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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

  

2.1   Tinjauan Tanaman Insulin 

 Klasifikasi tanaman Insulin sebagai berikut:  

Divisi   : Tracheophyta  

Sub divisi  : Spermatophyta  

Kelas   : Dicotyledoneae  

Ordo    : Asterales  

Famili   : Asteraceae  

Genus   : Thitonia  

Spesies   : Thitonia diversifolia H 

 Tanaman Insulin merupakan tumbuhan perdu tegak yang dapat mencapai 

tinggi 9 meter, bertunas, dan merayap dalam tanah. Umumnya tumbuhan ini 

tumbuh liar di tempat-tempat curam, misalnya di tebing-tebing, tepi sungai, dan 

selokan. Tumbuhan insulin ini tumbuh dengan mudah ditempat dengan ketinggian 

5-1500 meter di atas permukaan laut, juga merupakan tumbuhan tahunan yang 

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

langsung. Tumbuhan Insulin atau dikenal juga dengan nama Daun Paitan yang 

pada umumnya dimanfaatkan pada bagian daunnya (Amanatie dkk., 2015 

).Tanaman insulin H dapat dilihat seperti gambar 2.1. 

  

Gambar 2.1 Tanaman Insulin H (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. Daun insulin telah terbukti mengandungi bahan 

kimia aktif yaitu flavonoid yang  merupakan senyawa polifenol tersebar luas pada 

bagian tanaman ( Zaidan Zarah dan Djamil Ratna., 2014 ). 

 Flavonoid merupakan salah satu kelompok senyawa metabolit sekunder 

yang paling banyak ditemukan di dalam jaringan tanaman. Flavonoid termasuk 

dalam golongan senyawa fenolik dengan struktur kimia C6-C3-C6. Kerangka 

tengah berupa heterosiklik yang mengandung oksigen dan bentuk teroksidasi 

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

(Hess, tt). Sistem penomoran digunakan untuk membedakan posisi karbon di 

sekitar molekulnya (Redha Abdi., 2010). 

 

Gambar 2. 2  Flavonoid (Adom et al., 2002). 

 

2.1.2  Khasiat Tanaman Insulin 

 Tumbuhan Insulin atau dikenal juga dengan nama Kembang Bulan  

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 Tradisional 

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

 

2.3   Simplisia  

 Simplisia adalah bahan alamiah yang digunakan sebagai obat yang belum 

mengalami pengolahan apapun juga dan kecuali dikatakan lain, berupa bahan 

yang telah dikeringkan. Simplisia dibedakan atas simplisia nabati, simplisia 

hewani, dan simplisia (mineral). Untuk menjamin mutu keseragaman senyawa 

aktif, keamanan, maupun kegunaannya, maka simplisia harus memenuhi 

persyaratan minimal. Untuk dapat memenuhi persyaratan minimal tersebut 

beberapa faktor yang berpengaruh antara lain : Bahan baku simplisia, proses 

pembuatan simplisia termasuk cara penyimpanan bahan baku simplisia, cara 

pengepakan dan penyimpanan simplisia ( Depkes RI,2004). 

 

2.4   Ekstrak  

 Ekstrak adalah sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstraksi 

senyawa aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut 

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

serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah 

ditetapkan. macam-macam ekstrak dibagi menjadi 3 yaitu: Ektrak 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 (Depkes RI, 2004). 
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2.4.1  Metode Ekstraksi 

 Ekstraksi adalah proses penarikan kandungan kimia yang dapat larut dari 

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

metode yang digunakan yaitu maserasi dan perkolasi. 

 

2.4.1.1 Maserasi 

 Maserasi adalah metode sederhana yang paling banyak digunakan. Cara ini 

sesuai, baik untuk skala kecil maupun skala industri. metode ini dilakukan dengan 

memasukkan serbuk tanaman dan pelarut yang sesuai ke dalam wadah inert yang 

tertutup rapat pada suhu kamar. Proses ekstraksi dihentikan ketika tercapai 

kesetimbangan antara konsentrasi dalam sel tanaman. Setelah proses ekstraksi, 

pelarut di pisahkan dari sampel dengan penyaringan. Kerugian utama dari metode 

maserasi ini adalah memakan banyak waktu, pelarut yang digunakan cukup 

banyak, dan besar kemungkinan beberapa senyawa hilang. Selain itu, beberapa 

senyawa mungkin saja sulit di ekstraksi pada suhu kamar. Namun di sisi lain, 

metode maserasi dapat menghindari rusaknya senyawa-senyawa yang bersifat 

termolabil. Dimana metode maserasi dibagi menjadi 2 yaitu konvensional dan 

ultrasonik (Mukhriani,2014). 

 

2.4.1.2 Perkolasi 

 Pada metode perkolasi, serbuk sampel dibasahi secara perlahan dalam 

sebuah perkolator wadah silinder yang di lengkapi dengan kran pada bagian 

bawahnya. Pelarut ditambahkan pada bagian atas serbuk sampel dan di biarkan 

menetes perlahan pada bagian atas serbuk sampel dan dibiarkan menetes perlahan 

pada bagian bawah. Kelebihan dari metode ini adalah sampel senantiasa dialiri 

oleh pelarut baru. Sedangkan kerugiannya adalah jika sampel dalam perkolat tidak 

homogen maka pelarut akan sulit menjangkau seluruh area. Selain itu, metode ini 

juga membutuhkan banyak pelarut dan memakan banyak waktu 

(Mukhriani.,2014). 
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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). 

 

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 

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. 

 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 dkk., 2008). 
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2.5.2  Mutu Fisik Granul 

 Sediaan yang telah di ayak akan membentuk sebuah granul yang di cetak 

menjadi sediaan tablet. Sehingga perlu dilakukan uji mutu fisik granul yaitu 

kompakbilitas, waktu alir dan sudut diam, kandungan lengas, kadar fines, dan 

kompresbilitas. 

 

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. Granul dengan 

aliran granul yang kurang baik akan menyebabkan aliran granul dari hopper 

kedalam die tidak sempurna, akibatnya bobot tablet yang dihasilkan tidak konstan. 

Pengukuran waktu dimulai pada saat lubang corong dibuka sampai seluruhnya 

granul keluar dari corong. Satuan kecepatan alir adalah gram per detik. 

Pengukuran sudut diam dilakukan dengan mengukur tinggi serta jari-jari 

lingkaran atas kerucut. Semakin datar kerucut, artinya sudut kemiringan semakin 

kecil, maka sifat aliran serbuk makin baik. Untuk mendapatkan sifat alir yang 

baik, dilakukan penambahan lubrikan pada formulasi atau bisa juga dengan 

meniadakan partikel < 10 µm. Nilai sudut diam ≤ 30° umumnya menunjukkan 

granul bebas-mengalir, dan sudut diam ≥40° menandakan granul memiliki aliran 

yang buruk. Sudut diam yang kecil mempunyai struktur permukaan yang halus 

dan sifat kohesinya makin kecil sehingga kemampuan alirannya makin baik. Dan 

kecepatan alir yang baik ≥ 10 g/detik. 

Sudut diam (tg α) = 
               (  )

          (  )
 

 

Tabel II.1  Hubungan 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  

 Kecepatan penyerapan terhadap air dilakukan dengan cara menghubungkan 

alat uji daya serap dengan timbangan elektrik yang diatasnya diberi ampul posisi. 

Ampul posisi trsebut diatur sedemikian rupa sehingga posisi ampul dalam 

timbangan tidak bersentuhan dengan kapiler yang disambung ke tempat bahan 

yang diuji. Ampul diisi air sehingga permukaannya rata dengan permukaan air 

yang ada dalam tabung pada alat uji daya serap. Kertas saring diletakkan pada 

tabung kemudian diatas kertas saring diletakkan holder untuk granul yang akan 

diuji. Persyaratan granul yang baik memiliki kandungan lengas 1-2% (Aulton, 

2002). 

 

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 

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 Kompresibilitas 

 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 
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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 Kompakbilitas 

 Uji kompaktibilitas dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan granul 

untuk memadat menjadi massa yang kompak. Alat yang di gunakan dalam dalam 

uji kompakbilitas ini adalah penekanan hidrolik. Uji kompakbilitas dapat 

digunakan sebagai parameter untuk mengetahui kekerasan dan kerapuhan tablet.  

Tablet yang telah dihasilkan daru uji ini yaitu dapat dikatakan kompaktibel, jika 

setelah dilakukan penekanan tidak terjadi capping atau rusaknya permukaan tablet   

(Utomo STM dkk.,2009).  

 

2.6   Tablet  

 Tablet adalah bentuk sediaan padat yang umumnya dibuat dengan bantuan 

tambahan farmasi yang cocok. Tablet dapat bervariasi dalam ukuran, bentuk, 

berat, kekerasan, ketebalan, disintegrasi, dan karakteristik disolusi. Tablet dapat 

digolongkan sebagai tablet dikempa dan tablet dicetak.  

2.6.1  Bahan Pembawa 

 Tablet biasanya berisi beberapa atau paling banyak terdiri atas zat aktif, 

pengisi, pengikat, pewarna, penghancur, pemberi rasa dan pelicin (Anonim, 

1995). 

  

2.6.1.1 Bahan Pengisi  

 Bahan pengisi diperlukan bila dosis obat tidak cukup untuk membuat bulk. 

Pengisi juga dapat ditambah karena bisa memperbaiki daya kohesi. Bahan pengisi 

harus memebuhi beberapa kriteria yaitu: harus nontoksik dan memenuhi 

peraturan-peraturan dari negara dimana produk akan dipasarkan, harus tersedia 
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dalam jumlah yang cukup, harganya harus cukup, dan tidak boleh saling 

berkontraindikasi (Lieberman dkk.,2008). 

 

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 dkk.,2008). 

 

2.6.1.3 Bahan Penghancur  

 Bahan penghancur ditambahkan untuk memudahkan pecahnya atau 

hancurnya tablet ketika kontak dengan cairan saluran pencernaan. Bahan 

penghancur akan menarik air dalam tablet, mengembang dan menyebabkan 

tabletnya pecah menjadi bagian-bagian kecil, sehingga memungkinkan larutnya 

obat dari obat dan tercapainya bioavabilitas yang diharapkan. Bahan penghancur 

meliputi tepung jagung dan kentang, turunan amilum sseperti karboksimetil 

selulosa, resin, resin penukar ion dan bahan-bahan lain yang membesar atau 

mengembang dengan adanya lembab dan mempunyai efek memecahkan atau 

menghancurkan tablet setelah masuk dalam saluran pencernaan (Ansel, 2008). 

 

2.6.1.4 Bahan Pelincir (Lubrikan) 

 Untuk mengurangi gaya gesekan yang terjadi diantara dinding die dan tepi 

tablet selama proses penabletan berlangsung. Banyak bahan dapat dikempa dan 

mempunyai hasil baik tanpa penambahan bahan pelicin tetapi untuk bahan 

higroskopik perlu dilakukan penambahan bahan pelicin karena kadang terjadi 
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masalah. Hal ini tergantung dari tingkat kekeringan bahan. Proses granulasi yang 

terlalu basah akan diperoleh hasil tablet yang terlalu ramping karena banyak 

bahan yang lengket dalam mesin. Contoh umum bahan pelicin antara lain 

petrolatum cair, talk, magnesium stearat dan stearan dan asam stearat, kalsium 

stearat, likopodium (Ansel,2008). Ada beberapa jenis macam-macam lubrikan 

yaitu : 

Antiadheren (Antilekat) 

  Anti lekat merupakan bahan yang digunakan untuk mengurangi melengket 

atau adhesi bubuk atau granul pada pembukaan punch atau dinding die. Beberapa 

contoh senyawa yang dapat digolongkan sebagai anti-adheren adalah talkum, pati 

jagung, magnesium stearat, menampilkan sifat anti lengket yang sangat baik pada 

permukaan punch (Lachman,Liberman & Kanig,2008). 

Glidan (Pelicin) 

 Pelicin digunakan untuk memacu aliran serbuk atau granul dengan jalan 

mengurangi gesekan diantara partikel-partikel. Glidan bekerja dengan cara 

mengurangi friksi antar partikel dan mengurangi permukaan kasar granul dengan 

penempelan glidan selama granulasi. Glidan, berfungsi menempatkan partikel-

partikelnya diantara partikel-partikelnya komponen lainnya, dalam massa tablet. 

(Lachman,Liberman & Kanig,2008). 

 

2.6.2  Evaluasi Tablet  

2.6.2.1 Uji Kekerasan Tablet  

 Satu tablet diletakkan ditengah dan tegak lurus pada hardness tester, mula-

mula pada posisi nol, kemudian dengan alat diputar pelan-pelan hingga tablet 

pecah. Dibaca skala yang dicapai pada tablet saat pecah atau hancur (Ariswati C 

W dkk.,2010). 

2.6.2.2 Uji Kerapuhan 

 Tablet yang diuji dibebas debukan terlebih dahulu. Ditimbang 10 tablet 

yang dipilih secara acak. Seluruh tablet dimasukkan ke dalam alat uji 

kerapuhan(Erweka Tipe TA/TR 120) selama 4 menit dengan kecepatan 25 rpm. 

Selanjutnya tablet dibebas debukan dan ditimbang kembali. Dihitung persen bobot 

tablet yang hilang. Bobot tablet yang hilang tidak lebih dari 1% (Ansel, 2005). 
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2.6.2.3 Uji Waktu Hancur  

 Uji waktu hancur dilakukan dengan cara satu tablet ditempatkan pada 

masing-masing keranjang alat uji waktu hancur dengan medium air yang 

dipertahankan suhunya pada 37 ± 2°C. Keranjang di tutup dengan penghancur 

yang sekaligus berfungsi sebagai sensor untuk komputer. Mesin dinyalakan 

selama 30 menit. Jika 1 atau 2 tablet belum hancur sempurna, prosedur di ulangi 

menggunakan 12 tablet. Persyaratan uji waktu hancur terpenuhi jika tidak kurang 

dari 16 tablet dari total 18 tablet telah hancur sempurna dalam waktu yang di 

tentukan (Aini N dkk.,2015). 

 

2.7  Bahan Penelitian 

2.7.1  Lactosum (Laktosa) 

 Laktosa baik digunakan sebagai bahan pengisi, serbuk berwarna putih yang 

mudah larut dalam air dan praktis tidak larut dalam etanol (Depkes RI, 2014). 

Laktosa baik digunakan dalam pembuatan tablet dengan metode granulasi basah 

karena ukurannya yang bagus dan memungkinkan pencampuran dengan bahan 

lain (Rowe et al., 2009). Laktosa tersedia dalam bentuk anhidrat dan monohidrat. 

Bahan anhidrat digunakan untuk kompresi langsung karena kompresibilitas yang 

superior sedangkan monohidrat untuk granulasi basah (Gad, 2008). Laktosa yang 

digunakan pada penelitian adalah laktosa monohidrat. Laktosa monohidrat 

merupakan disakarida alami yang diperoleh dari susu yang mengandung 1 

molekul glukosa dan 1 molekul galaktosa. 

 

Gambar 2.3 Struktur kimia laktosa (Rowe et al., 2009).  
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2.7.2  Povidone ( PVP K 30 ) 

 PVP K 30 atau dapat disebut juga dengan povidone atau kalidon merupakan 

serbuk berwarna putih sampai kekuningan , tidak berbau dan bersifat higroskopis. 

Mudah larut dalam air hingga lebih dari 60% larut dalam beberapa pelarut organik 

seperti etanol, methanol, dan kloroform tetapi tidak larut dalam eter, hidrokarbon, 

dan minyak mineral. Povidone memiliki rumus kimia (C6H9NO)n dengan berat 

molekul sebesar 2500-3000000 g/mol (Rowe et al., 2009) 

 Povidone memiliki nilai K yang bervariasi yaitu antara 10-120. Sedangkan 

yang sering digunakan sebagai bahan tambahan pada sediaan tablet oral adalah 

PVP K 30. Povidone dengan nilai K 30 dianggap tidak berbahaya karena tidak 

diabsorbsi pada saluran pencernaan atau pada membran mukosa. Dalam 

penggunaannya sebagai bahan tambahan terutama digunakan sebagai bahan 

pengikat, kadar yang digunakan adalah antara 0,5-5% (Rowe et al., 2009) 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Struktur Molekul PVP K 30 (Rowe et al., 2009) 

 

2.7.3  Sodium Strach Glycolate Primogel ( Primogel ) 

 Primogel merupakan derivat amylum kentang yang memiliki sifat seperti 

carboxymethyl cellulose. Nama lain dari primogel adalah sodium starch glycolate 

atau 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) 
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 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 2.6 Struktur Kimia Primogel (Rowe et al., 2009) 

 

2.7.4  Magnesium Stearate 

 Magnesium stearat  merupakan senyawa magnesium dengan campuran 

asam-asam organik padat yang diperoleh dari lemak, terutama terdiri dari 

magnesium palmitat dalam berbagai perbandingan, mengandung setara dengan 

tidak kurang dari 6,8% dan tidak lebih dar 8,3% MgO (Kementerian Kesehatan 

RI, 2014). 

 Magnesium stearat merupakan bahan tambahan yang berfungsi sebagai 

pelumas atau pelicin, umumnya digunakan pada formulasi sediaan tablet dan 

kapsul. Kadar yang biasa digunakan dalam formulai tersebut memiliki rentang 

antara 0,25% sampai dengan 5,0% (Li dan Wu, 2014). 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Struktur Kimia Magnesium Stearat (Scout, 2015) 


