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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
 

2.1 Tanaman Daun Insulin 
 Menurut Amanatie (2015),  klasifikasi tanaman  insulin adalah sebagai 

berikut : 

Divisi   : Tracheophyta 

Sub divisi  : Spermatophyta  

Kelas   : Dicotyledoneae  

Ordo   : Asterales  

Famili  : Asteraceae  

Genus  : Thitonia  

Spesies : Thitonia diversifoliaH 
 

Tanaman insulin adalah tumbuhan perdu tegak yang tingginya dapat 

mencapai 9 meter, bertunas, dan merayap dalam tanah. Tumbuhan ini umumnya 

tumbuh liar ditempat-tempat curam, misalnya ditebing-tebing, tepi sungai, dan 

selokan. Tumbuhan insulin ini tumbuh denga mudah ditempat yang tingginya 5-

1500 meter diatas permukaan laut, tumbuhan ini merupakan tumbuhan tahunan 

yang menyukai tempat-tempat terang dan tumbuh di tempat yang terkena sinar 

matahari langsung. Tumbuhan insulin atau dikenal dengan nama daun paitan 

umumnya dimanfaaatkan pada bagian daunnya. Tanaman insulin dapat dilihat 

seperti gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Tanaman Insulin ( Amanatie dkk., 2015 ). 
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2.1.1 Kandungan Zat Aktif 

Daun insulin di gunakan masyarakat indonesia sebagai tanaman tradisional 

untuk terapi diabetes melitus, yang umumnya dimanfaatkan pada bagian daunnya. 

Daun insulin mengandung senyawa flavonoid, alkaloid, terpenoid, saponin, tanin, 

serta polifenol (Amanatie dkk,2015 ). 

Flavonoid adalah merupakan salah satu kelompok senyawa metabolit 

sekunder yang paling banyak ditemukan di dalam jaringan tanaman.Flavonoid 

termasuk dalam golongan senyawa phenolik dengan struktur kimia C6-C3-

C6.Kerangka flavonoid terdiri atas satu cincin aromatik A, satu cincin aromatik B, 

dan cincin tengah berupa heterosiklik yang mengandung oksigen dan bentuk 

teroksidasi cincin ini dijadikan dasar pembagian flavonoid ke dalam sub-sub 

kelompoknya. Sistem penomoran digunakan untuk membedakan posisi karbon di 

sekitar molekulnya (Redha Abdi., 2010). 

 
 

 
 

Gambar 2. 2 Struktur Kimia Flavonol (Adom et al., 2002). 

 

2.1.2 Khasiat Tanaman Insulin 

Tumbuhan Insulin umumnya dimanfaatkan pada bagian daunnya. Dari daun 

tersebut dapat digunakan untuk antidiabetes, anti virus, anti malaria, liver, dan 

radang tenggorokan, serta penggunaannya sebagai bahan pestisida. Daun Insulin 

mengandung senyawa flavonoid, alkaloid, terpenoid, saponin, tanin, serta 

polifenol (Amanatie dkk., 2015 ). 
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2.2 Penggolongan Obat Tradisional 

Penggolongan obat tradisional adalah obat yang berbasis kimia modern, 

padahal juga dikenal obat yang berasal dari alam.Obat bahan alam merupakan 

obat yang menggunakan bahan baku berasal dari alam (tumbuhan dan 

hewan).Obat bahan alam dapat di kelompokan menjadi : Jamu, Obat Herbal 

Terstandar, Fitofarmaka ( BPOM RI,2004 ). 

2.2.1 Jamu 

Jamu adalah obat tradisional Indonesia yang di gunakan secara turun 

menurun berdasarkan pengalaman dan resep dari nenek moyang. Dimana jamu 

harus memenuhi kriteria berdasarkan peraturan yang di buat, diantaranya :Aman 

sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, klaim khasiat dibuktikan berdasarkan 

data empiris, memenuhi persyaratan mutu yang berlaku ( BPOM RI, 2004 ) 

2.2.2 Obat Herbal Terstandar 

Obat herbal terstandar adalah sediaan obat bahan alam yang telah 

dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan bahan 

bakunya telah di standarisasi. Obat herbal terstandar juga harus memenuhi kriteria 

diantaranya :Aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, klaim khasiat 

dibuktikan secara ilmiah/ pra klinik, telah dilakukan standarisasi terhadap bahan 

baku yang digunakan dalam produk jadi Memenuhi persyaratan mutu yang 

berlaku (BPOM RI, 2004 ). 

2.2.3 Fitofarmaka 

Fitofarmaka adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan 

keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik, bahan 

baku dan produk jadinya telah di standarisasi. Dengan kriteria yaitu :Aman sesuai 

dengan persyaratan yang ditetapkan, klaim khasiat dibuktikan secara ilmiah/ pra 

klinik, telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan dalam 

produk jadi, memenuhi persyaratan mutu yang berlaku ( BPOM RI, 2004 ). Logo 

penggolongan obat herbal dapat dilihat pada gambar 2.3 
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(a)          (b)       (c) 

Gambar 2.3 Logo Penggolongan Obat Herbal 

(a) Jamu (b) Obat Herbal Terstandar (c) Fitomarmaka 

 

2.3 Simplisia 

Simplisia merupakan bahan alamiah yang digunakan sebagai obat dan belum 

mengalami pengolahan kecuali dinyatakan lain, berupa bahan yang telah 

dikeringkan. Simplisia dibedakan atas simplisia nabati, simplisia hewani, 

simplisia mineral. Untuk menjamin mutu  keseragaman senyawa aktif, keamanan, 

maupun kegunaannya, maka simplisia harus memenuhi persyaratan minimal. 

Untuk memenuhi persyaratan minimal tersebut, faktor yang berpengaruh antara 

lain : Bahan baku simplisia, proses pembuatan simplisia termasuk cara 

penyimpanan bahan baku simplisia, cara pengepakan dan penyimpanan simplisia.  

(Eri Irwanti,2015). 

2.4 Ekstrak 

Ekstrak adalah sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstraksi senyawa 

aktif dari simplisia nabati atau simplisia nabati atau simplisia hewani 

menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut 

diuapkan dan masssa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga 

memenuhi baku yang telah ditetapkan. Macam – macam ekstrak dibagi menjadi 

tiga, yaitu : ekstrak cair adalah mengandung simplisia nabati yang mengandung 

etanol sebagai bahan pengawet. Ekstrak kental adalah sediaan yang tidak dapat 

dituang dan memiliki kadar air sampai 30%, sediaan yang berbentuk serbuk 

dibuat dari ekstrak tumbuhan yang diperoleh dari penguapan bahan pelarut ( 

Zalharmita dkk, 2012 ) 
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2.4.1 Metode Ekstraksi 

Ekstraksi merupakan proses penarikan kandungan kimia yang dapat larut 

dari suatu serbuk simplisia, sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut. 

Metode pembuatan ekstrak yang umum digunakan adalah maserasi dan perkolasi. 

2.4.1.1 Maserasi 

Maserasi merupakan metode sederhana yang banyak dilakukan untuk 

mengekstraksi senyawa dari tanaman. Maserasi sederhana, maserasi pengadukan 

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 mencapai 

kesetimbangan senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi dalam sel tanaman ( 

Mukhairin, 2014 ). 

Maserasi ultrasonik merupakan metode ekstraksi dengan menggunakan 

gelombang ultrasonik. Metode ini tidak membutuhkan waktu yang lama 

dibandingkan dengan metode maserasi kinetik atau pengadukan. Gelombang 

ultrasonik dapat memfasilitasi terjadinya pembekakan sel dan pelarutan 

komponen dalam tanaman yang disebabkan pembesaran pori-pori dinding sel. 

Pembengkakan pori yang lebih besar akan meningkatkan transfer massa sehingga 

dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi waktu ekstraksi. Getaran ultrasonik 

(>20.000 Hz) memberikan efek pada proses ekstrak dengan prinsip meningkatkan 

permeabilitas dinding sel. Hasil ekstraksi tergantung pada frekuensi getaran, 

kapasitas alat dan lama proses ultrasonikasi (Depkes RI, 2000). 

2.4.1.2 Perkolasi 

Pada metode perkolasi, serbuk sampel dibasahi secara perlahan dalam 

sebuah perkolator wadah silinder yang dilengkapi dengan kran pada bagian 

bawahnya. Pelarut ditambahkan dibagian atas serbuk sampel dan dibiarkan 

menetes perlahan pada bagian bawah. Kelebihan dari metode ini adalah sampel 

selalu dialiri oleh pelarut baru. Sedangkan kerugiannya jika sampel dalam 

perkolator tidak homogen maka pelarut akan sulit menjangkau seluruh area. 
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Selain itu, metode ini juga membutuhkan banyak pelarut dan memakan banyak 

waktu ( Mukhairin, 2014 ). 

2.5 Granul 

Granul adalah pembentukan partikel-partikel besar dengan mekanisme 

pengikatan tertentu. Granul dapat diproses lebih lanjut menjadi bentuk sediaan 

granul terbagi, kapsul, maupun tablet. persyaratan untuk granulasi yaitu : Dalam 

bentuk dan warna yang homogen, sedapat mungkin memiliki distribusi butiran 

yang sempit dan lebih besar 10% mengandung komponen berbentuk serbuk, 

memiliki daya hancur yang baik, menunjukan kekompakan mekanis yang 

memuaskan, tidak terlampau kering, mudah hancur di dalam air ( sisa lembab 3-

5% ) (Nugrahani Ilma dkk,2005) . 

Pada pembuatan tablet umumnya digunakan Metode granulasi basah. Metode 

ini merupakan metode yang sering digunakan pada formulsi tablet. Granulasi 

basah merupakan suatu proses penggabungan serbuk-serbuk halus menjadi granul 

dengan menggunakan bantuan dari larutan bahan pengikat.  Granulasi basah lebih 

mahal dibandingkan dengan granulasi kering, dan butuh waktu yang lama. 

Keuntungan dari metode granulasi basah ini yaitu: sifat alir, kompaktibilitas, dan 

kompresibilitasnya menjadi lebih baik, serta dapat menghindari terjadinya 

segregasi (Wira Noviana Suhery,2016). 

2.5.1 Granulasi basah 

 Granulasi basah merupakan suatu proses perubahan dari bentuk serbuk 

halus menjadi granul dengan bantuan larutan bahan pengikat yang sesuai. Pada 

metode granulasi basah ini bahan pengikat yang ditambahkan harus mempunyai 

jumlah yang relatif cukup, karena kekurangan atau kelebihan sedikit saja bahan 

pengikat akan menyebabkan granul yang tidak sesuai dengan yang diinginkan dan 

akan mempengaruhi hasil akhir tablet.  

 Keuntungan metode granulasi basah yaitu: Meningkatkan kohesifitas dan 

kompaktibilitas serbuk sehingga diharapkan tablet yang dibuat dengan mengempa 

sejumlah granul pada tekanan kompresi tertentu akan menjadi massa yang 

kompak, mempunyai penampilan, cukup keras dan tidak rapuh, untuk obat dengan 

sifat kompaktibilitas rendah, dalam takaran tinggi dibuat dengan metode ini tidak 
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perlu bahan penolong yang menyebabkan bobot tablet lebih besar, sistem 

granulasi basah mencegah terjadinya segregasi komponen penyusun tablet yang 

homogen selama proses pencampuran, untuk yang hidrofob maka granulasi basah 

dapat memperbaiki kecepatan pelarutan kecepatan obat dengan memilih bahan 

pengikat yang cocok (Lachman et al., 2008). 

Kelemahan granulasi basah yaitu tidak memungkinkan untuk dikerjakan 

pada obat-obat yang sensitif terhadap kelembaban dan panas serta disolusi obat 

lebih lambat. Pada metode ini memerlukan peralatan dan penanganan khusus serta 

tenaga yang cukup besar (Lachman et al, 2008). 

2.5.2 Mutu Fisik Granul 

Uji mutu fisik granul meliputi kandungan lengas (MC), Kecepatan alir dan 

sudut diam, kadar fines dan uji kompaktibilitas. 

2.5.2.1 Kecepatan Alir dan Sudut Diam 

Uji waktu dan kecepatan alir massa granul dilakukan untuk mengetahui 

granul mempunyai waktu dan kecepatan alir yang baik atau tidak > 10 gram/detik. 

Granul dengan aliran granul yang kurang baik akan menyebabkan aliran granul 

dari hopper kedalam die tidak sempurna, akibatnya bobot tablet yang dihasilkan 

tidak konstan. 

Kecepatanalir = 
Berat  granul  (gram )

Waktu  (detik )
 

Sudut diam yang kecil mempunyai struktur permukaan yang halus dan sifat 

kohesinya makin kecil sehingga kemampuan alirannya makin baik (Cartensen, 

1977). 

Sudut diam (tg α) = 
Tinggi  kerucut   cm  

Jari −jari   cm  
 

Tabel 2.1Hubungan Sudut Diam dan Daya Alir (Aulton,2002) 
 

 

 

Sudut Diam Daya Alir  

<20 Sangan Baik 
20-30 Baik 

30-34 Cukup Baik 

>40 Sangan Buruk 
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2.5.2.2 Kandungan Lengas 

Kandungan lengas 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). Persyaratan granul yang baik memiliki kandungan lengas 1-2% 

(Aulton,2002). Untuk itu diperlukan perhitungan kandungan lengas pada suatu 

sediaan tablet. 

 % MC = 
Berat  lembab  dalam  sampel

Berat  Sampel  kering
 x 100 % 

% LOD = 
Berat  granul  basah −Berat  granul  kering

Berat  granul  basah
  x 100 

2.5.2.3 Kadar Fines 

Berdasarkan ukurannya, granul dan serbuk memiliki rentang ukuran 

diameter yang bervariasi. Mulai dari yang sangat kasar yaitu dengan diameter 

10mm (1mm) hingga ukuran fines lolos pada mesh 140. 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, dan distribusi bahan 

obat yang menjamin keseragaman kandungan dosis. 

Metode yang digunakan dalam menentukan kadar fines granul ini adalah 

pengayakan dengan mengunakan alat shiever. Metode ini dilakukan dengan 

menggetarkan partikel secara mekanik melewati suatu deret pengayakan yang 

telah diketahui ukurannya semakin kecil dan proporsi serbuk yang lewat atau 

tertinggal pada masing- masing pengayakan. 

Distribusi ukuran granul dilakukan untuk mengetahui jumlah fines yang 

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

mesh 100. Jumlah fines tidak boleh terlalu banyak (<20%) agar tidak terjadi 

masalah saat mencetak tablet. 
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2.5.2.4 Penentuan  Kompresibilitas 

 Kompresibilitas atau indeks carr’s adalah ukuran dari kecenderungan 

granul yang akan dikompresi, dimana interaksi antar partikel yang mempengaruhi 

sifat ruahan juga mempengaruhi aliran serbuk, perbandingan antara bobot ruahan 

(nyata) dan bobot mampat menggambarkan nilai adanya interaksi di dalam granul 

sehingga terjadi adanya kemampuan granul untuk menetapkan interaksi antar 

partikulat. Bobot ruahan (nyata) adalah perbandingan masa serbuk yang belum 

dimampatkan terhadap volume gelas ukur dan volume pori-pori antarpartikel 

granul. Sedangkan bobot mampat adalah tingkatan volume kerapatan granul 

setelah dilakukan pengetukan secara berkala (Depkes RI, 2014). Persentase 

kompresibilitas akan dinyatakan sangat baik bila berada pada presentase 5%-15% 

seperti yang tertera pada tabel II.2. (Aulthon, 2002) 

 

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝐾𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 =
⍴ 𝑡𝑎𝑏 − ⍴ 𝑏𝑢𝑙𝑘

⍴ 𝑡𝑎𝑏
 𝑥 100% 

Keterangan:  ⍴ 𝑡𝑎𝑏 = BJ granul awal 

  ⍴ 𝑏𝑢𝑙𝑘 = BJ granul akhir 

 

2.5.2.5 Uji Kompaktibilitas 

Kemampuan serbuk membentuk massa kompak dengan pemberian 

tekanan, tergantung pada karaterisktik kompresibilitas serbuk tersebut. 

Kompresibilitas serbuk dapat segera diketahui dengan menggunakan penekan 

hidrolik. Serbuk yang dapat membentuk tablet yang keras tanpa menunjukkan 

kecenderungan “capping” dapat dianggap kompresibel. 

Informasi mengenai sifat kompresi bahan murni sangat bermanfaat. Bahan-

bahan yang akan dicetak menjadi tablet harus bersifat plastis, yaitu dapat 

mengalami deformasi yang permanen tetapi juga harus menunjukkan fragmentasi 

sampai derajat tertentu ( Sulaiman,2007 ). 
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2.6 Tablet 

Tablet merupakan bahan obat dalam bentuk sediaan padat yang biasanya 

dibuat dengan penambahan bahan pewarna yang sesuai dengan farmasetika. 

Ukuran tablet dapat berbeda, bentuk, berat, kekerasan, ketebalan, daya hancur, 

tergantung dari cara pemakaian dan metode pembuatan tablet. Sebagian besar 

tablet digunakan secara oral, dan dibuat secara kompresi dengan penambahan zat 

warna dan perasa (Depkes RI,2014). 

 Komposisi utama dari tablet adalah zat berkhasiat yang terkandung di 

dalamnya, sedangkan bahan tambahan yang sering digunakan dalam pembuatan 

tablet yaitu bahan pengisi, bahan penghancur, bahan penyalut, bahan pengikat, 

bahan pemberi rasa dan bahan tambahan lainnya. Sedangkan untuk jaminan 

ketetapan suatu produk dilakukan beberapa uji yaitu keseragaman bobot, 

keseragaman kandungan, kerapuhan tablet, kekerasan tablet yang kemudian 

dibandingkan dengan literatur mengenai kesesuaian produk. (Ansel, 2014). 

 Tablet harus menunjukkan kekuatan mekanik yang cukup untuk 

menghadapi syok atau penanganan secara manufaktur, pengemasan, transportasi 

dan peracikan (Agoes, 2012). Sediaan farmasi ini memiliki beberapa keuntungan 

dan kerugian. Beberapa keuntungannya adalah bentuk sediaan oral yang memiliki 

ukuran dan variabilitas kandungan paling rendah, lebih mudah dikemas serta 

dikirim, serta memiliki sifat pencampuran kimia, mekanik dan stabilitas 

mikrobiologi yang baik. Kerugiannya adalah beberapa obat tidak dapat dikempa 

menjadi padat dan kekompakannya meningkat. (Lachman, 1994). 

 

2.6.1 Bahan Pembawa 

Bahan pembawa  yang digunakan dapat berfungsi sebagai zat pengisi , zat 

pengikat, zat penghancur, dan zat pelicin. Jumlah bahan pembantu yang 

diperlukan unatuk tabletasi adalah besar. Pada dasarnya bahan pembantu tablet 

harus bersifat netral, tidak berbau, dan tidak berasa dan sedapat mungkin tidak 

berwarna (Voigt, 1984). 
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2.6.1.1 Bahan Pengisi 

Bahan pengisi ditambahkan pada formulasi jika jumlah zat aktiv sedikit 

atau bahan sulit dikempa, dengn tujuan untuk memperbesar volume dan berat 

tablet. Bahan pengisi tablet yang umum digunakan adalah laktosa, pati, kalsium, 

fosfat dibasa, dan selulosa mikrokristal ( Ansel, 2005 ). 

2.6.1.2 Bahan Pengikat 

Bahan pengikat membantu perlekatan partikel dalam formulasi, 

memungkinkan granul dibuat dan dijaga keterpaduan hasil akhir tabletnya (Ansel, 

1989). Bahan pembantu ini bertanggung jawab terhadap kekompakan dan daya 

tahan tablet. Oleh karena itu bahan pengikat menjamin penyatuan beberapa 

partikel serbuk dalam sebuah butir granulat. Demikian pula kekompakan tablet 

dapat dipengaruhi, baik oleh tekanan pencetakan maupun bahan pengikat. Bahan 

pengikat dalam jumlah yang memadai ditambahkan ke dalam bahan yang akan 

ditabletasi melalui bahan pelarut atau larutan bahan perekat yang digunakan pada 

saat granulasi. Bahan pengikat yang umum digunakan adalah gom akasia, gelatin, 

sukrosa, PVP (povidon), metil selulosa, karboksimetil selulosa dan pasta pati 

terhidrolisa (Lieberman L et al,2008). 

2.6.1.3 Bahan Penghancur 

Bahan penghancur merupakan bahan yang dapat membantu dalam 

menghancurkan tablet dalam saluran cerna. Bahan penghancur ini akan 

mendorong hancurnya massa padat menjadi partikel yang lebih kecil, sehingga 

mudah terdispersi. Contoh superdisintegran : primogel, polipadom. 

2.6.1.4 Lubrikan 

Lubrikan ditambahkan dengan tujuan untuk mengurangi gesekan selama 

proses pengempaan tablet dan juga berguna untuk mencegah massa tablet melekat 

pada cetakan. Umumnya lubrikan bersifat hidrofobik, sehingga cenderung 

menurunkan laju disintegran dan disolusi tablet. Coontoh lubrikan yang sering 

digunakan yaitu asam strearat, magnesium stearat, senyawa asam stearat dengan 

logam, minyak nabati terhidrogenasi dan talk ( Depkes RI, 2014 ). 

Glidan (Pelicin) merupakan bahan yang dapat meningkatkan kemampuan 

mengalir serbuk, umunya digunakan dalam kempa langsung tanpa proses 



14 
 

 
 

granulasi (Depkes RI,1995). Bahan – bahan yang digunakan sebagai pelican atau 

pemacu aliran adalah jenis talk konsentrasi 5%, tepung jagung konsentrasi5-10% 

atau koloid-koloid silica seperti Cab-O-sil, atau aerosol dalam konsentrasi 0,25-

3% (Lachman,1994). 

Antiadheren (Antilekat) memiliki tujuan untuk mengurangi melengket 

atau adhesi bubuk atau granul pada permukaan Punch atau dinding die. Sebagian 

besar bahan-bahan pelican yang larut dalam air. Contoh bahan antilekat ialah talk, 

magnesium stearat dan kanji beserta derivate-derivat kanji. Selain itu, macam 

koloid silka (Lachman,1994). 

2.6.2 Evaluasi Tablet 

2.6.2.1 Kekerasan 

Kekerasan tablet adalah kekuatan untuk menghancurkan tablet. Ditentukan 

olahan besarnya tenaga yang diperlukan untuk mencegah tablet dalam uji 

kompresi diametrik. Tablet harus mempunyai kekuatan atau kekerasan tertentu 

serta tahan atas kerapuhan agar dapat bertahan terhadap berbagai guncangan 

mekanik pada saat pembuatan, pengempaan, pengiriman, dan perlakuan 

berlebihan oleh konsumen.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 (Syamsia dkk, 2017). 

2.6.2.2 Kerapuhan 

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 yang dilakukan sebanyak 3 kali. Untuk tablet dengan 

bobot kurang dari 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). 
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2.6.2.3 Waktu Hancur 

 Waktu hancur adalah waktu yang dibutuhkan untuk menghancurkan tablet 

dalam medium yang sesuai, sehingga tidak ada bagian tablet yang tertinggal ditas 

kasa alat penguji. Waktu hancur dipengaruhi oleh sifat fisika kimia granul dan 

kekerasan tablet. Kecuali dinyatakan lain, waktu hancur tablet tidak bersalut tidak 

lebih dari 15 menit, tablet bersalut gula dan selaput waktu hancur yang baik 

adalah 60 menit (Depkes RI, 1979). 

2.7 Bahan Penelitian 

2.7.1 Lactosum ( Laktosa ) 

Dalam bidang farmasi, laktosa banyak digunakan sebagai pengisi dalam 

sediaan kapsul dan tablet. Berbagai jenis laktosa tersedia secara komersial 

memiliki sifat fisik yang berbeda seperti karakteristik distribusi ukuran partikel 

dan sifat alirnya. Hal ini memungkinkan untuk pemilihan bahan yang tepat dalam 

formulasi. Penggunaan laktosa sebagai bahan pengisi tablet digunakan pada 

rentang 60-80% (Rowe et al , 2009). Ciri-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 2.5 

 

 

 

 

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

2.7.2 Gelatinum ( Gelatin ) 

Gelatin adalah istilah umum untuk mencampur fraksi protein murni 

diperoleh baik melalui hidrolisis asam parsial (tipe  gelatin A) atau melalui 

hidrolisis basa parsial (tipe gelatin B) kolagen hewani diperoleh dari sapi dan 

tulang babi, kulit sapi (hide), kulit babi, dan kulit ikan (Rowe et al 2009). Gelatin 

tipe A biasanya berasal dari kulit babi dimana molekul kolagen muda, sedangkan 
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tipe B berasal dari tulang dan kulit sapi. Indinesia merupakan negara dengan 

penduduk mayoritas muslim maka pemilihan bahan baku halal sangat 

dipertimbangkan. Gelatin yang banyak digunakan di Indonesia adalah yang 

berasal dari hewan sapi. 

Gelatin kering stabil pada air, dan mempunyai rentang pH 3,8-7,6. 

Kelarutannya tidak larut dalam air dingin, mengembang dan lunak bila dicelup 

dalam air, menyerap air bertahap sebanyak 5-10 kali beratnya. Larut dalam air 

panas, dalam asam asetat 6 N dan campuran panas gliserin dan air, tidak larut 

dalam etanol. kloroform, eter, lemak dan minyak menguap (Depkes RI,2014). 

Penggunaan gelatin sebagai bahan pengikat dalam rentang 2-10% larut dalam air. 

Gelatin merupakan pengikat yang baik. Peningkatan kandungan gelati dalam 

tablet menyebabkan peningkatan kekerasan dan waktu hancur (Siregar dan 

Wikarsa,2010). 

2.7.3 Magnesium Stearate 

Magnesium stearat memiliki rumus molekul C36H70MgO4 dengan bobot 

molekul 591,24. Merupakan campuran asam-asam organic padat yang diperoleh 

dari lemak, terutama terdiri dari magnesium stearat dan magnesium palmitat 

dalam berbagai perbandingan. Mengandung setara dengan tidak kurang dari 6,8% 

dan tidak lebih dari 8,3% MgO (Depkes RI,2014). 

Magnesium stearat adalah serbuk yang sangat halus, berwarna putih, 

serbuk terasa memiliki densitas rendah, memiliki bau samar asam stearate dan 

rasa yang khas. Praktis tidak larut dalam air, etanol, dan eter, sedikit larut dalam 

benzene hangat dan etanol hangat (95%). Stabilitasnya baik, dan harus disimpan 

dalam wadah tertutup, ditempat sejuk dan kering. Secara umum magnesium 

stearat digunakan pada pembuatan kosmetik, amakan dan formulasi sediaan 

farmasi. Dalam memproduksi sediaan farmasi, magnesium stearat biasanya 

digunakan sebagai lubrikan pada tablet dan kapsul. Kadar yang digunakan sebagai 

lubrikan pada tablet dan kapsul adalah 0,25% sampai 5,0% b/b (Rowe et al., 

2009). 
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Gambar 2.6 Stuktur Kimia Magnesium Stearat (Rowe et al., 2009) 

2.7.4 Sodium Strach Glycolat ( Primogel ) 

Primogel merupakan derivat amylum kentang yang memiliki sifat seperti 

carboxymethyl cellulose. Nama lain dari primogel adalah sodium starch 

glycolateatau sodium carboxymethyl starch, merupakan serbuk putih yang free 

flowing. Primogel merupakan salah satu dari superdisintegrant yang efektif 

digunakan dalam pembuatan tablet secara granulasi basa maupun cetak langsung. 

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

waktu hancur tablet. Meskipun efektivitas bahan penghancur dapat berkurang 

karena diakibatkan oleh penambahan eksipien yang hidrofobik seperti lubrikan, 

efisiensi penghancur sodium starch glycolate tidak terhalang atau terganggu. 

Tablet dengan sodium strach glycolate memiliki kekuatan yang baik (Siregar dan 

Wikarsa, 2010) 

Keuntungan penggunaan primogel adalah dapat dengan cepat terjadi 

penyerapan  air, sehingga tablet 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 meningkat sehingga 

akan terproduksi gel dan efek viskositas juga akan meningkat (Priyanka dan 

Vandana, 2013). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Struktur Molekul Primogel (Rowe et al., 2009) 


