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BAB I 

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 

Tablet merupakan bentuk sediaan yang paling banyak digunakan, karena 

memiliki beberapa keuntungan antara lain: 1) ketepatan dosis, 2) mudah cara 

pemakaiannya, 3) stabil dalam penyimpanan, 4) mudah dalam transportasi dan    

5) dari segi ekonomi relatif murah dibanding dengan bentuk sediaan obat lainnya. 

Parasetamol dipilih sebagai bahan dalam penelitian karena mempunyai 

kompresibilitas yang kurang baik, sehingga untuk dapat dicetak menjadi tablet 

yang baik, parasetamol memberikan banyak kesulitan dan membutuhkan bahan 

pengikat yang baik. 

Tablet parasetamol mengandung parasetamol, C8H9NO2, tidak kurang dari 

90% dan tidak lebih dari 110,0% dari jumlah yang tertera di etiket. Parasetamol 

berkhasiat sebagai analgetik-antipiretik (Anonim, 1995).  

Selain mengandung zat aktif, dalam pembuatan tablet diperlukan bahan-

bahan tambahan yaitu bahan pengisi, pengikat, penghancur, pelicin dan pewarna. 

Bahan tambahan memegang peranan penting dalam pembuatan tablet, di 

antaranya bahan pengikat. Bahan pengikat dimaksudkan untuk menjamin 

penyatuan bersama dari partikel serbuk dalam sebuah butir granulat. 

Kompaktibilitas tablet dapat dipengaruhi oleh tekanan kompresi maupun bahan 

pengikat. Bahan pengikat yang biasa digunakan adalah gula, amilum, gelatin, 

tragakan, povidon (PVP), gom arab dan zat lain yang sesuai (Voigt, 1984). 
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Bahan pengikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah polivinil 

pirolidon (PVP) dan amilum manihot sebagai pembanding. PVP sebagai bahan 

pengikat dengan keuntungan sebagai perekat yang baik dalam larutan air atau 

alkohol, mempunyai kemampuan sebagai pengikat kering. (Banker dan Anderson, 

1986). Selain itu juga dari data hasil penelitian-penelitian PVP bagus untuk proses 

penggranulan, hasil granul cepat kering, memiliki sifat alir yang baik, sudut diam 

minimum, menghasilkan fines lebih sedikit dan daya kompaktibilitasnya lebih 

baik sehingga dapat menghasilkan tablet yang bagus. PVP dapat membentuk 

ikatan kompleks dengan berbagai molekul obat sehingga banyak obat-obat yang 

kelarutannya meningkat dengan adanya PVP, dimana ikatan PVP lebih lemah 

sehingga lebih mudah melepaskan obatnya. 

Pada proses granulasi basah penambahan bahan pengikat dimaksudkan 

untuk mengikat partikel-partikel serbuk menjadi satu kesatuan sehingga 

membentuk granul yang kuat dan menentukan sifat-sifat tablet yang dihasilkan. 

Pemilihan bahan pengikat yang cocok dengan jumlah yang tepat maka serbuk-

serbuk halus dapat diubah menjadi granul yang baik dan akan mengalir dari 

hopper menuju ruang cetak dengan baik dan teratur sehingga akan menghasilkan 

tablet yang baik. Untuk itu terbuka peluang bagi pengembangan formulasi tablet. 

Uji disolusi merupakan proses melarutnya suatu zat kimia atau senyawa 

obat dari sediaan padat ke dalam suatu medium tertentu. Uji disolusi berguna 

untuk mengetahui seberapa banyak obat yang melarut dalam medium asam atau 

basa (lambung dan usus halus). Oleh karena kecepatan melarut zat aktif seringkali 
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menjadi tahap penentu kecepatan untuk proses absorpsi, maka uji pelarutan 

(dissolution test) memberikan informasi yang lebih akurat (Ansel, 1989). 

Beberapa penelitian sebelumnya diperoleh kadar PVP yang digunakan 

sebagai bahan pengikat yang baik antara lain 2% pada tablet ekstrak kering daun 

jambu biji (Rista, 1999), penggunaan PVP pada konsentrasi 0,5-2% pada 

pembuatan tablet ekstrak tanaman dapat menghasilkan tablet yang mempunyai 

kekerasan yang cukup, kerapuhan yang rendah dan waktu hancur yang lama 

(Setyarini, 2004). Berdasarkan hal tersebut dilakukan penelitian lebih lanjut 

dengan menggunakan PVP sebagai bahan pengikat dengan konsentrasi yang 

berbeda-beda untuk mengetahui pengaruhnya  terhadap sifat fisik tablet dan profil 

disolusi dari tablet parasetamol sehingga diperoleh tablet yang baik dan 

memenuhi persyaratan Farmakope Indonesia atau kepustakaan lainnya. 

B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh penambahan berbagai kadar PVP sebagai bahan 

pengikat terhadap sifat fisik tablet parasetamol ? 

2. Bagaimana pengaruh PVP terhadap profil disolusi tablet parasetamol ? 

C. Tinjauan Pustaka 

1. Tablet

Tablet adalah sediaan padat kompak, dibuat secara kempa cetak dalam 

bentuk tabung pipih atau sirkuler, kedua permukaannya rata atau cembung. 
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Mengandung satu jenis obat dengan atau bahan tambahan. Zat tambahan yang 

digunakan dapat berfungsi sebagai zat pengisi, zat penghancur, zat pengikat, 

zat pelicin, zat pembasah, atau zat lain yang cocok (Anonim, 1979). Tablet 

merupakan bahan obat dalam bentuk sediaan padat yang biasanya dibuat 

dengan penambahan bahan tambahan farmasetik yang sesuai (Ansel, 1989). 

Kelebihan sediaan tablet yaitu ringan, mudah dalam pembungkusan, 

pemindahan dan penyimpanan. Pasien menemukan kemudahan untuk 

membawanya dan tidak perlu menggunakan alat bantu seperti sendok untuk 

pemakaiannya (Parrott, 1971). 

Kerugian sediaan tablet yaitu beberapa obat tidak dapat dikempa 

menjadi padat dan kompak dan obat yang rasanya pahit, obat dengan bau yang 

tidak dapat dihilangkan atau obat yang peka terhadap kelembaban udara perlu 

pengapsulan atau penyelubungan dulu sebelum dikempa (bila mungkin) atau 

memerlukan penyalutan dulu (Banker dan Anderson, 1986). 

2. Bahan-bahan tambahan dalam pembuatan tablet 

Tablet biasanya berisi beberapa atau paling banyak terdiri atas zat 

aktif, pengisi, pengikat, pewarna, penghancur, pemberi rasa dan pelicin 

(Anonim, 1995). 

a. Bahan pengisi (diluent atau filler)

Bahan pengisi ditambahkan dengan tujuan untuk memperbesar 

volume dan berat tablet. Bahan pengisi yang umum digunakan adalah 

laktosa, pati, dekstrosa, dikalsium fosfat dan mikrokristal selulosa 

(Avicel). Bahan pengisi dipilih yang dapat meningkatkan fluiditas dan 

kompresibilitas yang baik (Sheth dkk, 1980). 
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b. Bahan pengikat (binder)

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 (Voigt, 1984).  

Bahan pengikat yang umum digunakan adalah gom akasia, gelatin, 

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

pati terhidrolisa. 

c. Bahan penghancur (disintegrant)

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 (Banker dan Anderson, 1986).

Bahan penghancur meliputi tepung jagung dan kentang, turunan 

amilum seperti karboksimetil selulosa, resin, resin penukar ion dan bahan-

bahan lain yang membesar atau mengembang dengan adanya lembab dan 
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mempunyai efek memecahkan atau menghancurkan tablet setelah masuk 

dalam saluran pencernaan (Ansel, 1989). 

d. Bahan pelicin (lubricant)

Digunakan 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 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. Bahan pelicin biasanya digunakan dalam jumlah kecil antara 0,5-

1% tetapi mungkin kurang dari 0,1% dan lebih dari 5%. Contoh umum 

bahan pelicin antara lain petrolatum cair, talk, magnesium stearat dan 

stearan dan asam stearat, kalsium stearat, likopodium (untuk tablet yang 

berwarna). Bahan pelicin ditambahkan setelah terbentuk granul. Bahan 

pelicin bekerja paling efektif jika terletak di luar granul (Ansel,1989). 

3. Metode pembuatan tablet 

a. Metode granulasi basah (wet granulation)

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 
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tidak sesuai dengan yang diinginkan dan akan mempengaruhi hasil akhir 

tablet (Robert dkk, 1990). 

Keuntungan metode granulasi basah: 

1) 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. 

2) Untuk obat dengan sifat kompaktibilitas rendah, dalam takaran tinggi 

dibuat dengan metode ini tidak perlu bahan penolong yang 

menyebabkan bobot tablet lebih besar. 

3) Sistem granulasi basah mencegah terjadinya segregasi komponen 

penyusun tablet yang homogen selama proses pencampuran. 

4) Untuk yang hidrofob maka granulasi basah dapat memperbaiki 

kecepatan pelarutan kecepatan obat dengan memilih bahan pengikat 

yang cocok (Bandelin, 1989). 

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 (Bandelin, 1989). 

b. Metode granulasi kering (dry granulation)

Metode pembuatan tablet yang digunakan jika dosis efektif terlalu 

tinggi untuk pencetakan langsung, obatnya peka terhadap pemanasan, 

kelembaban, atau keduanya yang mana merintangi dalam granulasi basah. 
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Pada metode granulasi kering, granul terbentuk oleh penambahan 

bahan pengikat kedalam campuran serbuk obat dengan cara memadatkan 

massa yang jumlahnya lebih besar (slugging) dari campuran serbuk, dan 

setelah itu memecahkannya menjadi pecahan-pecahan kedalam granul 

yang lebih kecil (Ansel, 1989).

c. Metode cetak langsung (direct granulation)

Keuntungan penggunaan metode ini adalah waktu produksi yang 

lebih singkat, dapat dipakai untuk bahan yang tidak tahan air, tetapi 

kerugiannya adalah sering terjadi pemisahan antar partikel (segregation)

pada waktu partikel turun di hopper ke die sehingga terjadi 

ketidakseragaman bahan aktif (Ansel, 1989). 

4. Pemeriksaan sifat fisik campuran granul 

a. Waktu alir 

Merupakan waktu yang diperlukan untuk mengalirkan sejumlah 

granul pada alat yang dipakai. Apabila granul mempunyai sifat alir yang 

baik maka pengisian pada ruang kempa menjadi konstan sehingga 

dihasilkan tablet yang mempunyai bobot seragam (Parrott, 1971). 

b. Sudut diam  

Sudut diam adalah sudut yang terbentuk antara permukaan 

tumpukan granul dengan bidang horizontal. Corong berada pada suatu 

ketinggian yang dikehendaki diatas bidang horizontal. Bubuk atau granul 

dituang perlahan-lahan sampai didapat tumpukan bubuk yang berbentuk 

kerucut. Bila sudut diam < 30
o
 biasanya menunjukkan bahwa granul dapat 
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mengalir bebas, dan bila sudutnya > 40
o
 biasanya sifat alirnya kurang baik 

(Banker dan Anderson, 1986). 

c. Indeks pengetapan

Didefinisikan sebagai penurunan volume sejumlah granul karena 

kemampuannya mengisi ruang antara granul dan memampat secara lebih 

rapat. Alat yang digunakan volumeter, terdiri dari gelas ukur yang 

diletakkan pada suatu alat yang dapat bergerak naik turun secara mekanik 

dengan bantuan alat penggerak. 

5. Pemeriksaan kualitas tablet 

a. Keseragaman bobot  

Variasi bobot tablet dipengaruhi oleh ukuran dan distribusi granul 

yang berbeda, sifat alir granul yang tidak baik akan menyebabkan jumlah 

serbuk yang masuk dalam ruang kompresi tidak seragam, sehingga 

menghasilkan bobot tablet yang berbeda (Fonner dkk, 1990). 

Keseragaman bobot tablet ditentukan berdasarkan banyaknya 

penyimpangan bobot pada tiap tablet terhadap bobot rata-rata dari semua 

tablet sesuai syarat yang ditentukan Farmakope Indonesia. 

b. Kekerasan

Dinyatakan sebagai daya tahan terhadap tekanan, tegangan, 

patahan, guliran, gosokan dan jatuhan (Voigt, 1984). Kekerasan tablet 

umumnya 4-8 kg (Parrott, 1971). 
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c. Waktu hancur

Didefinisikan sebagai waktu yang diperlukan untuk hancurnya 

tablet dalam medium yang sesuai, kecuali dinyatakan lain untuk tablet 

tidak bersalut tidak lebih dari 15 menit (Anonim, 1979). 

d. Kerapuhan

Dinyatakan sebagai ketahanan suatu tablet terhadap goncangan 

selama proses pengangkutan dan penyimpanan. Tablet yang mudah rapuh 

dan pecah akan kehilangan keindahan dalam penampilannya serta 

menimbulkan variasi pada bobot tablet tablet dan keseragaman dosis obat. 

Nilai kerapuhan  yang dapat diterima sebagai batas tertinggi adalah 1% 

(Banker dan Anderson, 1986). 

e. Kandungan zat aktif

Tablet parasetamol mengandung zat aktif tidak kurang dari 90% 

dan tidak lebih dari 110,0 % dari jumlah yang tertera pada etiket (Anonim, 

1995)

f. Disolusi

Didefinisikan sebagai proses melarutnya suatu zat kimia atau 

senyawa obat dari sediaan padat ke dalam suatu medium tertentu. Uji 

disolusi berguna untuk mengetahui seberapa banyak obat yang melarut 

dalam medium asam atau basa (lambung dan usus halus) (Ansel, 1989). 

Uji disolusi merupakan parameter yang menunjukkan kecepatan pelarutan 

obat dari tablet. Pada dasarnya laju disolusi diukur dari jumlah zat aktif 

yang terlarut pada waktu tertentu ke dalam medium cair yang diketahui 

volumenya pada suatu waktu tertentu pada suhu yang relatif konstan. 
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Khan (1975), memberikan evaluasi disolusi dengan DE 

(Dissolution Efficiency) yang didefinisikan sebagai luas di bawah kurva 

dalam waktu tertentu yang mengekspresikan presentasi dari area dengan 

100% disolusi dalam waktu yang sama. 

DE (Dissolution Efficiency) pada waktu t dihitung dengan 

persamaan :  

DE = 100% x 
Y

Ydt

t

100

0

t

...................................................................(1) 

t

0

Ydt   =  luas daerah dibawah kurva disolusi pada waktu t 

t

100Y   =  luas bidang pada kurva yang menunjukkan semua zat aktif 

telah terlarut pada waktu t. 

           

 Disintegrasi        Deagregasi 

                

       Disolusi             Disolusi       Disolusi 

                  

      Absorbsi (in vivo)

      

Gambar 1. Skema proses disolusi sediaan padat (Wagner, 1971) 

Beberapa faktor yang mempengaruhi pelepasan obat dari sediaan 

tablet, antara lain (Wagner, 1971): 

Tablet

atau

kapsul

Granul

atau

agregat

Partikel 

halus

Obat dalam larutan (in vitro atau in vivo)

Obat dalam darah, cairan dan jaringan lain 
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1) Sifat fisika kimia obat misalnya yang berhubungan dengan kelarutan, 

seperti polimorfi, asam, basa, garam dan ukuran partikel. 

2) Faktor yang berhubungan dengan formulasi dan pembuatan tablet, 

misalnya : 

a) Bahan tambahan seperti bahan pengisi, penghancur, pengikat, dan 

pelicin.

b) Metode pembuatan tablet. 

3) Faktor alat dan kondisi percobaan, misalnya :  

a) Kecepatan pengadukan, semakin cepat pengadukan maka semakin 

tinggi kecepatan kelarutan obat.  

b) Temperatur, semakin tinggi temperatur, semakin tinggi kecepatan 

pelarutan obat. 

c) Komposisi medium yang digunakan. 

4) Faktor lain, misalnya bentuk sediaan dan cara penyimpanan.  

6. Monografi

a. Parasetamol (acetaminofen) 

Gambar 2. Struktur kimia parasetamol (Anonim, 1995) 

Parasetamol mengandung tidak kurang 98,0% dan tidak lebih 

101,0 % C8H9NO2, dihitung terhadap zat anhidrat (Anonim, 1995). 

Pemerian parasetamol berupa serbuk hablur putih, tidak berbau rasa 

NHCOCH3HO
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sedikit pahit. Kelarutan, larut dalam 70 bagian air, 7 bagian etanol (85%), 

13 bagian aseton P, 40 bagian gliserol dan 9 bagian propilen glikol P serta 

larut dalam alkali hidroksida 1N (Anonim, 1979). 

b. Laktosa

Laktosa adalah gula yang diperoleh dari susu. Dalam bentuk 

anhidra atau satu molekul air hidrat. Merupakan serbuk atau massa hablur, 

keras, putih atau putih krom. Tidak berbau dan rasa sedikit manis, stabil 

diudara tetapi mudah menyerap bau, mudah larut dalam air dan lebih 

mudah larut dalam air mendidih, sangat sukar larut dalam etanol, tidak 

larut dalam kloroform dan dalam eter (Anonim, 1995). Laktosa digunakan 

sebagai bahan pengisi. 

c. Polivinil pirolidon (PVP) 

Gambar 3. Struktur PVP (Rowe dkk, 2003) 

Dalam bentuk polimer dengan rumus molekul (C6H9NO)n.

Polivinil pirolidon adalah hasil polimerasi 1-vinilpirolid 2-on. Bobot 

molekul berkisar antara 10.000 hingga 700.000. pemerian, serbuk putih 

kekuningan, berbau lemah atau tidak berbau, higroskopis. Kelarutan, 

mudah larut dalam air, dalam etanol (95%)P dan dalam kloroform P, 

kelarutan tergantung dari bobot molekul rata-rata, praktis tidak larut dalam 

eter P. PVP digunakan sebagai bahan pengikat (Anonim, 1979).  

 CH  CH2
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d. Amilum manihot 

Merupakan serbuk sangat halus, putih yang diperoleh dari umbi 

akar Manihot utilissima Pohl (Familia Euphorbiacea). Kelarutan, praktis 

tidak larut dalam air dingin dan etanol (Anonim, 1995). 

e. Explotab / Natrium amylum glikolat 

Merupakan serbuk bebas mengalir mengandung sodium Na 2,8% 

samapi 4,2%, pH antara 5,8 dan 7,5 mengandung natrium klorida tidak 

lebih dari 0,002%, berwarna putih tidak berbau, tidak berasa sebagai salah 

satu merk dagang Natrium amilum glicolate: Explotab
®

 penggunaanya 

dalam pembuatan tablet sebagai bahan penghancur yabg lebih murah dari 

karboksimetilselulosa, digunakan dengan kosentrasi rendah yaitu 1-8% 

dilaporkan 4% optimum (Banker dan Anderson, 1986). 

f. Talk

Talk adalah magnesium silikat alam, kadang-kadang mengandung 

sedikit aluminium silikat hablur sangat halus, putih atau putih kelabu 

berkilat mudah melekat pada kulit dan bebas dari butiran, kelarutannya 

hampir tidak larut dalam semua pelarut. Konsentrasi yang digunakan 

dalam tablet 1-5% (Anonim, 1979). 

g. Magnesium stearat 

Magnesium stearat merupakan senyawa magnesium dengan 

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

terdiri dari magnesium stearat dan magnesium palmitat dalam berbagai 

perbandingan setara tidak kurang 6,8% dan tidak lebih dari 8,3% MgO. 

Merupakan serbuk halus, putih, bau lemak khas, mudah melekat dikulit, 
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bebas dari butiran. Tidak larut dalam etanol dan dalam eter. Sebagian 

besar digunakan dalam kosmetik, makanan dan formulasi obat. Pada 

dasarnya digunakan sebagai pelicin kapsul dan tablet dengan konsentrasi 

0,25%-5% (Anonim, 1979). 

D. Hipotesis 

 Adanya perbedaan konsentrasi PVP sebagai bahan pengikat dalam 

formulasi tablet parasetamol diduga berpengaruh terhadap sifat fisik dan profil 

disolusi tablet yakni semakin tinggi konsentrasi PVP akan menaikkan kekerasan 

tablet, menurunkan kerapuhan tablet, dan semakin lama waktu hancur tablet serta  

waktu pelepasan obatnya juga semakin lama. 


