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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 Toko Jamu yang berada di daerah pasar wonokromo surabaya, umbi 

sarang semut dibuat menjadi serbuk simplisia dengan cara menghaluskan umbi 

sarang semut dengan alat penggiling bahan yang ada di Materia Medica Batu. 

Ektraksi umbi sarang semut dibuat secara Maserasi kinetik yang dilakukan di 

Laboratorium Materia Medica. Bahan pembawa yang digunakan berupa laktosa, 

pati jagung dan Mg stearat yang diperoleh dari PT. Brataco dengan persyaratan 

farmasetika. 

4.2 Alat Penelitian 

 Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi alat pembuat ekstrak 

adalah 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). Alat uji kelembaban 

(Mettler Toledo HB 43-S), alat uji kecepatan alir dan sudut diam (corong standar 

dan stopwach), lemari pengering (circulation try 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 tambahan pengisi berupa amylum 

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

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

amylum 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 pati jagung sebesar 10%, 20%, 30%, 

dan formula pembanding tanpa penambahan pati jagung. Selanjutnya dilakukan 



23 
 

evaluasi mutu fisik tablet ekstrak umbi sarang semut untuk mengetahui berapa 

kadar pati jagung yang dapat menghasilkan tablet dengan mutu fisik yang sesuai 

persyaratan serta memberikan aseptabilitas seperti yang dibutuhkan. Pada 

penelitian ini disiapkan pembuatan granul ekstrak umbi sarang semut sebanyak 120 

gram yang juga dibuat untuk beberapa uji granul dan dilanjutkan dengan pembuatan 

tablet, yang digunakan untuk pembuatan tablet sebanyak 100 tablet. Sampel tablet 

dipilih secara acak sesuai dengan tablet yang akan diuji. Rancangan spesifikasi 

formula sediaan tablet ekstrak umbi sarang semut dapat dilihat pada tabel 4.1. 

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 593 523 453 383 

Pati jagung Penghancur - 70  140  210  

Mg Stearat Lubrikan 7 7 7 7 

Bobot tablet 700 700 700 700 

 

Kadar bahan pengisi pati jagung pada F1 (10%), F2 (20%) dan F3 (30%) 

Keterangan :  

 

F1 : formula tablet tanpa pati jagung (kontrol)  

F2 : formula tablet dengan kadar pati jagung 10 %  

F3 : formula tablet dengan kadar pati jagung 20 %  

F4 : formula tablet dengan kadar pati jagung 30 %  

 

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

Uji Evaluasi Tablet  Persyaratan 

Dosis ekstrak 100 mg/tablet 

Diameter 13 mm 

Bobot 700 mg 

Kekerasan 4 – 8 kg 

Kerapuhan ≤ 1% dari berat awal 

Waktu hancur <15 menit 
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4.4  Cara Kerja 

Proses penelitian ini diawali dengan pembuatan ekstrak umbi sarang semut. 

Umbi sarang semut dihaluskan terlebih dahulu, dan diayak untuk memperoleh 

partikel yang halus. Setelah itu serbuk simplisia sarang semut diektraksi 

menggunakan metode maserasi kinetik selama 24 jam. Kemudian saring filtrat 

dengan corong buchner, setelah itu fitrat dipekatkan menggunakan rotavapor 

dengan suhu 40-50°C, sampai diperoleh ektrak kental, selanjutnya ekstrak diuapkan 

diatas waterbath, sampai pelarutnya hilang. Ekstrak yang terkumpul diperiksa 

secara kualitatif dengan uji KLT untuk mengetahui adanya senyawa flavonoid yang 

terdapat pada ekstrak umbi sarang semut. Pemeriksaan kualitatif bahan pembawa 

laktosa, pati jagung dan Mg stearat dengan spektrofotometri Inframerah. 

Pembuatan granul dilakukan dengan metode granulasi basah. Dimasukkan dalam 

mortir, laktosa dan ekstrak umbi sarang semut, gerus sampai merata, dengan 

penambahan air 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 18, untuk memperoleh 

granul kering dengan ukuran yang seragam. Kemudian dibuat massa kempa, granul 

ditambah lubrikan mg stearat dan pati jagung, sebagai massa kempa. Massa kempa 

diuji mutu fisiknya, meliputi kecepatan alir dan sudut diam, kandungan lembab dan 

kompaktibilitas. Proses pencetakan tablet dilakukan dengan cara menimbang granul 

sebanyak 700 mg, kemudian dikempa dengan kekuatan 1 ton. Tablet diuji mutu 

fisik yang meliputi uji kekerasan, kerapuhan tablet, dan uji waktu hancur. Skema 

alur kerja penelitian dapat dilihat pada gambar 4.1. 
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Gambar 4. 1 Skema Alur Penelitian 
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4.4.1 Pembuatan dan Pemeriksaan Ekstrak Sarang Semut 

4.4.1.1 Pembuatan Serbuk Simplisia Sarang Semut 

 Proses pembuatan serbuk sarang semut dilakukan di laboratorium sintesis 

Universitas Muhammadiyah Malang kampus II yang sebelumnya sudah dihaluskan 

karena serbuk yang akan dibuat berasal dari umbi sarang semut yang cukup keras, 

proses penghalusan dilakukan dengan alat penggilingan yang ada di Materia 

Medica Batu. Kemudian setelah jadi serbuk simplisia dilakukan pengayakan 

dengan ayakan Mesh 40 sehingga serbuk yang diperoleh menjadi lebih halus.  

4.4.1.2 Pembuatan Ekstrak Sarang Semut 

 Setelah didapat serbuk sarang semut, kemudian serbuk ditimbang sebanyak 

1 Kg dan ditambah dengan pelarut etanol 96% sebanyak 1500 ml direndam selama 

24 jam. Kemudian setelah direndam selama 24 jam esktrak disaring untuk 

memisahkan filtratnya . Dan setelah disaring serbuk direndam lagi dengan etanol 

96% sebanyak 1200 ml 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 1200 ml selama 24 

jam dan disaring kembali. Dan setelah didapat filtrat ketiga kali selanjutnya 

dilakukan penghilangan kadar pelarut etanol dengan menggunakan alat rotavapor 

hingga didapat 1/3 bagian filtrat pekat dan kental 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 

 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 
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berwarna merah sampai jingga maka menunjukkan adanya senyawa flavanon 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 didefinisikan sebagai berikut: 

Rf = 
𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑛𝑜𝑑𝑎

𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑢ℎ 𝑒𝑙𝑢𝑒𝑛
 

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 Pati Jagung 

Pemeriksaan kualitatif Pati jagung dilakukan secara mikroskopis 

4.4.2.3` Mg Stearat 

Pemeriksaan kualitatif Mg Stearat dilakukan seperti prosedur 4.4.2.1 

4.4.3 Pemeriksaan Mutu Fisik Granul 

 Sebelum granul dicetak menjadi tablet maka dilakukan pemeriksaan 

mutugranul yang meliputi penentuan kandungan lengas, uji kecepatan alir dan 

sudutdiam, kadarfines, dan penentuan kompaktibilitas. Pemeriksaan ini 

bertujuanuntuk mendapatkan granul yang layak sehingga dapat dicetak menjadi 

tablet yangmemenuhi standar. 

4.4.3.1 Kecepatan Alir dan Sudut Diam  

Untuk Kecepatan Alir ditimbang 50g granul yang sudah diayak.Dituangkan 

granul kedalam corong alat uji secara pelan-pelan, kemudian dibuka bagian bawah 

corong agar granul mengalir keluar.Dicatat lama waktu alir sampai semua granul 

keluar dari corong alat uji. Sifat alir granul berpengaruh terhadap keseragaman 
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pengisian ruang kompresi dan bobot tablet.Sifat alir yang baik jika 100 g serbuk 

yang diuji mempunyai waktu alir ≤ 10 detik atau mempunyai kecepatan alir 10 

g/detik. 

4.4.3.2 Penentuan Kandungan Lengas  

Kandungan lengas (Residual Moisture Content) merupakan salah satu 

faktor yang sangat penting dan menentukan cocok tidaknya granul untuk proses 

selanjutnya, stabilitas kimia bahan serta kemungkinan kontaminasi kombinasi 

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 tablet yang menempel pada dinding die atau 

mesin cetak tablet). Untuk itu diperlukan perhitungan kandungan lengas pada suatu 

sediaan tablet.  

4.4.3.3 Kadar Fines  

Berdasarkan ukurannya, granu dan serbuk memiliki rentang ukuran 

diameter yang bervariasi. Mulai yang sangat kasar yaitu dengan diameter 10mm 

(1mm) hingga ukuran fines lolos pada mesh 120. Metode yang digunakan dalam 

menentukan kadar fines granul ini adalah pengayakan dengan menggunakan alat 

shiever shaker. Metode ini dilakukan dengan menggetarkan partikel secara 

mekanik melewati suatu deret pengaak yang telah diketahui ukurannya semakin 

kecil dan proporsi serbuk yang lewat atau tertinggal pada masing-masing pengayak 

(USP,2009). Distribusi ukuran granul dilakukan untuk mengetahui jumlah fines 

yang terdapat dalam granul. Fines adalah partikel yang memiliki ukuran kurang dari 

mesh 100. 

4.4.3.4 Penentuan Kompresibilitas 

Kompresibilitas adalah kemampuan granul untuk tetap kompak dengan 

adanya tekanan, karena interaksi antar partikel yang mempengaruhi sifat ruahan 

dari serbuk juga mempengaruhi aliran serbuk, perbandingan antara kerapatan 

serbuk ruahan. Timbang 100g granul masukkan dengan alat uji, catat volume uji 
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sebelum dimampatkan (Vo) dan volume setelah dimampatkan (V) (Depkes RI, 

2014) 

4.4.3.5 Kompaktibilitas 

Pada uji kompaktibilitas digunakan mesin Hidrolus Press dengan berbagai 

tekanan dari yang terendah sampai yang tinggi dengan mengatur keadaan punch 

atas turun keruang die. Kompaktibilitas digambarkan dengan kekerasan tablet yang 

dihasilkan. Uji kompaktibilitas dilakukan pada volume dan tekanan yang sama, 

yaitu berturut-turut posisi pouch bawah pada ke dalam 10mm dan kedalaman pouch 

atas 8,5mm. Bahan yang diuji dimasukkan ke dalam ruang cetak dan diratakan, 

kemudian di kempa.  

4.4.4 Pemeriksaan Mutu Fisik Tablet  

Pemeriksaan mutu fisik tablet yang dilakukan, yaitu kekerasan, kerapuhan 

dan waktu hancur tablet.  

4.4.4.1 Kekerasan Tablet  

Alat yang digunakan pada uji kekerasan tablet adalah Hardness Tester, Uji 

ini dilakukan dengan prosedur dipilih 10 tablet secara acak dari masing-masing 

formula secara acak. Setiap tablet dipasang pada Hardness Tester dengan posisi 

vertical kemudian diputar bagian penekannya dan diamati skala saat tablet mulai 

retak. Kekerasan tablet dinyatakan dalam satuan kilogram. Pada umumnya tablet 

dikatakan baik, apabila mempunyai kekerasan antara 4 kg. Kekerasan tablet kurang 

dari 4 kg masih dapat diterima asalkan kerapuhannya tidak melebihi batas yang 

ditetapkan. Tetapi biasanya tablet yang tidak keras akan mengalami kerapuhan pada 

saat pengemasan dan transportasi. Kekerasan tablet yang lebih dari 10 kg masih 

dapat diterima, asalkan masih memenuhi persyaratan waktu hancur/desintegrasi 

dan disolusi yang dipersyaratkan (USP,2009). 

4.4.4.2 Kerapuhan Tablet  

Pengukuran uji kerapuhan pada penelitian ini dilakukan dengan alat 

Friabilator. Ditimbang 10 tablet yang telah di bebas debukan, kemudian dimasukan 

ke dalam silinder friabilator. Alat uji friabilator di jalankan selama 4 menit atau 100  
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putaran. Tablet kemudian di ambil dan di bebas debukan lagi, tablet ditimbang kembali 

dan dihitung selisih bobotnya sebelum dan sesudah diputar (USP, 2009). 

Persentase kerapuhan tablet dapat dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut: 

4.4.4.3 Waktu Hancur Tablet  

 Uji waktu hancur tablet menggunakan alat uji disintegrasi adalah Disintegrasi Tester 2 

Cavity. Alat ini dari keranjang yang berisi 6 silinder plastic yang bagian atasnya terbuka dan 

bagian bawahnya tertutup oleh pengayak mesh 10. Keranjang dimasukkan dalam gejala piala 

yang berisi 900ml air sebagai media. Pada uji ini digunakan suhu 37℃ ± 2℃. Keranjang diatur 

sedeikian rupa sehingga dasar keranjang tetap berada 25 mm dari dasar gelas ketika diturunkan 

6 tablet dimasukkan ke dalam masing-masing silinder, kemudian tekan start (keranjang akan 

bergerak naik turun dengan kecepatan 28 - 32 kali permenit). Tablet dapat dapat dikatakan 

memenuhi persyaratan apabila seluruh tablet pada silinder telah hancur dan melalui pengayak 

10 mesh pada waktu kurang lebih 15 menit, bila 1 tablet atau 2 tablet tidak hancur sempurna, 

ulangi pengujian dengan 12 tablet lainnya, tidak kurang 16 tablet dari 18 tablet yang diuji harus 

hancur sempurna (Depkes RI, 2014).  

4.5 Analisis Statistika 

 Hasil penentuan pengaruh kadar pati jagung terhadap mutu fisik tablet meliputi 

kekerasan tablet, kerapuhan tablet dan waktu hancur tablet ekstrak umbi sarang semut 

dianalisis menggunakan one way anova (Analysis of variant) dengan program SPSS (Statistical 

Product and Service Solutions) versi 18 pada tingkat kepercayaan 95%. Jika diperoleh hasil 

nilai F hitung lebih besar dari pada F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 

antara formula. Selanjutnya dilakukan perhitungan dengan uji Tukey HSD (Honestly 

Significant Difference Test) untuk mengetahui perbedaan antar formula-formula mana saja 

yang mempunyai perbedaan yang bermakna. 

 


