
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Tablet merupakan bentuk sediaan oral yang banyak diproduksi dan disukai 

oleh masyarakat karena tablet mempunyai beberapa keuntungan diantaranya adalah 

ketepatan dosis, mudah cara pemakaiannya, relatif stabil dalam penyimpanan, mudah 

dalam transportasi dan distribusi kepada konsumen, serta harganya relatif murah. 

(Banker dan Anderson, 1986). 

Bahan penghancur merupakan salah satu bahan tambahan yang penting dalam 

pembuatan tablet, bahan penghancur berfungsi melawan aksi bahan pengikat dari 

tablet dan melawan tekanan pada saat penabletan. Bahan ini akan menghancurkan 

tablet bila bersentuhan dengan air atau cairan saluran pencernaan. Tablet akan hancur 

menjadi granul selanjutnya pecah menjadi partikel-partikel halus dan akhirnya obat 

akan hancur (Gunsel et al, 1970) 

Amilum (pati) merupakan bahan penolong yang sering digunakan pada 

pembuatan tablet. Salah satunya adalah sebagai bahan penghancur. Amilum akan 

melepaskan kekuatannya dari bahan pengikat dan menyebabkan pembengkakan dari 

beberapa komponen penyusun sehingga sebagian atau seluruh aksinya membantu 

hancurnya tablet (Voigts , 1984) 

Parasetamol merupakan obat yang berkhasiat sebagai analgetik, antiperetik., 

efek terapi cepat dan dapat dibeli dengan harga terjangkau (Tan dan Kirana, 2002). 

Toksisitas parasetamol lebih rendah dari pada aspirin dan fenasetin pada dosis 
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normal paracetamol bebas efek samping bermakna, sedangkan pada dosis besar dapat 

menyebabkan kerusakan hati dan ginjal  (Mycek, 2001) 

Parasetamol memiliki sifat kompresibilitas dan fluiditas yang kurang baik, 

sehingga menimbulkan kesulitan sewaktu pengempaan. Untuk obat dengan sifat 

kompaktibilitas yang kurang baik dalam dosis besar paling tepat jika digunakan 

metode granulasi basah, karena dengan metode granulasi basah tidak memerlukan 

banyak bahan tambahan yang menyebabkan bobot terlalu besar, selain itu sifat 

parasetamol yang tahan terhadap panas dan kelembaban selama proses granulasi.   

Penelitian yang sudah dilakukan menunjukan bahwa amilum ubi talas dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan penghancur dalam tablet Antalgin dengan profil 

kecepatan disolusi (Kadhafi, 2000). Untuk itu dalam penelitian ini digunakan amilum 

ubi talas (Colocasia esculento (L)) sebagai bahan penghancur dalam tablet 

parasetamol dengan metode penambahan eksternal-internal dengan disertai daya 

serap tablet, untuk mengetahui  tablet yang mempunyai sifat fisik yang memenuhi 

persyaratan dalam Farmakope Indonesia dan pustaka lain.   

 

B. Perumusan Masalah 

1. Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh 

penambahan berbagai konsentrasi amilum ubi talas sebagai bahan penghancur 

tablet parasetamol terhadap sifat fisiknya ? 

2. Berapa konsentrasi optimum amilum ubi talas yang menunjukkan hasil yang baik 

sebagai bahan penghancur yang memenuhi persyaratan dalam Farmakope 

Indonesia dan pustaka lain ? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh berbagai konsentrasi 

amilum ubi talas sebagai bahan penghancur tablet parasetamol terhadap sifat 

fisiknya. 

2. Menentukan konsentrasi optimum amilum ubi talas yang menunjukkan hasil 

yang lebih baik sebagai bahan penghancur dalam pembuatan tablet parasetamol. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Tablet  

Tablet adalah sediaan padat kompak cetak dalam tabung pipih atau sirkuler, 

kedua permukaannya rata atau cembung, mengandung satu jenis obat atau lebih 

dengan atau tanpa zat tambahan (Anonim, 1979). 

Beberapa kriteria yang harus dipenuhi suatu tablet berkualitas adalah kekerasan 

yang cukup dan tidak rapuh, sehingga kondisinya tetap baik selama fabrikasi 

pengemasan dan pengangkutan sampai pada konsumen, dapat melepaskan obatnya 

sampai pada ketersediaan hayati, memenuhi persyaratan keseragaman bobot tablet 

dan kandungan obatnya, mempunyai penampilan yang menyenangkan baik mengenai 

bentuk, warna, dan rasa (Sheth et al, 1980). 

Bahan yang akan dikempa harus memenuhi persyaratan sifat diantaranya 

mudah mengalir (free flowing), agar jumlah bahan yang mengalir dari hopper 

kedalam ruang cetak selalu sama untuk setiap saat. Dengan demikian bobot tablet 

tidak memiliki variasi yang besar. Selain itu juga kompresibilitas yang dimaksudkan 
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bahwa bahan tablet akan menjadi kompak jika dikempa, sehingga dihasilkan tablet 

yang keras dalam penyimpanan (Sheth et al, 1980). 

 

2. Bahan tambahan dalam pembuatan tablet 

Pada dasarnya bahan pembantu pembuatan tablet atau eksipien berfungsi untuk 

membantu proses penabletan dalam memperbaiki hasil akhir tablet. Eksipien harus 

netral, tidak berbau, dan tidak berasa, jika mungkin tidak berwarna (Voigt, 1984).  

Bahan pembantu tersebut antara lain : 

a. Bahan pengisi (filler) 

Bahan pengisi digunakan untuk memperbesar masa tablet yang 

mengandung zat aktif dalam jumlah yang sedikit, sehingga menjadi tablet yang 

cukup besar agar sesuai dengan berat yang dikehendaki dan dapat dikempa 

dengan baik. Pada pemilihan bahan pengisi, dipilih bahan yang dapat 

memperbaiki sifat ikatan antara partikel penyusun dan sifat alir dari komponen 

formulasi serta bahan yang digunakan bersifat netral (Sheth et al, 1980). 

b. Bahan pengikat (binder) 

Bahan pengikat diperlukan dalam pembuatan tablet dengan maksud untuk 

meningkatkan kohesifitas antar partikel serbuk sehingga memberikan 

kekompakan dan daya tahan tablet. 

Penggunaan bahan pengikat yang terlalu banyak atau berlebihan akan 

menghasilkan massa yang terlalu basah dan granul yang terlalu keras sehingga 

tablet yang dihasilkan mempunyai waktu hancur yang lama, sebaliknya 
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kekurangan bahan pengikat akan menghasilkan daya rekat yang lemah sehingga 

tablet akan rapuh dan terjadi capping (Voigt, 1984). 

c. Bahan penghancur (disintegrant) 

Bahan penghancur adalah bahan yang ditambahkan dalam pembuatan tablet 

dengan maksud tablet hancur menjadi bagian-bagiannya apabila berada dalam 

medium air. Prinsip kerja bahan penghancur adalah melawan daya tarik bahan 

pengikat dan kekuatan fisik tablet sebagai akibat dari tekanan mekanik pada 

proses kompresi. Makin kuat kerja bahan pengikat, maka perlu bahan penghancur 

yang lebih efektif. Pada pembuatan tablet secara granulasi, terdapat tiga cara 

dalam penambahan bahan penghancur yaitu penambahan secara internal, 

eksternal dan kombinasi eksternal-internal. Perbedaan antara ketiga cara 

penambahan tersebut terletak pada tiga tahapan penambahannya, yaitu: 

1) Internal addition, yaitu bahan penghancur ditambahkan pada proses 

granulasi, bertujuan untuk menghancurkan granul menjadi partikel penyusun 

granul. 

2) eksternal addition, yaitu bahan penghancur ditambahkan bersama bahan 

pelican pada granul kering yang sudah diayak sebelum penabletan, bertujuan 

untuk menghancurkan tablet menjadi granul setelah kontak dengan medium 

air. 

3) kombinasi eksternal-internal, yaitu bahan penghancur ditambahkan pada 

proses granulasi dan sebagian lagi ditambahkan pada granul kering sebelum 

penabletan, bertujuan agar tablet hancur menjadi granul dan selanjutnya 

hancur menjadi partikel-partikel penyusunnya (Aulton, 2002).   
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Mekanisme aksi bahan penghancur dalam proses penghancuran tablet yaitu: 

1) Aksi kapiler. Begitu tablet kontak dengan cairan, maka air segera masuk 

dalam tablet melalui saluran pori yang terbentuk selama penabletan. Sifat 

hidrofolitas pada bahan penghancur maka perembesan air lewat pori akan 

lebih cepat dan efektif sehingga akan memisahkan partikel-partikel granul 

dan akan menghancurkan tablet. 

2) Pengembangan. Air merembes dalam tablet melalui celah antar partikel atau 

lewat jembatan hidrofil yang dibentuk bahan penghancur. Dengan adanya air 

maka bahan penghancur akan mengembang, dimulai dari bagian lokal lalu 

meluas keseluruh bagian tablet. Akibat pengembangan bahan penghancur 

menyebabkan tablet pecah dan hancur. 

3) Deformasi. Pada saat pengempaan tablet, beberapa partikel ada yang 

mengalami deformasi plastik. Masuknya air ke dalam tablet akan memacu 

partikel kembali kebentuk semula, akibatnya tablet akan hancur dan pecah.   

4) Repulsion. Air yang masuk ke pori-pori tablet dapat menetralisir muatan 

listrik yang terbentuk pada saat pengempaan. Muatan partikel berubah 

sehingga akan saling tolak menolak. Gaya penolakan inilah yang 

menyebabkan tablet menjadi hancur (Rudnic dan Kottke, 2002). 

d. Bahan Pelicin  

Bahan pelicin memudahkan pengeluaran tablet keluar ruang cetak melalui 

pengurangan gesekan antara dinding dalam lubang ruang cetak dengan 

permukaan sisi tablet. Bahan pelicin yang umum digunakan adalah kalsium dan 

magnesium stearat, karena mereka akan menyebabkan turunnya kekerasan tablet 
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akibat mengecilnya gaya ikatan dengan terbentuknya lapisan tipis bahan pelicin 

pada partikel bahan padat. 

Bahan pelicin dalam pembuatan tablet dapat berfungsi sebagai :  

1) Lubricant, yaitu untuk mengurangi gesekan yang terjadi antara  dinding ruang 

cetak dengan tepi tablet selama penabletan. 

2) Glidant, yaitu memperbaiki sifat alir serbuk atau granul, sehingga lebih 

mudah mengalir. 

3) Anti adherent, untuk mencegah melekatnya tablet pada die dan pada 

permukaan punch (Voigt, 1984).   

 

3. Metode pembuatan tablet  

a. Metode granulasi basah (wet granulation) 

Metode ini merupakan metode yang paling banyak digunakan dalam 

memproduksi tablet kompresi. Langkah-langkah yang diperlukan dalam 

pembuatan tablet dengan metode ini adalah menimbang dan mencampur bahan-

bahan, pembuatan granlasi basah, pengayakan adonan lembab menjadi granul, 

pengeringan, pengayakan kering, pencampuran bahan pelicin, pembuatan tablet 

dengan kompresi (Ansel et al., 1995).    

b. Metode granulasi kering (dry granulation) 

Pada metode ini, granul dibentuk oleh penambahan bahan pengikat kering 

kedalam campuran serbuk obat dengan cara memadatkan masa yang jumlahnya 

besar dari campuran serbuk, dan setelah itu memecahkannya dan menjadi 

pecahan-pecahan kedalam granul yang lebih kecil. Penambahan bahan pelicin 
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dan penghancur kemudian dicetak menjadi tablet (Ansel et al, 1995). Metode ini 

khusus untuk bahan yang tidak dapat diolah dengan metode granulasi basah, 

karena kepekaannya terhadap uap air atau karena untuk mengeringkannya 

diperlukan temperatur yang dinaikkan.  

c. Metode cetak langsung (direct compression) 

Metode ini dilakukan pada bahan-bahan obat atau bahan tambahan yang 

bersifat mudah mengalir dan memiliki sifat kohesif yang memungkinkan untuk 

langsung ditablet tanpa memerlukan proses granulasi tahap-tahapnya yaitu zat 

aktif/berkhasiat bersama-sama dengan bahan pengisi, bahan penghancur, bahan  

pengikat  dicampur hingga homogen lalu dicetak (Ansel, 1995) 

 

4. Pemeriksaan sifat campuran granul  

a. Waktu alir 

Waktu alir adalah waktu yang diperlukan sejumlah granul atau serbuk untuk 

mengalir pada alat yang dipakai. Mudah tidaknya mengalir dipengaruhi oleh bentuk 

partikel, sifat permukaan, ukuran partikel, penambahan bahan pelicin dan 

kelembaban granul. Apabila granul mempunyai waktu alir yang baik maka pengisian 

pada ruang kempa akan konstan, sehingga sediaan yang dihasilkan mempunyai bobot 

yang seragam (Parrott, 1971).   

b. Sudut diam 

Sudut diam adalah sudut tetap yang terjadi antara timbunan partikel bentuk 

kerucut dengan bidang horizontal. Besar kecilnya sudut diam dipengaruhi oleh 

bentuk, ukuran dan kelembaban granul. Granul atau serbuk kualitas farmasi 
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mempunyai sudut diam 25° – 45°, sudut yang lebih kecil menunjukkan sifat alir yang 

baik (Wadke dan Jacobson, 1989). 

5. Pemeriksaan sifat fisik tablet 

a. Keseragaman bobot tablet 

Keseragaman bobot tablet di tentukan berdasarkan banyaknya penyimpangan 

bobot pada tiap tablet terhadap bobot rata-rata dari semua tablet sesuai syarat yang di 

tentukan dalam Farmakope Indonesia edisi III (Anonim, 1979). 

Penyimpangan yang dipersyaratkan oleh Farmakope Indonesia adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 1.  Penyimpangan bobot untuk tablet tak bersalut terhadap bobot rata-rata 
menurut Farmakope Indonesia edisi III 

 
Penyimpangan bobot rata-rata (%) Bobot rata-rata 

A B 
25 mg atau kurang 
26 sampai dengan 150 mg 
151 sampai dengan 300 mg 
Lebih dari 300 mg 

15 
10 
75 
5 

30 
20 
15 
10 

  

b. Kekerasan tablet 

Kekerasan tablet adalah parameter yang menggambarkan ketahanan tablet 

dalam melawan tekanan mekanik seperti guncangan, tekanan, dan kemungkinan 

terjadinya keretakan tablet pada saat pembungkusan atau pengepakan. Tablet yang 

baik mempunyai kekerasan antara 4 - 8 kg (Parrott, 1971). 

c. Kerapuhan tablet 

Kerapuhan adalah parameter lain dari ketahanan tablet dalam pengisian dan 

guncangan. Besaran yang dipakai adalah persen bobot yang hilang selama pengujian 

dengan alat friabilator. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerapuhan antara lain 
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banyaknya kandungan serbuk (finnes). Kerapuhan diatas 1,0% menunjukkan tablet 

yang rapuh dan dianggap kurang baik (Parrott, 1971). 

d. Daya serap tablet 

Daya serap tablet merupakan tahap awal dari proses hancurnya tablet. Daya 

serap tablet dipengaruhi oleh porositas, ukuran pori, dan kontak sudut dengan pori. 

Daya serap tablet diukur dengan liquid uptake apparatus (Van Kamp, 1987). 

e. Waktu hancur Tablet 

Waktu hancur adalah waktu yang diperlukan untuk hancurnya tablet dalam 

medium yang sesuai, kecuali dinyatakan lain waktu yang diperlukan untuk 

menghancurkan kelima tablet tersebut tidak lebih dari 15 menit untuk tablet tidak 

bersalut dan tidak lebih dari 60 menit untuk tablet bersalut gula dan bersalut selaput 

(Anonim, 1979). 

Tablet harus hancur dan melepaskan obatnya dalam cairan tubuh, jika obat 

yang tersedia diabsorbsi dalam saluran pencernaan. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi waktu hancur dari tablet adalah jenis, jumlah obat yang diracik, 

bahan pembantu yang ditambahkan, gaya pencetakan yang digunakan, kekerasan 

tablet, sifat fisika kimia granul (Voigt, 1984).  

6. Tinjauan bahan  

a. Parasetamol 

HO NHCOCH3
 

 

4 – Hidroksiasetanilida 

Gambar 1. Rumus struktur parasetamol (Anonim, 1979) 
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Parasetamol mengandung tidak kurang dari 98,0% dan tidak lebih dari 101,1% 

C8H9NO2, dihitung terhadap zat anhidrat. Merupakan serbuk hablur, putih, tidak 

berbau, rasa sedikit pahit. Larut dalam air mendidih dan dalam natrium hidroksida 

1N, dan mudah larut dalam etanol. Parasetamol merupakan metabolit fenasetin. 

Khasiatnya analgetik dan anti piretik, dan memiliki efek anti inflamasi sangat lemah 

(Anonim, 1995). 

b. Laktosa 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Rumus struktur laktosa (Anonim, 1979) 

Laktosa adalah gula yang diperoleh dari susu, dalam bentuk anhidrat atau 

mengandung satu molekul anhidrat. Pemerian serbuk atau massa hablur keras, putih 

atau putih krem, tidak berbau dan sedikit manis, stabil diudara, tetapi mudah 

menyerap bau. Kelarutan mudah larut (dan pelan-pelan) larut dalam air dan lebih 

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

kloroform dan dalam eter. Laktosa monohidrat (C11H22O11-H2O) memiliki berat 

molekul 360,31. Kegunaan sebagai bahan pengisi tablet (Anonim, 1995).   
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c. Ubi talas 

1) Sistematika tanaman  

Devisio : Spermatophyta 

Sub devisio  : Angiosperme 

Classis : Monocotyledonneae 

Ordo  : Arecales 

Famili  : Areceae 

Genus  : Colocasia 

Species : Colocasia esculenta (L) Schoot 

  (Van Steenis, 2002) 

2) Kandungan ubi talas 

Kandungan gizi yang terdapat pada 100 g ubi talas adalah kalsium 98 

mg, protein 1,9 mg,lemak 0,2 mg, calsium 28 mg, posfat 61 mg, dan besi         

1,0 mg (Anonim, 2004). 

3) Deskripsi tanaman talas 

Tumbuhan talas berupa herba bergetah dengan ketinggian mencapai           

40 cm hingga 1,5 meter. Talas biasa tumbuh liar di pinggiran air sungai, 

rawa, Tanah, tandus, atau  ditanam.Tumbuhan ini hidup baik di ketinggian 

250 sampai 2000 meter di atas permukaan laut, memiliki daun berjumlah 2 

sampai 5 helai, bertangkai dan berwarna hijau, bergaris-garis hijau atau 

keungu-unguan, dan panjang 23 sampai 150 cm dengan pangkal berbentuk 

pelepah. Bagian batang di bawah tanah berbentuk umbi (Anonim, 2002). 
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4) Kegunaan talas 

Talas bisa mengatasi berbagai penyakit di antaranya diare, disentri, 

muntah darah, biduran, radang ginjal, benjolan kelenjar limpa, kutil, digigit 

serangga, sakit pada tulang, sendi, otot, pembengkakan, bisul, dan luka 

terkena benda tajam (Anonim, 2002). 

5) Amilum  

Amilum merupakan homopolimer glukosa dengan ikatan α-glikosidik. 

Berbagai macam amilum tidak sama sifatnya, tergantung dari panjang rantai 

C-nya, serta apakah lurus atau bercabang rantai molekulnya. Amilum terdiri 

dari dua fraksi yang dapat dipisahkan dengan air panas. Fraksi terlarut 

tersebut disebut amilosa dan fraksi tidak larut disebut amilopektin. Amilosa 

mempunyai struktur lurus dengan α-(1,4)-D-glukosa, dan amilosa juga 

mempunyai karakteristik yang mampu mengikat iod dan memberi warna biru 

sedang amilopektin mempunyai cabang dangan ikatan α-(1,4)-D-glukosa 

sebanyak 4-5% dari berat total. Amilopektin tersusun dari satuan-satuan 

glukosil yang di hubungkan dengan ikatan 1,4 α glukosidik dan 1,6 α 

glukosidik pada percabangannya. Amilopektin tidak membentuk komplek 

dengan iodine, tetapi membentuk warna merah (Winarno, 1986). 

Pemeriksaan mikroskop menunjukan bahwa amilum pada tanaman 

terdapat sebagai granula-granula kecil. Lapisan luar dari setiap granula terdiri 

atas molekul-molekul amilum yang tersusun amat rapat sehingga tidak 

tertembus air dingin. Sumber amilum dari asal tanaman yang berbeda 
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mempunyai ciri khas pada bentuk, dan pada penyebaran ukuran-ukuran butir 

amilum itu (Gaman dan Sherrington, 1994).      

Bila amilum mentah dimasukkan ke dalam air dingin, butir 

amilumnya akan menyerap air dan membengkak. Namun demikian jumlah air 

yang terserap tersebut hanya dapat mencapai kadar 30%. Peningkatan volume 

butir amilum yang terjadi di dalam air pada suhu 55°  sampai  65° merupakan 

pembengkakan yang sesungguhnya, dan setelah pembengkakan ini granula 

amilum dapat kembali pada kondisi semula (Winarno, 1986). 

Menurut lowenthal 1972, sifat khas dari amilum yaitu dapat 

membantu membasahkan bahan hidrofobik dengan jalan menarik air, 

disamping itu amilum juga mempumyai sifat membantu pembentukan 

kapiler-kapiler, sehingga dapat menarik air atau cairan dalam tablet. Amilum 

yang mengembang tergantung pada amilosa dan amilopektin yang 

dikandungannya. Amilosa dapat menimbulkan tekanan osmotic yang 

mendukung sistem kapiler terhadap absorpsi cairan dan amilopektin 

mempunyai kemampuan mengembang bila kontak dengan cairan,dengan 

demikian mendukung hancurnya tablet (Susilo, 2004).    

d. Magnesium stearat 

Magnesium stearat merupakan senyawa magnesium dengan campuran asam-

asam organik padat yang diperoleh dari lemak. Mengandung setara dengan tidak 

kurang dari 6,8% dan tidk lebih dari 8,3% MgO. Merupakan serbuk halus, putih, bau 

khas lemah, mudah melekat dikulit, bebas dari butiran, kelarutan tidak larut dalam 

air, dalam etanol dan dalam eter (Anonim, 1995). 
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e. Talk 

Talk adalah magnesium silikat hidrat alam, kadang-kadang mengandung sedikit 

aluminium silikat. Pemerian serbuk hablur, sangat halus, licin, putih, atau putih 

kelabu, mudah melekat pada kulit dan bebas dari butiran. Kelarutan tidak larut dalam 

hampir semua pelarut (Anonin, 1979). 

f. Gelatin 

Gelatin adalah suatu zat yang diperoleh dari hidrolisa parsial kolagen dari kulit, 

jaringan ikat putih dan tulang hewan (Anonim, 1995). Pemilihan lembaran kepingan, 

serbuk atau butiran, tidak berwarna atau kekuningan pucat, bau dan rasa lemah. 

Kelarutan jika direndam dalam air mengembang dan menjadi lunak, menyerap air 5 – 

10 bobotnya, larut dalam air panas dan jika didinginkan terbentuk gudir, praktis tidak 

larut dalam etanol (95%) P, dalam klorofom P dan eter P, larut dalam campuran 

gliserol P dan air, jika dipanaskan lebih mudah larut, larut dalam asetat P, digunakan 

sebagai zat tambahan (Anonim, 1979).  

 

E. Hipotesis 

 Penggunaan berbagai konsentrasi amilum ubi talas (Colocasia esculenta (L))  

sebagai bahan penghancur diduga akan berpengaruh terhadap sifat fisik granul dan 

sifat fisik tablet parasetamol serta pada konsentrasi tertentu menghasilkan tablet 

parasetamol yang terbaik. 

 

 

 


