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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kombinasi hydroxypropyl 
methylcellulose (HPMC)  dan xanthan gum (XG) sebagai matriks terhadap sifat alir 
granul, sifat fisik, profil disolusi tablet kaptopril sistem floating, dan untuk 
mendapatkan formula optimum. Tablet diformulasi menggunakan metode granulasi 
basah dalam lima formula dengan perbandingan konsentrasi HPMC dan XG yaitu FI 
(100% : 0%), FII (75% : 25%), FIII (50% : 50%), FIV (25% : 75%), dan F5 (0% : 
100%). Uji yang dilakukan yaitu sudut diam granul, keseragaman bobot, kekerasan, 
kerapuhan, floating lag time (FLT), keseragaman kandungan, dan disolusi tablet. Data 
dianalisis dengan program Design Expert 8.0.5 (trial) model Simplex Lattice Design 
(SLD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah HPMC dapat 
meningkatkan kerapuhan tablet dan meningkatkan kecepatan disolusi tablet sedangkan 
semakin banyak jumlah XG dapat meningkatkan sudut diam (parameter sifat alir), 
meningkatkan kekerasan tablet, dan memperlama floating lag time.. Formula optimum 
diperoleh pada perbandingan konsentrasi HPMC : XG (280 : 46) mg. 

 
Kata kunci : Kaptopril, HPMC, XG, tablet lepas lambat, floating 
 

ABSTRACT 
The purpose of this study was to determine the influence of the combination 

hydroxypropyl methylcellulose (HPMC) and xanthan gum (XG) as matrix on granular 
flow properties, physical properties, dissolution profiles of captopril floating tablets, 
and to determine the optimum formula. Tablets were made by wet granulation method 
in five formulation, which are the contentration ratio HPMC and XG  for FI (100% : 
0%), FII (75% : 25%), FIII (50%: 50%), FIV (25% : 75%), and FV (0% : 100%). These 
test were performed: angle of response, uniformity of weight, hardness, friability, 
floating lag time (FLT), drug content and dissolution. The results were analyzed based 
on Design Expert 8.0.5 (trial) program with Simplex Lattice Design (SLD) model. The 
results showed that more content of HPMC could increase friability and increase the 
rate of dissolution while more content of XG could  increase angle of repose, increase 
tablet hardness, increase floating lag time. The optimum formula is obtained in 
consentration ratio HPMC : XG (100 : 0) mg. 

 
Key words: Captopril, HPMC, XG, sustained release tablet, floating 
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PENDAHULUAN 
Keberadaan obat di lambung tidak dapat bertahan lama karena terpengaruh oleh 

proses pengosongan lambung sehingga untuk obat-obat yang memiliki kriteria sebagai 
berikut: aksi lokal di lambung, absorbsinya baik di lambung, tidak stabil dan 
terdegradasi pada saluran intestinal/kolon, dan kelarutannya rendah pada pH tinggi akan 
berkurang efektifitas terapinya. Untuk itu diperlukan modifikasi sistem penghantaran 
obat terkontrol yang berada di lambung dalam waktu yang lama tanpa terpengaruh oleh 
proses pengosongan lambung. Sistem penghantaran obat ini disebut dengan GRDDS 
(Rocca dkk., 2003). 

Kaptopril adalah senyawa aktif yang berfungsi sebagai inhibitor angiotensin 
converting enzyme (ACE) yang banyak digunakan untuk pengobatan gagal jantung dan 
hipertensi. Kaptopril memiliki waktu paruh yang singkat sehingga cocok untuk dibuat 
sediaan tablet lepas lambat. Pengembangan tablet kaptopril lepas lambat akan 
memberikan beberapa keuntungan, antara lain pengurangan frekuensi pemberian obat 
dan mengurangi fluktuasi konsentrasi obat dalam darah sehingga menurunkan resiko 
efek samping.  Kaptopril memiliki sifat   mudah larut dalam air dan mudah teroksidasi 
pada pH usus sehingga perlu diperhatikan strategi pengembangan tablet kaptopril lepas 
lambat yang cukup kuat menahan pelepasan obat dan dapat bertahan dalam lambung 
dalam waktu yang cukup lama (Asyarie dkk., 2007). Salah satu sistem yang dapat 
digunakan untuk menahan obat berada dalam lambung dalam waktu yang cukup lama 
yaitu dengan menggunakan floating drug delivery system (FDDS). Mekanisme kerja 
FDDS adalah membuat sediaan dapat mengapung diatas cairan lambung karena berat 
jenisnya lebih kecil dari pada cairan lambung. Pada saat sediaan mengapung di 
lambung, obat dilepaskan perlahan dengan kecepatan yang dapat ditentukan. 
Mekanisme mengapung dapat diformulasikan menggunakan polimer yang dapat 
mengembang seperti HPMC, polisakarida serta komponen effervescent seperti natrium 
bikarbonat (Khan dan Mohamed, 2009). 

Penentuan formula optimum kombinasi matriks HPMC dan XG menggunakan 
metode SLD karena dengan metode ini konsentrasi kedua matriks dapat dirancang 
secara matematis. Metode SLD dapat digunakan untuk menentukan proporsi relatif 
bahan-bahan untuk membuat suatu formulasi optimum berdasarkan variabel atau hasil  
yang diinginkan. Penggunaan metode  SLD diharapkan dapat memperoleh formula 
optimum dari tablet lepas lambat sistem floating menggunakan kombinasi matriks 
HPMC dan XG. 
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METODE PENELITIAN 
 Alat 

Alat–alat yang digunakan pada penelitian ini adalah : mesin tablet single punch 
(THP, Taiwan), corong stainless steel, Stokes-Monsanto Hardness Tester, friability 
tester (Erweka tipe ST-2), pH meter, alat disolusi gelas beker yang dimodifikasi 
(Gohel), spektrofotometer UV (Milton Roy, Genesis 10), dan oven. 
Bahan 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Kaptopril (Dexa 
Medica, Palembang), HPMC SM 15 (Dwi Mitra, Bandung), Natrium bikarbonat, XG, 
PVP K-30,  magnesium stearat, dan HCl diperoleh dari Bratako 
Jalannya Penelitian 

Fraksi HPMC (X1) dan XG (X2) menggunakan model optimasi SLD (Tabel 1). 
Tabel 1. Optimasi simplex lattice design tablet kaptopril lepas lambat sistem floating dengan kombinasi 

matriks HPMC dan XG 
 FI FII FIII FIV FV 
X1 0 0,25 0,50 0,75 1 
X2 1 0,75 0,50 0,25 0 

 

Formula tablet kaptopril lepas lambat sistem floating kombinasi matriks antara 

HPMC dan XG (Tabel 2). 
Tabel 2. Formula tablet kaptopril lepas lambat sistem floating dengan kombinasi matriks HPMC dan XG 

Formula 
B  Bahan (mg) FI FII FIII FIV FV 

Kaptopril (mg) 50 50 50 50 50 
HPMC (mg) 280 270 260 250 240 
XG (mg) 46 56 66 76 86 
Na. Bikarbonat (mg) 40 40 40 40 40 
PVP K-30 (mg) 30 30 30 30 30 
Mg. Stearat (mg) 3 3 3 3 3 
Bobot Tablet (mg) 450 450 450 450 450 

Keterangan  
Formula I : Perbandingan matriks kombinasi HPMC : XG = 100% : 0% 
Formula II : Perbandingan matriks kombinasi HPMC : XG = 75% : 25%  
Formula III : Perbandingan matriks kombinasi HPMC : XG = 50% : 50% 
Formula IV : Perbandingan matriks kombinasi HPMC : XG = 75% : 25% 
Formula V : Perbandingan matriks kombinasi HPMC : XG = 0% :100% 

Pembuatan Granul 
Tablet lepas lambat kaptopril dibuat dengan metode granulasi basah sesuai dengan 

formula pada tabel 2. Kaptopril dicampur dengan kombinasi matriks HPMC dan XG 
serta PVP K30  diaduk sampai homogen. Setelah itu ditambahkan alkohol 96% sampai 
terbentuk massa granul yang baik. Granul yang terbentuk diayak dengan ayakan no.12 
mesh  kemudian dikeringkan dengan oven pada suhu 400C selama 24 jam. Granul yang 
telah kering diayak dengan ayakan no.14 mesh, kemudian ditambah dengan magnesium 
stearat serta natrium bikarbonat kemudian dicampur hingga homogen lalu dievaluasi 
sifat alir granul. 
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Pemeriksaan Sifat Alir Granul Dengan Metode Sudut Diam  
Sudut diam granul ditentukan dengan cara menimbang 100 gram granul 

dimasukkan ke dalam corong dan bagian bawah corong ditutup. Granul dibiarkan 
mengalir melalui corong, kemudian sudut diamnya dihitung dari unggun serbuk yang 
berbentuk kerucut dengan rumus 푡푔∝=  h/r,  adalah sudut diam, h adalah tinggi 

kerucut (cm), r adalah jari-jari kerucut (cm) (Voigt, 1984). 
Pembuatan Tablet Lepas Lambat 

Campuran bahan yang telah dicampur homogen ditablet dengan mesin tablet 
single punch dengan berat tablet 450 mg dengan kekerasan tablet sebesar 7 kg 
kemudian tablet yang terbentuk dievaluasi. 
Pemeriksaan Sifat Fisik Tablet 
Keseragaman Bobot 

Sebanyak 20 tablet ditimbang satu per satu, tidak boleh lebih dari dua tablet yang 
bobotnya menyimpang dari 5% dari bobot rata-rata dan tidak satu pun tablet yang 
menyimpang lebih dari 10% dari rata-ratanya untuk tablet dengan bobot lebih dari 300 
mg (Departemen Kesehatan RI, 1979). Dihitung harga koefisien variasinya dengan 
rumus CV=(SD/x) x 100%, CV (koefisien variasi), SD (Simpangan baku), x (Purata 
bobot). 
Kekerasan Tablet 

Kekerasan tablet ditentukan dengan cara tablet diletakkan pada alat hardness 
tester dengan skala awal 0, alat dijalankan sampai tablet pecah. Skala pada alat dibaca 
pada saat tablet pecah dan nilai yang diperoleh menyatakan kekerasan tablet dalam kg 
(Parrott, 1971). 
Kerapuhan Tablet 

Kerapuhan tablet ditentukan dengan cara membebasdebukan dua puluh tablet 
kemudian ditimbang (Wo), dimasukkan dalam friability tester, dan diputar selama 
empat menit dengan kecepatan 25 putaran per menit. Tablet dibebasdebukan lagi dan 
ditimbang (W). Dihitung selisih beratnya dalam persen (Pratiwi dan Hadisoewignyo, 
2010). 
Uji Sifat Pengapungan dan Pengembangan (Floating) 

Pengamatan sifat mengembang dan mengapung dilakukan secara visual, dengan 
cara tablet dimasukkan dalam gelas beker 100 mL yang berisi larutan HCl pH 1,2. 
Diamati sifat mengapung dan mengembang selama 6 jam (Sulaiman, 2007). 
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Uji Disolusi 
Pembuatan Larutan Asam Klorida 0,1 N 

Larutan HCl 0,1 N dibuat dengan cara 8,5 mL asam klorida pekat diencerkan 
dengan Aquades sampai 1000  mL. 
Penentuan Panjang Gelombang Serapan Maksimum 

Larutan induk kaptopril dibuat dengan cara sebagai berikut: 200 mg kaptopril 
ditimbang seksama lalu dilarutkan dengan larutan HCl 0,1 N hingga 100 mL. Dari 
larutan ini kemudian diambil 1,0 mL dan diencerkan dengan larutan HCl 0,1 N hingga 
100 mL. Kemudian larutan ini dimasukkan dalam kuvet dan diamati absorbansinya 
pada panjang gelombang 200 – 300 nm sehingga akan diketahui panjang gelombang 
yang memiliki serapan maksimum. 
Pembuatan Kurva Baku 

Larutan induk kaptopril dibuat dengan cara sebagai berikut: 200 mg Kaptopril 
ditimbang seksama lalu dilarutkan dengan larutan HCl 0,1 N hingga 100,0 mL. Dari 
larutan ini kemudian diambil 1,0 ml dan diencerkan dengan larutan HCl 0,1 N hingga 
100,0 mL. Dari larutan ini kemudian diambil 1,0 mL dan diencerkan dengan larutan 
HCl 0,1 N hingga 100,0 mL. Dari larutan induk kaptopril diambil 0,2 mL; 0,4 mL; 0,6 
mL; 0,8 mL; 1,0 mL; 1,2 mL; 1,4 mL; 1,6 mL;  1,8 mL; 2,0 mL; dan 2,2 mL; masing-
masing diencerkan dengan larutan HCl 0,1 N hingga 10,0 mL. Seri larutan tersebut 
diukur serapannya dengan spektrofotometer uv pada panjang gelombang maksimum 
kaptopril. Dibuat kurva regresi linier antara kadar kaptopril dan serapannya sehingga 
diperoleh persamaan regresi linier yang selanjutnya digunakan untuk menentukan kadar 
kaptopril dalam uji disolusi. 
Uji Disolusi Tablet Kaptopril 

Uji pelepasan obat dari matriks dilakukan dengan menggunakan alat disolusi 
berupa gelas beker yang telah dimodifikasi menggunakan pengaduk stirer. Uji disolusi 
dilakukan dengan cara 900 ml HCl dimasukkan kedalam  gelas beker 1000 mL yang 
telah dimodifikasi. Magnetic strirer dimasukkan dalam gelas beker dan diletakkan 
diatas hot plate. Kecepatan putaran stirer 50 rpm dan suhu medium diatur 37o±5oC. 
Tablet kaptopril dimasukkan dalam gelas beker kemudian dilakukan sampling pada 
menit-menit ke-5 ,10, 15, 30, 60, 90, 120,  180, 240, 300, dan 360 sebanyak 5 mL. 
Kadar ditetapkan dengan spektrofotometer uv  pada λ maksimum. 
Analisis Hasil 

Data hasil percobaan yang diperoleh diolah menggunakan program Design Expert 
8.0.5 versi trial, taraf kepercayaan 95% sehingga akan diperoleh grafik dan persamaan 
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parameter (sifat alir granul, kekerasan tablet, kerapuhan tablet, floating lag time, 
keseragaman kandungan dan kecepatan disolusi) serta akan diperoleh formula optimum. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pemeriksaan Sifat Alir Granul 

Hasil pengujian sifat alir dengan menggunakan metode sudut diam (tabel 3). 
Tabel 3. Hasil uji sifat alir granul (sudut diam)  dan sifat fisik tablet kaptopril lepas lambat sistem 

floating 
HPMC : XG 

(mg) 
Sudut Diam 

(0) 
Keseragaman 
Bobot (CV) 

FLT  
(menit) 

Kecepatan disolusi 
(mg/jam) 

Keseragaman 
Kandungan (%) 

280 : 46 34,75±0,35 0,57 % 0 15,5 103,77 
270 : 56 35,17±1,10 0,45 % 1 15,0 103,49 
260 : 66 35,28±0,23 1,28 % 3 14,6 104,89 
250 : 76 35,74±0,03 1,48 % 5 12,5 103,21 
240 : 86 35,72±0,03 1,51 % 10 9,7 104,05 

 
Semua formula mempunyai sudut diam lebih kecil dari 400 (tabel 3), hal ini sesuai 

dengan persyaratan sudut diam yaitu tidak  melebihi 400 (Lachman dkk., 1994) 
sehingga semua formula tidak mengalami kesulitan mengalir pada waktu proses 
pentabletan. Hal ini disebabkan karena penggunaan metode granulasi basah yang dapat 
memperbesar ukuran partikel sehingga dapat meningkatkan sifat alirnya. Profil sudut 
diam yang diperoleh dari persamaan dengan pendekatan SLD seperti pada gambar 1. 
 

Keterangan : 
Y= Respon Sudut diam (º) 
A= Fraksi komponen HPMC 
B=Fraksi komponen XG 
AB=Interaksi HPMC dan XG 

= Design point 
= Convidence interval 

- - - = Tolerance interval 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Pendekatan SLD  hubungan antara   HPMC dan XG terhadap sudut diam granul 
Profil sudut diam yang diperoleh dari persamaan dengan pendekatan SLD 

seperti pada gambar 1. Hasil analisis menggunakan metode SLD menghasilkan bentuk 

grafik yang terbuka ke atas menunjukkan bahwa interaksi antara HPMC dan XG dapat 

meningkatkan sudut diam. Xanthan gum memiliki nilai koefisien fraksi yang lebih besar 

dari pada HPMC sehingga XG lebih dominan dalam menaikkan sudut diam hingga 

35,760 pada proporsi jumlah HPMC:XG (240:86) mg. Hal ini terjadi karena xanthan 

Y=34,75A + 35,76B + 0,60AB 
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gum dapat mengadsorbsi uap air (Hadisoewignyo dan Fudholi, 2007) mengakibatkan 

terjadinya ikatan antar partikel sehingga granul tidak mengalir dengan baik dan dapat 

menaikkan sudut diam granul. Perbedaan proporsi jumlah matriks HPMC dan XG 

berpengaruh signifikan dalam mempengaruhi sudut diam granul karena mempunyai 

nilai probabilitas kurang dari 0,05.  

 Hasil Pemeriksaan Tablet 
Pemeriksaan tablet meliputi: keseragaman bobot, kerapuhan, kekerasan, FLT, 

keseragaman kandungan, dan kecepatan disolusi. Hasil yang diperoleh kemudian 
dianalisis dengan pendekatan SLD.  
Keseragaman Bobot 

Keseragaman bobot dipengaruhi oleh sifat alir serbuk atau bahan melalui hopper 
ke ruang kompresi. Tablet yang dihasilkan akan memiliki keseragaman bobot yang 
seragam apabila serbuk atau bahan mudah mengalir dari hopper ke ruang kompresi. 
Hasil uji keseragaman bobot lima formula seperti pada tabel 3. Semua formula 
memenuhi persyaratan keseragaman bobot yang baik yaitu  memiliki harga CV kurang 
dari 5% (Anderson dan Banker, 1984). Keseragaman bobot semua formula memenuhi 
syarat karena mempunyai sifat alir yang baik sehingga tidak ada kendala pada saat 
granul mengalir dari hopper ke ruang kompresi sehingga diperoleh bobot tablet yang 
homogen. 

Profil keseragaman bobot yang diperoleh dari persamaan dengan pendekatan 
SLD seperti pada gambar 2. 

Keterangan : 
Y= Respon keseragaman bobot (CV) 
A= Fraksi komponen HPMC 
B= Fraksi komponen XG 
AB=Interaksi HPMC dan XG 

= Design point 
= Convidence interval 

- - - = Tolerance interval 
 

 
 
 
 

Gambar 2. Pendekatan SLD untuk hubungan antara   HPMC dan XG terhadap keseragaman 
bobot tablet 

Profil keseragaman bobot tablet dengan menggunakan metode SLD seperti  pada 

gambar 2 menghasilkan bentuk grafik yang terbuka ke bawah, hal ini berarti interaksi 

HPMC dan XG dapat menaikkan nilai CV.  Xanthan gum  memiliki nilai koefisien 
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fraksi yang paling besar karena XG memiliki pengaruh yang dominan menaikkan nilai 

CV, semakin banyak jumlah XG yang ditambahkan dapat menaikkan harga CV hingga 

1,60 pada proporsi jumlah HPMC:XG (240:86) mg. Hasil uji keseragaman bobot tablet 

sesuai dengan hasil uji parameter sifat alir yaitu sudut diam, semakin banyak jumlah 

XG yang ditambahkan dapat menaikkan sudut diam sehingga dapat memperjelek sifat 

alirnya dan mengakibatkan pengisian granul ke ruang kompresi kurang konstan, hal ini 

dapat mengakibatkan bobot tablet yang dihasilkan semakin bervariasi. Perbedaan 

proporsi jumlah matriks HPMC dan XG berpengaruh signifikan dalam mempengaruhi 

keseragaman bobot karena mempunyai nilai probabilitas kurang dari 0,05. 

Kekerasan Tablet 
Pada umumnya tablet yang baik memiliki kekerasan 4-10 kg (Sulaiman, 2007). 

Kekerasan tablet yang dihasilkan berkisar antara 6-8 kg, hal ini berarti kekerasan tablet 
kaptopril lepas lambat sistem floating memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Profil 
kekerasan tablet yang diperoleh dari persamaan dengan pendekatan SLD seperti pada 
gambar 3. 

Keterangan 
Y=Respon kekerasan tablet (kg) 
A= Fraksi komponen HPMC 
B= Fraksi komponen XG 
AB= Interaksi HPMC dan XG 

= Design point 
= Convidence interval 

- - - = Tolerance interval 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3. Pendekatan SLD untuk hubungan antara HPMC dan XG terhadap kekerasan tablet 

Profil kerapuhan tablet dengan menggunakan metode SLD seperti  pada gambar 

3 menghasilkan bentuk grafik yang terbuka ke atas, hal ini berarti interaksi HPMC dan 

XG dapat menurunkan kerapuhan tablet. Fraksi HPMC   memiliki nilai koefisien yang 

paling besar karena HPMC memiliki pengaruh yang dominan menaikkan kerapuhan 

tablet, semakin banyak jumlah HPMC yang ditambahkan dapat menaikkan kerapuhan 

tablet hingga 0,20 % pada proporsi jumlah HPMC:XG (280:46) mg. Menurut Suprapto 

dan Setiyadi (2010) penambahan HPMC diatas 16 % bobot tablet dapat meningkatkan 

kerapuhan tablet. 

 

240.000
86.000 

250.000
76.000 

260.000
66.000 

270.000 
56.000 

280.000
46.000

Actual HPMC 
Actual Xanthan Gum 

K
ek

er
as

an
 ta

bl
et

 (k
g)

 

6.5 

7 

7.5 

8 

8.5 
Y= 7,18A + 8,05B – 0,21AB 



9 
 

Kerapuhan Tablet 
Semua formula memperlihatkan hasil uji kerapuhan tablet sesuai dengan 

persyaratan yaitu kurang dari 0.8% (Voigt, 1987).  Profil kerapuhan tablet yang 
diperoleh dari persamaan dengan pendekatan SLD seperti gambar 4. 

Keterangan 
Y=Respon kerapuhan tablet (%) 
A= Fraksi komponen HPMC 
B= Fraksi komponen XG 
AB= Interaksi HPMC dan XG 

= Design point 
= Convidence interval 

- - - = Tolerance interval 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Pendekatan SLD hubungan antara HPMC dan XG terhadap kerapuhan tablet 

Profil kerapuhan tablet dengan menggunakan metode SLD seperti  pada gambar 

4 menghasilkan bentuk grafik yang terbuka ke bawah, hal ini berarti interaksi HPMC 

dan XG dapat menaikkan kerapuhan tablet. Fraksi HPMC   memiliki nilai koefisien 

yang paling besar karena HPMC memiliki pengaruh yang dominan menaikkan 

kerapuhan tablet, semakin banyak jumlah HPMC yang ditambahkan dapat menaikkan 

kerapuhan tablet hingga 0,20 % pada proporsi jumlah HPMC:XG (280:46) mg. Menurut 

Suprapto dan Setiyadi (2010) penambahan HPMC diatas 16 % bobot tablet dapat 

meningkatkan kerapuhan tablet. 

Hasil Uji Floating Lag Time 
Floating lag time (FLT) adalah waktu yang diperlukan tablet pada saat tablet 

tenggelam dan mulai mengapung pada cairan lambung (Aurora dkk., 2005). Hasil uji 
FLT untuk kelima formula (tabel 3). Hasil uji FLT menunjukkan peningkatan waktu 
dari formula pertama sampai formula kelima. Formula pertama mempunyai nilai FLT 0 
menit, tablet langsung mengapung pada saat dimasukkan pada medium disolusi. 
Formula satu memiliki jumlah HPMC terbesar dan jumlah XG terkecil. Menurut 
(Chandira dkk, 2009) xanthan gum merupakan polimer alami dan gas yang terbentuk 
dari sistem effervescent tidak dapat terperangkap dalam lapisan gel dari XG sehingga 
akan memperlama FLT, selain itu semakin banyak jumlah proporsi XG dapat 
meningkatkan kekerasan tablet sehingga  meningkatkan kekompakan  polimer pada 

Y= 0,20A + 0,13B + 0,078AB 
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permukaan tablet mengakibatkan polimer tidak dapat terhidrasi dengan cepat ketika 
kontak dengan medium disolusi.  

 
Keterangan: 
Y=Respon floating lag time (menit) 
A= Fraksi komponen HPMC 
B= Fraksi komponen XG 
AB= Interaksi HPMC dan XG 

= Design point 
= Convidence interval 

- - - = Tolerance interval 
 
 
 

 
 

Gambar 5. Pendekatan SLD hubungan antara HPMC dan XG terhadap FLT 

Profil FLT tablet yang diperoleh dari persamaan dengan pendekatan SLD (gambar 5). 
Profil FLT tablet dengan menggunakan metode SLD seperti  pada gambar 5 
menghasilkan bentuk grafik yang terbuka ke atas, hal ini berarti interaksi HPMC dan 
XG dapat mempercepat FLT. Fraksi XG memiliki nilai koefisien yang paling besar 
karena XG memiliki pengaruh yang dominan memperlama FLT tablet, semakin banyak 
jumlah XG yang ditambahkan dapat memperlama FLT tablet hingga 9,74 menit pada 
proporsi jumlah HPMC:XG (240:86) mg. Perbedaan proporsi jumlah matriks HPMC 
dan XG berpengaruh signifikan dalam mempengaruhi FLT tablet karena mempunyai 
nilai probabilitas kurang dari 0,05. 
Penetapan Kadar Zat Aktif 

Hasil uji penetapan kadar  kaptopril, semua formula memenuhi persyaratan yang 
tercantum dalam Farmakope Indonesia edisi IV yaitu 85,0%-115,0 % dari kadar yang 
tertera pada etiket (Departemen Kesehatan RI, 1995). Semua formula menunjukkan 
kandungan zat aktif sesuai persyaratan, hal ini dikarenakan sifat alir yang baik sehingga 
akan menghasilkan keseragaman bobot dan keseragaman kandungan yang baik. Kadar 
zat aktif tablet kaptopril lepas lambat sistem floating (tabel 3) 
Profil Disolusi 

Disolusi menggambarkan proses terlarutnya obat dari sediaan ke medium disolusi. 
Jumlah kaptopril yang terdisolusi (% terdisolusi) dibandingkan dengan waktu (menit) 
seperti pada gambar 6. Selain itu, dibuat kurva hubungan antara persen kaptopril 
terdisolusi terhadap akar waktu yang dapat dilihat seperti pada gambar 7. 
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Gambar 6. Kurva % terdisolusi tablet  floating  kaptopril terhadap waktu (menit) 

 
Gambar 7. Kurva % Terdisolusi tablet  floating  kaptopril terhadap akar waktu (menit1/2) 
Formula tablet kaptopril lepas lambat didesain untuk melepaskan obat secara 

konstan dari awal sampai akhir sehingga akan mengikuti model kinetika orde nol. Harga 
koefisien korelasi dari persamaan garis jumlah kaptopril terdisolusi (mg) terhadap 
fungsi waktu dan akar waktu jika dibandingkan dengan r Tabel (N-2=8, taraf 
kepercayaan 95 %) yaitu 0,632, maka harga r dari persamaan garis lebih besar 
dibanding r tabel sehingga persamaan garis antara hubungan antara kaptopril  terdisolusi 
terhadap fungsi waktu dan akar waktu adalah linear. Pelepasan kaptopril dari sediaan 
tablet lepas lambat dengan kombinasi matriks HPMC dan XG  mengikuti kinetika orde 
nol. Persamaan regresi linier persen (%) terdisolusi terhadap fungsi waktu dan akar 
waktu seperti pada tabel 6. 

Tabel 6. Persamaan regresi linier persen (%) terdisolusi terhadap fungsi waktu dan akar waktu 

HPMC : XG 
(mg)  

%Terdisolusi terhadap waktu 
(kinetika orde nol) 

%Terdisolusi terhadap akar waktu 
(Model Higuchi) 

Persamaan Regresi 
Linier 

Koefisien 
Korelasi 

Persamaan Regresi 
Linier 

Koefisien 
Korelasi 

280:46 y = 0,45x+23,92 0,898 y = 9,56-11,52 0,961 
270:56 y = 0,42x-11,92 0,958 y = 0,908-8,48 0,981 
260:66 y = 0,28x-0,94 0,975 y = 0,669-8,40 0,930 
250:76 y = 0,22x-1,25 0,963 y = 0,744-1.72 0,914 
240:86 y = 0,22x-7,17 0,994 y = 0,952+1,99 0,971 
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Tabel 6 menunjukkan bahwa mekanisme pelepasan kaptopril dari sediaan  
dikontrol oleh kedua mekanisme yaitu difusi dan erosi. Mekanisme difusi lebih 
dominan terlihat pada formula I dan formula II, harga r untuk persamaan garis kurva 
kaptopril terdisolusi terhadap akar waktu (model Higuchi) lebih besar dibandingkan 
persamaan garis kaptopril terdisolusi terhadap waktu (orde nol) (Sulaiman dkk., 2007). 
Formula III, IV, dan V menunjukkan mekanisme pelepasan obat yang lebih dominan 
adalah mekanisme erosi, terlihat dari harga r (orde nol) lebih besar dari pada harga r 
(Higuchi) (Heng dkk., 2001). Formula I HPMC (100%) : XG (0%) dan formula II 
HPMC (75%) : XG (25%) memiliki mekanisme pelepasan difusi karena HPMC 
merupakan bahan matriks yang mempunyai viskositas tinggi sehingga lapisan gel yang 
terbentuk relatif sulit  dikikis oleh pelarut dan matriks sulit mengalami erosi (Siswanto 
dan Soebagyo, 2006). Formula III HPMC (50%) : XG (50%), formula IV HPMC (25%) 
: XG (75%), dan formula V HPMC (0%) : XG (100%) memiliki mekanisme pelepasan 
erosi karena XG lebih cepat terhidrasi dari pada HPMC membentuk gel (Pratiwi dan 
Hadisoewignyo, 2007), dan gel yang terbentuk dapat mengalami erosi (Siswanto dan 
Soebagyo, 2006) 

Kecepatan pelepasan kaptopril dari kombinasi matriks HPMC dan XG semakin 
kecil dari formula pertama sampai formula kelima (tabel 3). Formula pertama (jumlah 
HPMC yang paling besar) mempunyai harga kecepatan disolusi yang paling besar yaitu 
15,519 mg/jam, sedangkan formula kelima (jumlah XG yang paling besar) memiliki 
kecepatan disolusi yang paling kecil yaitu 9,669 mg/jam. Xanthan gum lebih cepat 
terhidrasi dari pada HPMC membentuk gel (Pratiwi dan Hadisoewignyo, 2007), 
sehingga setelah kontak dengan medium akan mengembang dan mengalami erosi hebat, 
sedangkan HPMC merupakan bahan matriks yang mempunyai viskositas tinggi 
sehingga lapisan gel yang terbentuk relatif sulit  dikikis oleh pelarut dan matriks sulit 
mengalami erosi (Siswanto dan Soebagyo, 2006). Pelepasan awal obat dapat dikontrol 
oleh hidrasi XG yang lebih cepat dari pada HPMC, sedangkan gel yang terbentuk 
dipertahankan oleh HPMC yang membentuk gel dengan viskositas tinggi dan sulit 
mengalami erosi. 
 



13 
 

Keterangan: 
Y=Respon kecepatan disolusi (mg/jam) 
A= Fraksi komponen HPMC 
B= Fraksi komponen XG 
AB= Interaksi HPMC dan XG 

= Design point 
= Convidence interval 

- - - = Tolerance interval 
 

 
 
 
 
 
 

Gambar 8. Pendekatan SLD hubungan antara   HPMC dan XG terhadap kecepatan disolusi tablet 
Profil kecepatan disolusi tablet dengan menggunakan metode SLD seperti  pada 

gambar 8 menghasilkan bentuk grafik yang terbuka ke bawah, hal ini berarti interaksi 

HPMC dan XG dapat meningkatkan kecepatan disolusi. Fraksi HPMC memiliki nilai 

koefisien yang paling besar karena HPMC memiliki pengaruh yang dominan 

meningkatkan kecepatan disolusi tablet, semakin banyak jumlah HPMC yang 

ditambahkan dapat menaikkan kecepatan disolusi tablet hingga 15,38 mg/jam pada 

proporsi jumlah HPMC:XG (280:46) mg. Perbedaan proporsi jumlah matriks HPMC 

dan XG berpengaruh signifikan dalam mempengaruhi kecepatan disolusi tablet karena 

mempunyai nilai probabilitas kurang dari 0,05.   

Penambahan jumlah HPMC akan menurunkan penambahan jumlah XG sehingga 

kecepatan disolusi akan meningkat karena ketika gas yang berasal dari komponen 

efervescent terbentuk pada waktu tablet kontak dengan medium, jumlah gel yang 

terbentuk dari hidrasi XG tidak cukup untuk menahannya sehingga sebagian obat akan 

terlepas dengan segera dan akan menimbulkan peristiwa initial burst, kemudian diikuti 

dengan hidrasi dari HPMC yang akan mengontrol pelepasan obat sehingga kecepatan 

disolusi obat akan meningkat. .  

Penentuan Titik Optimum Berdasarkan Simplex Lattice Design 
Penentuan formula optimum tablet kaptopril lepas lambat berdasarkan persamaan 

SLD dari hasil uji sifat fisik granul (sudut diam) dan sifat fisik tablet (keseragaman 
bobot, kekerasan, kerapuhan, FLT, keseragaman kandungan dan kecepatan disolusi) 
yang dianalisis menggunakan Design Expert® 8.0.5 versi trial. Pembobotan tiap 
variabel sesuai dengan besarnya pengaruh masing-masing respon (tabel 8). 
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Tabel 8. Pembobotan uji tablet lepas lambat  floating  kaptopril 
Uji Bobot Keterangan 

Sudut diam (⁰) +++ Minimal 
Keseragaman Bobot (CV) ++ Minimal 
Kerapuhan (%) + Minimal 
Kekerasan tablet (%) ++ Maksimal 
Floating lag time (menit) +++ Minimal 
Kecepatan Disolusi (mg/jam) +++ In target  

 
Profil formula optimum tablet floating kaptopril menggunakan kombinasi matriks 

antara HPMC  dan XG dengan pendekatan SLD seperti pada gambar 10. 
Hasil optimasi menggunakan metode SLD berdasarkan sifat fisik granul (sudut 

diam) dan sifat tablet (keseragaman bobot, kekerasan tablet, kerapuhan tablet, 
keseragaman kandungan, FLT, dan kecepatan disolusi) menghasilkan nilai optimum 
pada formula pertama yang mempunyai perbandingan jumlah HPMC dan XG sebesar  
100% : 0% (280mg : 46mg). Formula I mempunyai sifat yang diinginkan yaitu 
menurunkan sudut diam, keseragaman bobot tablet, kerapuhan tablet, menaikkan 
kekerasan tablet,  mempercepat FLT, dan mempunyai kecepatan disolusi yang  
mendekati kecepatan disolusi kaptopril berdasarkan pendekatan farmakokinetik.  
KESIMPULAN  

Kesimpulan 

1. Semakin banyak jumlah HPMC dengan jumlah proporsi HPMC:XG (280:46) mg 

dapat meningkatkan kerapuhan tablet sampai 0,20%  dan meningkatkan kecepatan 

disolusi tablet sampai 15,38 mg/jam sedangkan semakin banyak jumlah XG dengan 

jumlah proporsi HMPC:XG (240:86) mg dapat meningkatkan sudut diam (parameter 

sifat alir) sampai 35,76º, meningkatkan kekerasan tablet sampai 8,05 kg, dan 

memperlama floating lag time sampai 9,74 menit.  

2. Kombinasi matriks HPMC dan XG dapat menghasilkan formula optimum dengan 

perbandingan konsentrasi HPMC : XG (100%:0%) menurut metode SLD dengan 

proporsi jumlah bahan (240:86) mg.  
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