.3.3 Kadar Fines  

Metode yang digunakan dalam menentukan kadar fines granul ini adalah 

pengayakan dengan menggunakan alat shiever shaker. Pengujian dilakukan 

dengan menimbang ayakan mesh 120 dan pan. Susun ayakan mesh 120 dan pan, 

masukkan granul sebanyak 50 g kemudian tutup, letakkan pada alat shieve shaker 

lalu tekan tombol “ON”. Pengujian dilakukan selama 10 menit. Setelah selesai, 

timbang masing-masing ayakan dan hitung selisih antara ayakan berisi granul dan 

ayakan kosong. Jumlah fines tidak boleh terlalu banyak (<20%) agar tidak terjadi 

masalah saat mencetak tablet (USP, 2009). 

4.4.3.4 Kompresibilitas 

Timbang granul masukkan ke dalam gelas ukur samapai volume 100ml, 

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

wadah, maka digunakan 60ml granul dalam gelas ukur. Kemudian diberi ketukan 

dihitung volume pada volume awal (V0), volume 10 ketukan (V10), volume 500 

ketukan (V500), dan volume 1250 (V1250), kemudian dilihat setiap perubahan 

volume. (Depkes, 2014).  

Indeks Kompresibilitas:  
            

      
      

       = bobot jenis ruahan 

       = bobot jenis mampat 

 

4.4.3.5 Kompaktibilitas  

Pada uji kompaktibilitas digunakan mesin tablet single punch dengan 

prosedur ditimbang granul sebanyak 10 g dan magnesium stearat 50 mg. Campur 

granul dengan magnesium stearat selama 5 menit ditimbang sebanyak 700 mg per 

tablet, lalu masukkan kedalam kempa hidrolik dan dikompresi dengan tekanan 1 

ton dan 2 ton. Kompaktibilitas digambarkan dengan kekerasan tablet yang 

dihasilkan (Aldeborn, 2002).  

4.4.4 Pemeriksaan Mutu Fisik Tablet 

Pemeriksaan mutu fisik tablet yang dilakukan, yaitu kekerasan, kerapuhan 

dan waktu hancur tablet.  
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4.4.4.1 Kekerasan Tablet  

Kekerasan tablet menunjukkan ketahanan tablet terhadap berbagai 

goncangan mekanik pada saat pembuatan, pengepakkan, dan pengangkutan. 

Pengujian kekerasan dilakukan menggunakan alat hardness tester. Kekerasan 

tablet ideal pada rentang 4-10 kg). Dilakukan 10 tablet dan tiap tablet diletakkan 

dengan posisi tegak lurus pada alat hardness tester. Selanjutnya alat penekan 

diputar sampai tablet pecah. Dibaca skala alat yang menunjukkan kekerasan tablet 

dalam satuan Kg (Taufikurrahmi, 2017).  

4.4.4.2 Kerapuhan Tablet  

Ambil sampel 10 tablet utuh, timbang tablet dan masukkan ke dalam alat 

friability tester lalu putar drum 100 kali dengan kecepatan 25 rpm, dan lepaskan 

tablet. Bersihkan debu yang terlepas dari tablet seperti sebelumnya, dan timbang 

dengan akurat. Umumnya, tes dijalankan sekali. Jika tablet yang pecah, pecah, 

atau pecah jelas ada dalam sampel tablet setelah jatuh, sampel tersebut gagal 

dalam pengujian. Jika hasilnya sulit untuk ditafsirkan atau jika penurunan berat 

badan lebih besar dari nilai yang ditargetkan, tes harus diulang dua kali dan rata-

rata dari tiga tes ditentukan. Persyaratan kerapuhan tablet adalah kurang dari 1% 

(USP, 2009).  

4.4.4.3 Waktu Hancur Tablet   

 Alat uji waktu hancur tablet yang digunakan adalah disintegration tester, 

waktu hancur tablet menunjukkan waktu yang dibutuhkan oleh beberapa tablet 

untuk hancur menjadi granul atau partikel penyusunan sehingga dapat melewati 

ayakan yang terdapat pada bagian bawah alat (Depkes RI, 1979).  

Tablet tidak bersalut masukkan 1 tablet pada nasing-masing 6 tabung dari 

keranjang, jika dinyatakan masukkan 1 cakram pada tiap tabung, jalankan alat, 

gunakan air bersuhu           sebagai media kecuali dinyatakan menggunakan 

cairan lain. Jika semua tablet sudah hancur sempurna angkat keranjang dan amati 

tablet catat waktunya (Depkes RI,2014). Waktu persyaratan untuk 

menghancurkan tablet yakni tidak lebih dari 15 menit untuk tablet tidak bersalut 

(Depkes RI, 1979).  
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4.5 Analisis Statistik 

Setelah dilakukan penentuan mutu fisik tablet yang meliputi kerapuhan, kekerasan 

dan waktu hancur tablet, selanjutnya dilakukan analisa statistic SPSS 18 

(Statistical Product and Service System) untuk mengetahui perbedaan mutu fisik 

tablet dari berbagai formula, dengan menggunakan one way anova pada tingkat 

kepercayaan 95% untuk menguji hipotesis komparatif. bahwa perubahan kadar 

bahan disintegran sodium alginat dapat memberikan perbedaan mutu fisik tablet 

ekstrak umbi sarang semut. Jika hasil dari F hitung lebih besar dari F tabel, maka 

dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan yang signifikan antar formula. 

Perhitungan dilanjutkan dengan uji Tukey HSD (Honestly Significant Diference 

Test) untuk mengetahui formula mana saja yang mempunyai perbedaan yang 

bermakna. 


