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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Diabetes merupakan gangguan metabolisme ditandai dengan 

hiperglikemia kronis, gangguan pada metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein 

yang dihasilkan dari gangguan pada sekresi insulin atau kerja insulin. Beberapa 

tanaman memiliki potensi untuk memperbaiki kelainan metabolisme pada 

diabetes melitus. Dalam rangka mengurangi jumlah komplikasi diabetes dan 

menunda perkembangan diabetes melitus, direkomendasikan penggunaan 

komponen biologis aktif dan tanaman. Ekstrak etanol daun pepaya dapat 

menurunkan kadar glukosa darah dan serum lipid pada dosis 400 mg /kg berat 

badan pada tikus yang diinduksi aloksan dibandingkan dengan kontrol (Maniyar 

& Prabhu, 2011). 

Berdasarkan penelitian Maniyar dan Prabhu (2011) yang membuktikan 

bahwa ekstrak etanol daun pepaya dapat menurunkan glukosa darah dan serum 

lipid, maka perlu dibuat sediaan yang mudah dan praktis untuk digunakan dalam 

pengobatan yaitu sediaan tablet. Tablet merupakan sediaan unit dosis yang dapat 

memberikan kemampuan terbesar diantara semua bentuk sediaan oral dan presisi 

dosis zat aktif yang tepat. Dalam formulasi tablet diperlukan eksipien yang 

berfungsi guna meningkatkan mutu sediaan tablet, sifat alir, sifat kohesivitas, 

kecepatan disintegrasi, dan sifat antilekat (Siregar dan Wikarsa, 2010). Diantara 

eksipien yang penting adalah bahan pengikat dan penghancur. Pengikat berfungsi 

untuk menambah sifat kohesivitas serbuk, sedangkan penghancur berfungsi 

memfasilitasi tablet hancur saat kontak dengan cairan saluran cerna (Anwar, 

2012). Fungsi kedua bahan tersebut saling menentang, maka dalam formulasi 

tablet ini dioptimasi pengaruh campuran kedua bahan tersebut dalam berbagai 

konsentrasi. Agar didapatkan formula tablet yang optimum berdasarkan pengujian 

sifat fisiknya. 

Bahan pengikat yang digunakan adalah gelatin karena relatif stabil dan 

aman digunakan (Podczeck, 2009). Gelatin sering digunakan dalam bentuk 
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larutan dan cenderung menghasilkan tablet keras yang memerlukan disintegran 

aktif. Campuran bahan penghancur yang digunakan adalah explotab, karena 

termasuk dalam superdisintegran karena daya mengembangnya yang sangat tinggi 

dan cepat sehingga tablet segera hancur. Explotab berasal dari pati yang 

dimodifikasi dengan sifat disintegran yang tinggi. (Siregar dan Wikarsa, 2010). 

Campuran kedua bahan tersebut, yaitu gelatin dan explotab perlu 

dioptimasi, agar didapatkan formula tablet yang optimum. Optimasi formula 

menggunakan metode desain faktorial, yaitu suatu desain untuk melihat efek dari 

beberapa faktor yang berbeda (Banker dan Christopher, 1996). Faktor terdiri dari 

dua atau lebih dengan konsentrasi yang berbeda. Pada tingkat konsentrasi tertentu, 

akan diperoleh formula optimum berdasarkan uji sifat fisik tablet.   

 

B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh explotab sebagai bahan penghancur dan gelatin sebagai 

bahan pengikat pada formulasi tablet ekstrak daun pepaya?  

2. Pada perbandingan berapa explotab sebagai bahan penghancur dan gelatin 

sebagai bahan pengikat untuk menghasilkan formula tablet yang optimum 

ditinjau dari sifat fisik menggunakan metode factorial design? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh explotab sebagai bahan penghancur dan gelatin sebagai 

bahan pengikat pada formulasi tablet ekstrak daun pepaya. 

2. Mengetahui kombinasi optimum antara gelatin sebagai bahan pengikat dan 

explotab sebagai bahan penghancur berdasarkan metode factorial design. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Tinjauan tentang Tanaman  

a. Klasifikasi 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub divisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledoneae 
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Sub kelas : Dialypetalae 

Bangsa  : Parietales 

Suku  : Caricacea 

Marga  : Carica 

Jenis  : Carica papaya L. (Gembong, 1988) 

b. Nama daerah 

Sumatra: kabaelo, peute, pertek, pastelo, ralempaya, betik, embetik, 

botik, bala, si kailo, kates, kepaya, kustela, pepaya, sangsile, betiek, kalikih, 

pancene, pisang katuka, pisang patuka, pisang pelo, gedang, punti kayu. Jawa: 

gedang, katela gantung, kates, ghedhang. Kalimantan: buah medung, pisang 

malaka, buah dong, majan, pisang mantela, gadang, bandas, manjan, badas. Nusa 

tenggara: gedang, kates, kampaja, kalujawa, padu, kaut, panja, kalailu, paja, 

kapala, hango, muu jawa, muku jawa, kasi. Sulawesi: kapalay, pepaya, kaliki, 

sumoyori, unti jawa, tangan-tangan nikanre, kaliki nikanre, kaliki rianre. Maluku: 

tele, palaki, papae, papaino, papau, papaen, papai, pepaya, sempain, tapaya, 

kapaya. Irian: sampain, asawa, menam, siberiani, tapaya. Nama asing: Fan mu gua 

(Cina), pawpaw, pepaya (Inggris), papayer, melonenbaum (Dalimartha, 2009). 

c. Deskripsi  

Pepaya (Carica papaya L.) merupakan tanaman berbentuk pohon denagn 

batang yang lurus, bulat silindris, di atas bercabang atau tidak, sebelah dalam 

serupa spons dan berongga, pada bagian luar terdapat tanda bekas daun yang 

banyak, tinggi 2,5-10 m. Daun berjejal pada ujung cabang dan batang, tangkai 

daun silindris dewasa dengan panjang ± 110 cm, helaian daun membulat dengan 

lebar ± 65 cm, bertulang daun menjari, tepi bercanggap sampai berbagi. Bunga 

hampir selalu berkelamin 1, tangkai bunga ± 2 cm dan terdapat bracteola, 

mahkota bunga berbentuk terompet, putih kekuningan, kepala putik kuning 

berbagi lima bercabang-cabang pada ujungnya dengan bakal buah menumpang. 

Buah buni bulat telur memanjang atau bentuk “peer” (seperti bolam lampu), 

berdaging, dan berisi cairan, berbiji banyak, dibungkus oleh selaput yang berisi 

cairan, didalamnya berduri tempel. Berasal dari Amerika, biasanya ditanam 

sebagai pohon buah (Gembong, 1988).  
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d. Kandungan kimia 

Hasil analisis fitokimia Maniyar dan Prabhu (2012) menunjukkan bahwa 

ekstrak daun pepaya mengandung tannin, alkaloid, flavonoid, saponin, 

antraquinon, antosianosid, dan gula pereduksi. 

e. Khasiat  

Maniyar dan Prabhu (2012) telah membuktikan bahwa ekstrak daun 

pepaya dapat digunakan sebagai pengobatan antihiperglikemik dan hipolipidemia 

pada tikus yang diinduksi aloksan.  

2. Tinjauan tentang Ekstrak 

a. Ekstrak 

Ekstrak adalah sediaan padat yang diperoleh dengan cara mengekstraksi 

zat 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 (Dinata, 2009). 

b. Penyari 

Etanol tidak menyebabkan pembengkakan membran sel dan 

memperbaiki stabilitas bahan obat terlarut. Keuntungan lainnya adalah sifatnya 

yang mampu mengendapkan albumin dan menghambat kerja enzim. Umumnya 

yang digunakan sebagai cairan pengekstraksi adalah campuran bahan pelarut yang 

berlainan, khususnya campuran etanol-air. Etanol (70% volume) sangat efektif 

dalam menghasilkan jumlah bahan aktif yang optimal, dimana bahan balas hanya 

sedikit turut kedalam cairan pengekstraksi (Voigt, 1984).  

c. Metode ekstraksi 

Metode ekstraksi yang umum digunakan adalah maserasi, perkolasi, dan 

sokletasi. Penelitian ini menggunakan metode maserasi karena merupakan metode 

sederhana, mudah, dan murah.  

1) Maserasi 

Maserasi adalah cara ekstraksi yang paling sederhana. Bahan simplisia 

yang dihaluskan (dipotong-potong atau berupa serbuk kasar) disatukan dengan 

bahan pengekstraksi. Selanjutnya rendaman tersebut disimpan terlindung dari 
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cahaya langsung (mencegah reaksi yang dikatalisis cahaya atau perubahan 

warna) dan dikocok kembali. Waktu lama maserasi sekitar 5 hari telah 

memadai, untuk memungkinkan berlangsungnya proses pelarutan bahan 

kandungan simplisia dari sel yang rusak saat penghalusan, ekstraksi atau difusi 

bahan kandungan dari sel yang masih utuh. Keadaan diam selama maserasi 

menyebabkan perpindahan bahan aktif. Rendaman harus dikocok berulang-

ulang (3 kali sehari), agar tercapai keseimbangan antara bahan yang diekstraksi 

pada bagian dalam sel dengan yang masuk kedalam cairan. Setelah maserasi 

rendaman diperas dan sisanya diperas lagi. Cairan maserasi dan hasil perasan 

disatukan dan diatur sampai mencapai jumlah dan kadar yang diinginkan 

dengan cairan hasil pencucian sisa perasan menggunakan bahan pengekstraksi. 

Pencucian tersebut untuk memperoleh sisa kandungan bahan ekstraktif dan 

menyeimbangkan kembali kehilangan akibat penguapan saat penyaringan. 

Hasil ekstraksi disimpan dalam kondisi dingin, lalu cairannya dituang dan 

disaring (Voigt, 1984).  

3. Tinjauan tentang Tablet 

a. Tablet 

Tablet adalah sediaan padat yang mengandung dosis tunggal dari satu 

atau lebih zat aktif dan umumnya diperoleh dengan mengkompresi volume yang 

sama dari partikel-partikel (European Pharmacopoeia edisi VII dalam 

Hadisoewignyo dan Fudholi, 2013). Tablet dapat memiliki bentuk silinder, kubus, 

batang, atau cakram, serta bentuk seperti telur atau peluru. Garis tengah tablet 

pada umumnya 5-17 mm, sedangkan bobot tablet 0,1-1 g (Voigt, 1984). 

Setiap metode yang digunakan, tablet yang dihasilkan harus memenuhi 

sejumlah standar fisik dan biologi. Sifat sediaan tablet yang dapat diterima adalah 

sebagai berikut: 

1) Cukup kuat dan tahan terhadap goncangan dan goresan selama pembuatan,     

pengemasan, pengiriman, dan penggunaan. 

2) Keseragaman zat aktif dalam bobot dan dalam kandungan tiap tablet. 

3) Zat aktif yang dikandungnya tersedia hayati. 
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4) Penampilannya elok dan harus memiliki bentuk, warna karakteristik dan  

penandaan lain yang diperlukan untuk identifikasi suatu tablet. 

5) Mempertahankan semua atribut fungsinya, termasuk stablilitas fisik, kimia, dan 

daya kerja sediaan tablet. 

6) Memiliki stabilitas kimia yang cocok sepanjang waktu sehingga tidak 

memungkinkan perubahan zat aktif (Siregar dan Wikarsa, 2010). 

b. Metode pembuatan tablet 

Pada proses pembuatan tablet, terdapat banyak proses yang terlibat 

misalnya penentuan bahan baku, proses granulasi, proses pengeringan, proses 

pencampuran, dan proses pengempaan tablet. Semua proses yang terjadi akan 

memberikan pengaruh pada mutu tablet yang akan dihasilkan, baik berpengaruh 

besar maupun kecil. Ada dua macam metode pembuatan tablet yaitu 

metodekempa langsung dan metode granulasi. Metode granulasi ada dua macam 

yaitu metode granulasi kering dan metode granulasi basah (Hadisoewignyo dan 

Fudholi, 2013). 

1) Metode granulasi basah 

Granulasi basah adalah proses menambahkan cairan pada suatu serbuk 

atau campuran serbuk dalm suatu wadah yang dilengkapi dengan pengadukan 

yang akan menghasilkan aglomerasi atau granul. Metode ini merupakan 

metode paling tua dan mahal, tetapi tetap digunakan karena keserbagunaannya. 

Diantara keuntungan metode ini adalah: kohesivitas serbuk ditingkatkan 

selama dan setelah pengempaan karena penambahan pengikat, zat aktif dosis 

tinggi yang mempunyai aliran yang buruk harus digranulasi dengan metode 

basah untuk memperoleh aliran dan kohesi yang cocok untuk pengempaan, dan 

serbuk ruah dan berdebu dapat ditangani tanpa terjadinya maslah debu dan 

kontaminasi dari udara (Siregar dan Wikarsa, 2010). 

4. Tinjauan tentang Eksipien (Bahan tambahan)  

a. Bahan pengikat (Binder) 

Bahan pengikat merupakan eksipien yang digunakan dalam formulasi 

sediaan tablet yang memberikan gaya kohesif yang cukup pada serbuk antar 

partikel eksipien sehingga membentuk struktur tablet yang kompak dan kuat 
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setelah pencetakan. Bahan pengikat tidak boleh menghalangi disintegrasi tablet 

maupun pelepasan zat aktif untuk diabsorpsi. Pemilihan bahan pengikat 

tergantung daya kohesi yang diinginkan untuk membentuk granul dan 

kompatibilitas dengan bahan lain (Anwar, 2012). 

b. Bahan penghancur (Disintegrant) 

Disintegran merupakan eksipien dalam pembuatan tablet yang berfungsi 

untuk memfasilitasi tablet hancur ketika terjadi kontak dengan cairan saluran 

pencernaan. Disintegran bekerja dengan menarik air kedalam tablet, 

mengembang, dan menyebabkan tablet pecah menjadi bagian-bagian kecil.  

Baik pengikat dan penghancur harus memiliki sifat seperti inert atau 

tidak bereaksi satu sama lain (kompatibel), mudah diterima, stabil secara fisika 

dan kima, bebas dari bakteri pathogen, harus mudah diperoleh, dan memenuhi 

persyaratan standar farmasetika (Anwar, 2012). 

c. Bahan pengisi (Filler) 

Bahan pengisi umum diperlukan pada sediaan padat khususnya tablet, 

berfungsi meningkatkan massa agar mencukupi jumlah massa campuran sehingga 

dapat dicetak. Sifat bahan pengisi tablet sangat berperan dalam mempengaruhi 

karakteristik akhir, salah satu sifat penting untuk bahan pengisi adalah laju alir 

yang baik agar massa dapat dengan mudah memasuki pencetak tablet (Anwar, 

2012). 

d. Bahan pelicin (Lubricant/ Glidant) 

Pelicin ditujukan untuk memacu aliran serbuk atau granul dengan jalan 

mengurangi gesekan diantara partikel-partikel. Glidan cenderung mengurangi 

adhesivitas, sehingga mengurangi gesekan antar partikulat dari system secara 

menyeluruh. Glidan diperlukan pada permukaan partikel sehingga harus dalam 

keadaan halus dan secara tepat dimasukkan kedalam campuran massa tablet 

(Anwar, 2012). 

5. Uji Sifat Fisik Granul  

Granul adalah gumpalan-gumpalan dari partikel-partikel yang lebih kecil 

(serbuk), umumnya berbentuk tidak merata atau berbentuk kebulat-bulatan dan 

menjadi seperti partikel tunggal yang lebih besar dengan maksud untuk 
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meningkatkan kemampuan mengalir. Tujuan pembuatan granul yaitu mencegah 

segregasi, memperbaiki aliran serbuk, meningkatkan porositas, meningkatkan 

kompresibilitas serbuk, dan menghindari terbentuk material keras dari serbuk 

terutama pada serbuk yang higroskopis (Hadisoewignyo dan Fudholi, 2013). 

a. Sifat alir 

Sifat aliran serbuk sangat penting untuk pembuatan tablet yang efisien. 

Aliran serbuk atau granul yang baik untuk dikempa sangat penting untuk 

memastikan pencampuran yang efisien dan keseragaman bobot yang dapat 

diterima untuk tablet kempa. Bila sifat alir serbuk diukur dengan metode corong 

dan waktu alir kurang dari 1 detik dengan berat serbuk 10 gram maka dianggap 

baik (Siregar dan Wikarsa, 2010). 

b. Sudut diam 

Metode sudut diam digunakan sebagai metode tidak langsung untuk 

mengukur mampu alir serbuk karena hubungannya dengan kohesi antarpartikel. 

Sudut diam adalah sudut permukaan bebas dari tumpukan serbuk dengan bidang 

horizontal. Nilai sudut diam berkisar 25-45 derajat, dengan nilai rendah 

menunjukkan karakteristik yang lebih baik (Siregar dan Wikarsa, 2010). 

c. Pengetapan 

Pengetapan ditetapkan dengan menempatkan gelas takar berisi serbuk 

yang telah diketahui bobotnya, diatas alat ketukan mekanik. Dioperasikan dengan 

jumlah ketukan yang tetap sampai volume serbuk minimum (Siregar dan Wikarsa, 

2010). 

d. Kadar air 

Kadar air granul ditetapkan dengan mengukur bobot granul sebelum dan 

setelah pengeringan. Hal ini penting agar granul yang akan dicetak menjadi tablet 

mengandung kadar air yang sesuai yaitu kurang dari 10%  (Siregar dan Wikarsa, 

2010). 

6. Uji Sifat Fisik Tablet 

Kontrol kualitas pada pembuatan sediaan tablet dapat dilakukan selama 

proses pembuatan obat (IPC= in process control), dilakukan untuk menjamin 

bahwa proses yang sedang berlangsung dapat menghasilkan tablet dengan 
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spesifikasi yang ditetapkan, jika terjadi ketidaksesuaian hasil dapat segera diatasi. 

Selain itu kontrol kualitas juga dilakukan setelah produksi berlangsung (final 

control), dilakukan sebagai kontrol terakhir terhadap kualitas tablet yang 

dihasilkan sebelum diedarkan dipasaran, sehingga konsumen akan mendapatkan 

produk yang bermutu sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan 

(Hadisoewignyo dan Fudholi, 2013).  

a. Keseragaman Bobot  

Tabel 1. Persyaratan keseragaman bobot tablet 

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

A B 

25 mg atau kurang 15 30 

26 -150 mg 10 20 

151 -300 mg 7,5 15 

Lebih dari 300 mg 5 10 

 

Keseragaman bobot tablet dapat menjadi indikator awal keseragaman 

kandungan atau kadar zat aktif. Cara uji keseragaman bobot tablet yaitu: 

ditimbang 20 tablet dan dihitung bobot rata-rata tiap tablet. Jika ditimbang satu 

persatu, tidak boleh lebih dari dua tablet yang masing-masing bobotnya 

menyimpang dari bobot rata-ratanya lebih besar dari harga yang ditetapkan kolom 

A dan tidak satu tablet pun yang bobotnya menyimpang dari bobot rata-ratanya 

lebih dari harga yang ditetapkan kolom B (Hadisoewignyo dan Fudholi, 2013). 

b. Kekerasan tablet 

Kekerasan merupakan parameter yang menggambarkan ketahanan tablet 

dalam melawan tekanan mekanik seperti goncangan, benturan, dan keretakan 

selama pengemasan, penyimpanan, transportasi, dan sampai kepengguna. Faktor-

faktor yang mempengaruhi kekerasan tablet adalah tekanan kompresi dan sifat 

bahan yang dikempa. Semakin besar tekanan yang diberikan saat pentabletan akan 

meningkatkan kekerasan tablet. Peningkatan jumlah bahan pengikat akan 

meningkatkan kekerasan tablet meskipun tekanan kompresinya sama. Syarat 

kekerasan untuk tablet biasa 4-8 kg (kilogram) (Hadisoewignyo dan Fudholi, 

2013). 



10 

 

 

c. Kerapuhan tablet 

Kerapuhan tablet merupakan parameter yang menggambarkan kekuatan 

permukaan tablet melawan berbagai perlakuan yang menyebabkan abrasi pada 

permukaan tablet. Uji kerapuhan tablet berhubungan dengan kehilangan bobot 

akibat abrasi yang terjadi pada permukaan tablet. Semakin besar nilai persentase 

kerapuhan, semakin besar pula massa tablet yang hilang. Kerapuhan yang tinggi 

akan mempengaruhi kadar zat aktif yang ada pada tablet. Kerapuhan tablet 

dianggap cukup baik bila hasilnya kurang dari 0,8% (Hadisoewignyo dan Fudholi, 

2013). 

d. Waktu hancur tablet 

Agar dapat diabsorbsi setelah pemberian peroral, tablet harus dapat 

hancur, larut, dan tersedia dalam bentuk molekulernya. Waktu hancur tablet 

adalah waktu yang diperlukan sejumlah tablet untuk hancur menjadi granul atau 

partikel penyusunnya. Hasil uji waktu hancur yang baik tidak menjamin bahwa 

disolusi dan ketersediaan hayati tablet juga akan baik, karena waktu hancur bukan 

parameter yang menggambarkan ketersediaan hayati (Hadisoewignyo dan 

Fudholi, 2013). 

7. Monografi Bahan Tambahan (Eksipien) 

a. Gelatin 

Gelatin berasal dari bahasa latin “gelatus” yang berarti pembekuan. 

Gelatin adalah protein yang diperoleh dari hidrolisis parsial kolagen dari kulit, 

jaringan ikat putih dan tulang hewan. Gelatin menyerap air 5-10 kali beratnya. 

Gelatin larut dalam air panas dan jika didinginkan akan membentuk gel. Sifat 

yang dimiliki gelatin tergantung asam amino penyusunnya. Gelatin merupakan 

polipeptida dengan bobot molekul tinggi, antara 20.000 sampai 250.000 

gram/mol. Gelatin digunakan dalam pembuatan kapsul lunak maupun keras dan 

sebagai bahan pengikat dalam sediaan tablet (Suryani, 2009). Gelatin sering 

digunakan dalam formulasi tablet karena relatif stabil dan aman digunakan 

(Podczeck, 2009). 
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b. Explotab   

Pati ini adalah pati yang dimodifikasi dengan sifat disintegran yang 

dramatis dan tersedia sebagai Primogel dan Explotab. Pati alam yang dikeringkan 

terlebih dahulu dapat mengembang dalam air sebanyak 10-25 %, sedangkan pati 

yang dimodifikasi ini dapat meningkat volumenya 200-300 % dalam air. Satu 

keuntungan menggunakan pati yang dimodifikasi adalah waktu disintegrasi tidak 

tergantung pada gaya kempa. Akan tetapi, kondisi suhu dan lembap yang tinggi 

dapat meningkatkan waktu disintegran, memperlambat disolusi zat aktif dari 

tablet yang mengandung pati ini (Siregar dan Wikarsa, 2010). 

c. Avicel 101 

Avicel atau microcrystalline cellulosa merupakan serbuk putih, tidak 

berbau, dan tidak berasa. Avicel dapat digunakan dalam sistem granulasi basah 

dan kempa langsung. Avicel dapat tetap stabil dalam suasana higroskopis, tetapi 

penyimpanannya harus ditempat kering dan tertutup (Guy, 2009). 

d. Talk  

Talk sering digunakan sebagai lubrikan dan glidan dalam formulasi 

sediaan padat. Lubrikan berfungsi untuk mengurangi friksi dengan dinding 

matriks mesin kempa, sedangkan glidan berfungsi untuk memperbaiki fluiditas 

granul. Konsentrasi optimalnya sebagai lubrikan atau glidan tablet 1-10%. Talk 

stabil dan dapat disterilisasi pada suhu 160
0
C selama kurang lebih 1 jam. 

Penyimpanan talk pada wadah tertutup baik, sejuk dan kering (Kibbe, 2009).  

8. Factorial Design 

Desain faktorial adalah suatu desain untuk menentukan pengaruh 

beberapa faktor dan interaksinya secara simultan. Desain ini digunakan dalam 

percobaan dimana efek dari faktor yang berbeda. Beberapa contoh penggunaan 

desain faktorial adalah percobaan untuk mengetahui pengaruh disintegran dan 

konsentrasi pelumas atau untuk menentukan kemanjuran dari kombinasi dua 

bahan aktif dalam formulasi (Banker dan Christopher, 1996). Optimasi adalah 

suatu teknik yang memberikan keuntungan baik pemahaman maupun kemudahan 

dalam mencari dan memakai suatu range faktor-faktor untuk formula dan 

prosesnya (Hadisoewignyo dan Fudholi, 2013). 
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a. Faktor adalah variabel yang ditetapkan seperti konsentrasi, temperature, bahan 

pelican, atau terapi obat. Dapat ditentukan secara kualitatif dan kuantitatif 

dengan angka sebagai harganya. Desain faktorial dapat memiliki satu faktor 

atau lebih, jika hanya memiliki satu faktor lebih baik dianalisis dengan Anova 

(Banker dan Christopher, 1996). 

b. Level adalah harga yang ditetapkan untuk faktor. Sebagai contoh adalah 30
0
 

dan 50
0
 C untuk faktor suhu. Desain faktorial yang paling sederhana memiliki 

dua faktor dengan dua level yaitu maksimum (+1) dan minimum (-1) sehingga 

jumlah percobaan ada empat.  

Jumlah percobaan = 2
n
 

Keterangan: 2 = jumlah level 

         n
  = jumlah faktor yang diteliti (Banker dan Christopher, 1996). 

c. Efek adalah perubahan respon yang disebabkan oleh perubahan level faktor. 

Main effect merupakan rata-rata respon pada level tinggi dikurangi respon pada 

level rendah (Banker dan Christopher, 1996). 

d. Interaksi adalah tidak adanya sifat aditifitas dari penambahan efek-efek faktor. 

Dapat bersifat sinergis (hasil interaksi mempunyai efek lebih besar dari hasil 

jumlah efek seluruh faktor) atau antagonis (efek interaksi lebih kecil dari efek 

semua faktor). Persamaan terkait  dengan desain faktorial dua faktor dan dua 

level adalah: 

Y = B0 + Ba XA + Bb XB + Bab XA XB 

Y adalah respon terukur; XA XB adalah level faktor A dan level faktor B, 

nilainya antara -1 sampai +1; B0, Ba, Bb, dan Bab adalah koefisien, dapat 

dihitung berdasarkan hasil percobaan. Desain percobaan dengan dua faktor dan 

dua level adalah sebagai berikut: 

Tabel 2. Desain percobaan 2 faktor dan 2 level
 

 Faktor 1 Faktor 2 Interaksi 

Percobaan 1 + + + 

Percobaan 2 + - - 

Percobaan 3 - + - 

Percobaan 4 - - + 
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Pada kolom interaksi, tanda didapatkan dari perkalian dua kolom 

sebelumnya, hal ini mengindikasikan bahwa level pada interaksi dapat 

ditentukan dengan level-level yang dipilih pada individual faktor-faktor. Dari 

hasil empat percobaan, baik efek utama dan interaksi antara dua faktor dapat 

diperkirakan. Efek utama dan efek interaksi ditentukan sebagai perbedaan 

antara rata-rata hasil pada level tinggi dan rata-rata hasil pada level rendah. 

Dapat digunakan statistik untuk mengetahui apakah efek berbeda secara 

signifikan. Berdasarkan metode ini, dapat ditentukan persamaan dan contour 

plot yang dapat digunakan untuk menentukan level pasangan faktor yang 

menghasilkan respon seperti yang diinginkan (Hadisoewignyo dan Fudholi, 

2013).  

 

E. Landasan Teori 

Penelitian Fitriana dkk (2010) meneliti pengaruh gelatin terhadap 

formula tablet ekstrak daun kemuning. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kenaikan konsentrasi gelatin tidak berpengaruh pada uji sifat granul, tetapi dapat 

meningkatkan nilai dari uji keseragaman bobot, kekerasan dan waktu hancur. 

Penelitian Murtada dkk (2013) melihat pengaruh kenaikan konsenrasi sodium 

starch glycolate pada sifat fisik tablet Clorpheniramin. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penggunaan sodium starch glycolate (explotab) memberi 

pengaruh lebih baik pada uji kerapuhan, kekerasan, dan waktu hancur daripada 

tablet kontrol. 

Maka dalam penelitian ini dilakukan optimasi guna mendapatkan 

konsentrasi optimum antara bahan pengikat (gelatin) dan penghancur (explotab) 

untuk menghasilkan tablet yang memiliki sifat fisik yang baik. Optimasi 

menggunakan metode factorial design untuk menentukan secara simulasi efek 

dari beberapa faktor secara signifikan. Dengan kata lain, dari metode ini dapat 

ditentukan faktor dominan yang berpengaruh secara signifikan pada suatu respon. 
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F. Hipotesis 

Metode optimasi desain faktorial dapat digunakan untuk memperoleh 

konsentrasi optimum antara gelatin sebagai bahan pengikat dan explotab sebagai 

bahan penghancur agar menghasilkan tablet ekstrak etanol daun pepaya yang 

optimum ditinjau dari sifat fisiknya. 


