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ABSTRAK 

Daun pepaya (Carica papaya L.) sering digunakan masyarakat sebagai pelengkap 

makanan dan pengobatan tradisional. Senyawa saponin yang terdapat pada daun pepaya 

memiliki aktivitas sebagai antihiperglikemik. Daun pepaya diekstraksi dengan penyari 

etanol 70% dan menghasilkan ekstrak kental. Ekstrak dibuat dalam sediaan tablet dengan 

kombinasi gelatin dan explotab pada berbagai konsentrasi. Perbandingan antara gelatin dan 

explotab adalah formula 1 (3,33:16) mg; formula 2 (6,66:16) mg; formula 3 (3,33:64) mg; 

dan formula 4 (6,66:64) mg. Hasil optimasi didapatkan dari metode factorial design 

dengan memasukkan hasil uji sifat fisik granul dan tablet. Hasil contour plot super 

imposed menunjukkan formula optimum dengan bobot gelatin 3,35 mg dan explotab 16 

mg. Hasil statistik dengan SPSS menunjukkan bahwa formula optimum dengan formula 1 

tidak berbeda signifikan karena nilai t > 0,05. 

 

Kata kunci: daun pepaya, gelatin, explotab, optimasi, factorial design. 

 

ABSTRAC 
Leaves of papaya (Carica papaya L.) often used by people as a food supplement and 

traditional medicine. Saponin compounds contained in papaya leaves as antihyperglycemic 

activity. Papaya leaves were extracted using 70% ethanol to produce a viscous extract. Extracts 

were made in the preparation of tablets with a combination of gelatin and Explotab at various 

concentrations. The rate of gelatin and explotab in the formula are F1 (3,33:16) mg; F2 (6,66:16) 

mg; F3 (3,33:64) mg; and F4 (6,66:64) mg. Optimization results obtained from factorial design 

method by incorporating the test results of physical properties of granules and tablets. The results 

are super imposed contour plot shows the optimum formula with gelatin 3,35 mg and explotab 16 

mg. The result of statistic with spss shows that optimum formula with formula 1 havenot differe 

signification because t > 0,05. 

 

Keywords: leaves of papaya, gelatin, explotab, optimization, factorial design 

 

 

PENDAHULUAN 

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 mellitus. Dalam rangkamengurangi 

jumlah komplikasi diabetes dan menunda perkembangan diabetes melitus, 



2 

 

direkomendasikanpenggunaan komponen biologis aktif dan tanaman. Ekstrak 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 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. Faktor 

terdiri dari dua atau lebih dengan konsentrasi yang berbeda. Pada tingkat konsentrasi 

tertentu, akan diperoleh formula optimum berdasarkan uji sifat fisik tablet(Banker dan 

Christopher, 1996).   

 

 

 

 



3 

 

METODE PENELITIAN 

A. Kategori Penelitian 

Kategori penelitian yang digunakan adalah eksperimental murni dengan 

rancangan acak pola searah. Variabel yang digunakan dalam penelitian adalah:  

Variabel bebas : konsentrasi gelatin dan explotab 

Variabel tergantung : sifat fisik granul (waktu alir, sudut diam, dan pengetapan), sifat 

fisik tablet (keseragaman bobot, kekerasan, kerapuhan, dan waktu 

hancur tablet) 

Variabel terkendali : umur dan asal tanaman daun pepaya, nomor ayakan, suhu 

pengeringan granul, waktu pencampuran, dan kekuatan penekanan 

saat pencetakan tablet. 

B. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan untuk maserasi yaitu toples kaca, vakum evaporator, batang 

pengaduk, beker glass, dan kertas saring. Formulasi tablet menggunakan neraca analitik, 

mortir dan stamper, alat uji granul atau fluidity tester, jangka sorong, alat uji pengetapan, 

mesin tablet single punch, alat uji kekerasan atau hardness tester, alat uji kerapuhan atau 

friability tester, alat uji waktu hancur atau disintegrating test, oven, kompor listrik, dan 

alat-alat gelas lainnya. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun pepaya, 

etanol 70%, gelatin, explotab, avicel 101, talk, dan aquadest.  

C. Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan dilaboratorium Bagian Farmakologi dan Bagian Farmasetika, 

Fakultas Farmasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

D. Jalannya Penelitian 

1. Determinasi Tanaman 

Determinasi dilakukan di Laboratorium Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Penyiapan Simplisia 

Daun pepaya diambil dari daerah Sukoharjo, yang masih segar dan agak tua. Daun 

dicuci dengan air bersih dan dikeringkan pada suhu kamar. Daun yang sudah agak kering, 

dipotong kecil dan dimasukkan dalam almari pengering dengan suhu 60
0
 C selama kurang 

lebih 2 hari. 

3. Pembuatan Serbuk Simplisia 

Simplisia yang telah kering, dipisahkan dari batangnya. Diblender sampai 

membentuk serbuk kasar untuk selanjutnya dimaserasi. 
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4. Pembuatan Ekstrak Daun Pepaya 

Serbuk daun pepaya dimaserasi menggunakan penyari etanol 70% dengan 

perbandingan 1:7 selama 5 hari. Pengadukan dilakukan setiap hari selama proses maserasi. 

Setelah 5 hari, maserat disaring menggunakan labu buchner dan pompa. 

5. Pengentalan Ekstrak 

Ekstrak yang diperoleh dari hasil penyaringan maserasi merupakan ekstrak cair, 

maka perlu dikentalkan menggunakan alat evaporator dengan suhu 60
0
C.  Kemudian 

ekstrak didiamkan diatas waterbath sampai diperoleh ekstrak dengan kekentalan yang 

dikehendaki. 

6. Standarisasi Ekstrak 

a. Pemeriksaan organoleptis 

Ekstrak kental diperiksa secara organoleptis meliputi bentuk, warna, rasa, dan bau 

ekstrak. 

b. Pemeriksaan uji daya lekat 

Menggunakan obyek glass ditandai sebesar 2,5 x 2,5 cm. Ekstrak kental ditaruh 

ditengah-tengah obyek dan ditekan dengan obyek glass lain. Diberi beban sebesar 1 kg dan 

didiamkan selama 5 menit. Kedua obyek glass yang saling melekat dipasang pada alat uji 

dengan beban 80 g. Dicatat waktu yang diperoleh sampai kedua obyek terpisah (Depkes 

RI, 1989). 

c. Pemeriksaan kekentalan ekstrak 

Ekstrak dimasukkan dalam beaker glass, dan dimasukkan rotor yang sesuai 

sampai tercelup dalam ekstrak. Alat diaktifkan dan dibaca skala yang ditunjukkan oleh 

viscosimeter sesuai rotor yang digunakan (Depkes RI, 1989). 

d. Pemeriksaan susut pengeringan 

Ditimbang seksama 2 g ekstrak dalam krus yang sebelumnya dipanaskan pada 

suhu 105
0
C selama 30 menit dan telah ditara. Ekstrak dalam krus diratakan dengan 

menggoyangkan krus hingga merupakan lapisan rata kemudian dimasukkan dalam oven, 

dibuka tutupnya. Dikeringkan bersama tutupnya pada suhu 105
0
C selama 1 jam. Krus 

harus segera ditutup bila oven dibuka.krus dimasukkan dalam eksikator hingga dingin, dan 

ditimbang. Pengeringan dilanjutkan hingga bobot konstan (Depkes RI, 1989). 

e. Uji kualitatif ekstrak 

Senyawa saponin yang terkandung dalam ekstrak daun pepaya diuji secara 

kualitatif. Serbuk simplisia ditambah dengan air panas, lalu dikocok dengan kuat. Bila 
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terdapat buih yang terbentuk lama dan tidak hilang dengan penambahan HCl maka ekstrak 

positif mengandung saponin (Depkes RI, 1989). 

7. Perhitungan Dosis Ekstrak Daun Pepaya 

Menurut penelitian Maniyar dan Bhixavatimath (2012), dosis ekstrak daun pepaya 

untuk pengobatan antihiperglikemik sebanyak 400 mg/kg per hari pada dosis tikus.  

Dari data penelitian: 

Faktor konversi dari dosis tikus yang beratnya 200 gram ke dosis manusia dikalikan 56. 

Rata-rata berat tikus yang digunakan adalah 175 gram.Dosis ekstrak daun pepaya pada 

tikus 400 mg/kg per hari.400 mg/kg = 400 mg/ 1000 gram untuk tikus dengan rata-rata 

berat badan 175 gram, 
   

    
 x 400mg = 70 mg. 70 mg x 56  = 3920 mg = 3,92 gram 

Jadi dosis ekstrak daun pepaya pada manusia adalah 3920 mg per hari 

Satu hari tiga kali minum  =  
       

 
  = 1306,7 mg. Satu kali minum 4 tablet, 1 tablet 

mengandung ekstrak daun pepaya sebanyak = 326,667 mg ~ 327 mg 

8. Formula Tablet Ekstrak Daun Pepaya  

Formula tablet berdasarkan metode desain faktorial tertera pada tabel 1. 

Tabel 1. Desain faktorial 2
2 

Faktor Level 

min max 

Gelatin 3,33 mg 6,66 mg 

Explotab 16 mg 64 mg 

 

Tabel 2. Bobot eksipien per tablet 

 Formula 1 Formula 2 Formula 3 Formula 4 

Ekstrak (mg) 327 327 327 327 

Gelatin (mg) 3,33 6,66 3,33 6,66 

Explotab (mg) 16 16 64 64 

Talk (mg) 48 48 48 48 

Avicel 101 (mg) 405,67 402,34 357,67 354,34 

Total bobot tablet 800 800 800 800 

 

9. Pembuatan granul 

Ekstrak kental yang telah ditimbang dicampurkan dengan bahan pengikat yang 

telah dipanaskan dengan aquadest terlebih dahulu. Ditambah pengisi sedikit demi sedikit, 

sampai terbentuk massa granul yang agak lembap. Granul tersebut diayak dengan ayakan 

no. 12, untuk selanjutnya dikeringkan dalam oven dengan suhu 60
0
C selama 24 jam.  

10. Pemeriksaan Sifat Fisik Granul 

Granul yang telah kering diayak kembali menggunakan ayakan no. 12 dan 

dicampur dengan bahan penghancur dan pelicin.  
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a. Kecepatan alir 

Ditimbang 100 mg granul dan dimasukkan kedalam corong secara perlahan 

melalui dinding corong. Dibuka penutup dibawah corong sehingga granul mengalir keluar 

dan dihitung waktu yang diperlukan granul dengan stopwatch. Granul yang mempunyai 

kecepatan alir lebih dari 10 g/dt merupakan granul yang bagus (Siregar dan Wikarsa, 

2010). 

b. Sudut diam 

Setelah semua granul mengalir keluar corong, terbentuk suatu tumpukan 

menyerupai kerucut. Diukur diameter kerucut menggunakan jangka sorong dan tingginya 

(Siregar dan Wikarsa, 2010). 

c. Pengetapan 

Gelas ukur 100 mL diisi dengan granul sampai penuh dihitung sebagai V0, tanpa 

ada tekanan dan getaran. Lalu diukur setiap 5 kali pengetapan, dihitung perubahan volume 

yang terjadi. Pengetapan dilanjutkan sampai volume granul konstan (Voigt, 1984). 

d. Kadar air  

Kadar air granul dihitung dari bobot granul sebelum dan setelah pengeringan. 

Hasil selisih dinyatakan dalam persen dan kadar air granul yang baik tidak lebih dari 10% 

(Voigt, 1984).  

11. Pembuatan Tablet 

Granul yang telah dicampur dengan semua eksipien, dicetak dengan mesin tablet 

single punch dengan bobot kurang lebih 750 mg. Pada awal pentabletan diukur bobot dan 

kekerasan tablet sesuai dengan yang dikehendaki (Voigt, 1984). 

12. Pemeriksaan Sifat Fisik Tablet 

a. Keseragaman bobot tablet 

Ditimbang 20 tablet dan dihitung bobot rata-rata tiap tablet dan standar 

deviasinya.  

b. Kekerasan tablet 

Tablet diletakkan dalam alat hardness tester, diberi tekanan sampai tablet tampak 

retak atau hancur. Kekerasan tablet dilihat pada skala yang terterapada alat uji. 

c. Kerapuhan tablet 

Sebanyak 20 tablet dibebas debukan menggunakan aspirator, lalu ditimbang 

bobotnya. Dimasukkan dalam alat friabilator dan diputar sebanyak 100 putaran atau 

selama 4 menit. Setelah selesai, tablet dibebasdebukan kembali dan ditimbang.  
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d. Waktu hancur tablet 

Tablet dimasukkan dalam alat disintegrating test sebanyak 6 tablet. Dimasukkan 

dalam beker glass yang telah diatur pada suhu 37
0 

C. Dihitung waktu yang diperlukan 

tablet hingga hancur seluruhnya. 

E. MetodeAnalisis 

1. Optimasi 

Data yang diperoleh yaitu hasil uji sifat fisik granul dan tablet dimasukkan dalam 

persamaan matematis:Y = B0 + Ba XA + Bb XB + Bab XA XB, denganY adalah respon 

terukur; XA XB adalah level faktor A dan level ,  B, nilainya antara -1 sampai +1; B0, Ba, Bb, 

dan Bab adalah koefisien. Diperoleh persamaan dari masing-masing respon yang 

dikehendaki sehingga didapatkan countour plot. Semua contour plot tersebut dijadikan 

satu (super imposed) sehingga pada akhirnya didapatkan daerah optimum dengan sifat 

tablet yang dikehendaki (Banker dan Christopher, 1996). 

2. Pendekatan teoritis 

Data dari penelitian dibandingkan dengan persyaratan tablet yang terdapat dalam 

farmakope dan pustaka lain. 

3. Pendekatan statistik 

Analisa data hasil contour plot dengan formula yang mendekati menggunakan 

SPSS uji t dengan taraf kepercayaan 95%. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Determinasi Tanaman Daun Pepaya 

Determinasi dilakukan untuk mengetahui kebenaran tanaman dengan mencocokan 

keadaan morfologi tanaman dengan kunci determinasi yang terdapat dalam buku flora 

(Van Steenis, 2003).Kunci determinasi tanaman pepaya adalah 1b, 2b, 3b, 4b, 6b, 7b, 9b, 

10b, 11b, 12b, 13b, 15a, 109b, 119b, 120a, 121b, 124b, 125a, 126a  Familia: Caricaceae.  

1a  Genus: Carica. 1   Spesies: Carica papaya L.Berdasarkan hasil determinasi di atas 

maka dapat disimpulkan bahwa daun pepaya yang digunakan dalam penelitian ini benar 

berasal dari tanaman pepaya (Carica papaya L.). 

B. Hasil Pemeriksaan Serbuk dan Ekstrak Kental Daun Pepaya 

Pemeriksaan dilakukan pada serbuk dan ekstrak kental daun pepaya, meliputi 

pemeriksaan organoleptis (bentuk, rasa, warna, dan bau), kekentalan, daya lekat, susut 

pengeringan, dan uji kualitatif senyawa saponin. Hasil pemeriksaan dapat dilihat pada pada 

tabel 3. 
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Tabel 3. Hasil Pemeriksaan Serbuk dan Ekstrak Daun Pepaya 

Pemeriksaan 
HasilPemeriksaan 

Serbuk EkstrakKental 

Organoleptis:   

Bentuk Serbuk Kental 

Rasa Pahit Pahit 

Warna Hijau Hijautua 

Bau Khas Khas 

UjiKekentalan - 3966,7 dPas 

UjiDayaLekat - 50,37 detik 

SusutPengeringan - 0,4699 mg 

Ujikualitatif Buih yang mantap - 

 

C. Hasil Pemeriksaan Sifat Fisik Granul dan Tablet Ekstrak Daun Pepaya 

Hasil pemeriksaan sifat fisik granul dan tablet sebagaimana tertera pada tabel 4 

dan tabel 5. 
Tabel 4. Hasil Pemeriksaan Sifat Fisik Granul 

Pemeriksaan F 1 F 2 F 3 F 4 

Kecepatanalir (g/detik) 12,78 ± 0,03 11,10 ± 0,29 12,81 ± 0,19 12,02 ± 0,30 

Sudutdiam (
0
) 32,96 ± 0,27 32,88 ± 0,91 34,27 ± 0,19 33,28 ± 0,62 

Pengetapan (%) 7,00 ± 1,00 8,33 ± 1,53 7,67 ± 1,53 6,67 ± 0,58 

Kadar air (%) 2,50 6,00 3,00 3,50 

 

 

Tabel 5. Hasil Pemeriksaan Sifat Fisik Tablet 

Pemeriksaan F 1 F 2 F 3 F 4 

Keseragamanbobot (mg) 795,89 ± 2,16 771,21 ± 4,88 792,43 ± 5,19 790,83 ± 7,01 

CV (%) 0,63 0,27 0,65 0,89 

Kekerasan (kg) 7,41 ± 0,35 3,64 ± 0,20 8,11 ± 0,28 7,50 ± 0,28 

Kerapuhan (%) 0,20 ± 0,02 0,39 ± 0,03 0,19 ± 0,04 0,21 ± 0,02 

Waktuhancur (menit) 13,67 ± 1,53 11,00 ± 1,00 19,00 ± 1,00 15,33 ± 0,58 

Keterangan:F 1: Formula dengan Gelatin dan Explotab level rendah, F 2: Formula dengan Gelatin level 

tinggi dan Explotab level rendah, F 3: Formula dengan Gelatin level rendah dan Explotab level tinggi, dan  F 

4: Formula dengan Gelatin dan Explotab level tinggi 

 

1. Hasil Optimasi Uji Sifat Fisik Granul dengan Metode Factorial Design 

a. Kecepatan alir 

 
Gambar 1. Contour plot kecepatan alir granul 

dengan kombinasi gelatin dan explotab 

 
Gambar2. Grafik interaksi antara level gelatin 

dan explotab terhadap kecepatan alir granul 

 

Design-Expert® Software
Factor Coding: Actual
kecepatan alir

Design Points
12.81

11.10

X1 = A: gelatin
X2 = B: explotab

3.33 4.16 5.00 5.83 6.66

16.00

24.00

32.00

40.00

48.00

56.00

64.00

kecepatan alir

A: gelatin

B
: 

e
x

p
lo

ta
b

11.50

12.00
12.50

Design-Expert® Software
Factor Coding: Actual
kecepatan alir

Design Points

X1 = A: gelatin
X2 = B: explotab

B- 16.00
B+ 64.00

B: explotab

3.33 4.16 5.00 5.83 6.66

A: gelatin

k
e

c
e

p
a

ta
n

 a
li

r

11.00

11.50

12.00

12.50

13.00

Interaction



9 

 

Pada contour plot (Gambar 1) menunjukkan bahwa kombinasi gelatin level 

rendah dengan kenaikan level explotab dapat meningkatkan kecepatan alir granul (merah), 

sedangkan pada gelatin level tinggi dan explotab level rendah tampak penurunan kecepatan 

alir granul (biru). Gambar 2 menunjukkan bahwa pada explotab level rendah dengan 

kenaikan gelatin dapat menurunkan kecepatan alir (garis hitam) dan explotab level tinggi 

dengan kenaikan gelatin dapat menurunkan kecepatan alir granul (garis merah). 

Menurut penelitian Fitriana dkk (2010) bahwa gelatin yang digunakan sebagai 

bahan pengikat pada formulasi tablet ekstrak daun kemuning  menghasilkan waktu alir 

yang baik antara 8,81-9,19 menit, karena gelatin yang digunakan menghasilkan serbuk 

halus yang sedikit sehingga memudahkan granul untuk mengalir. Pada penelitian Fitriana 

kenaikan konsentrasi gelatin yang digunakan tidak berpengaruh pada waktu alir granul, 

sedangkan pada penelitian ini gelatin berpengaruh pada penurunan kecepatan alir granul. 

Hal ini disebabkan penggunaan gelatin menghasilkan granul yang lembap. 

b. Sudut diam 

 
Gambar 3. Contour plot sudut diam granul 

dengan kombinasi gelatin dan explotab 
Gambar 4. Grafik interaksi antara level gelatin dan 

explotab terhadap sudut diam granul 
 

Gambar 3 menunjukkan bahwa kombinasi antara gelatin level rendah sampai 

tinggi dan explotab level rendah dapat menurunkan nilai sudut diam granul (biru) dan pada 

gelatin level rendah dan explotab level tinggi tampak peningkatan sudut diam (merah). 

Gambar 4 menunjukkan bahwa explotab level rendah dengan kenaikan level gelatin dapat 

menurunkan nilai sudut diam (garis hitam), sedangkan pada level explotab yang tinggi 

dengan kenaikan level gelatin menurunkan nilai sudut diam yang lebih besar (garis merah).   

Penelitian Fitriana dkk (2010) tentang hasil pemeriksaan sudut diam granul 

dengan bahan pengikat gelatin menghasilkan sudut diam yang kurang dari 40
0
. 

Peningkatan konsentrasi gelatin tidak berpengaruh pada nilai sudut diam, tetapi 

menghasilkan hasil yang sesuai teori pada semua formula. Hasil penelitian tersebut 

berbeda dengan hasil optimasi formula tablet ekstrak daun pepaya yang  menunjukkan 

bahwa gelatin dapat menurunkan nilai sudut diam. 
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c. Pengetapan 

 
Gambar 5. Contour plot pengetapan granul dengan 

kombinasi gelatin dan explotab 

 
Gambar 6. Grafik interaksi antara level gelatin 

dan explotab terhadap pengetapan granul 

 

Pada gambar 5 menunjukkan bahwa peningkatan indeks pengetapan (merah) 

dipengaruhi oleh interaksi gelatin level tinggi dan explotab level rendah, sedangkan pada 

gelatin dan explotab level tinggi tampak penurunan indeks pengetapan (biru). Gambar 6 

menunjukkan explotab level rendah dengan kenaikan level gelatin dapat meningkatkan 

pengetapan (garis hitam), sedangkan pada explotab level tinggi dengan kenaikan level 

gelatin menurunkan pengetapan (garis merah). Interaksi kedua bahan tersebut saling 

berlawanan, yang tampak pada garis interaksi kedua bahan saling berpotongan. 

Hasil uji pengetapan pada formulasi tablet ekstrak daun pepaya menunjukkan 

hasil sesuai persyaratan yaitu 6,67-8,33%. Apabila nilai pengetapan granul baik maka 

granul memiliki sifat alir yang baik juga. 

d. Kadar air 

 
Gambar 7. Contour plot kadar air granul dengan 

kombinasi gelatin dan explotab 

 
Gambar 8. Grafik interaksi antara level gelatin 

dan explotab terhadap kadar air granul 

 

Gambar 7 menunjukkan kombinasi antara gelatin level tinggi dan explotab level 

rendah dapat meningkatkan kadar air granul (merah), sedangkan gelatin rendah dengan 

kenaikan explotab dapat menurunkan kadar air granul (biru). Gambar 8 menunjukkan 

explotab level rendah dengan kenaikan level gelatin dapat meningkatkan kadar air (garis 

hitam), dan explotab level tinggi dengan kenaikan level gelatin juga meningkatkan kadar 

air yang lebih kecil (garis merah).  
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Menurut penelitian Fitriana dkk (2010) pengeringan granul yang baik akan 

menghasilkan tablet yang baik. Pengeringan granul dapat diukur dari kadar air granul 

setelah pengeringan, apabila persentase kadar air kurang dari 10% maka tablet akan mudah 

saat dicetak menjadi tablet. Hasil pemeriksaan kadar air granul ekstrak daun pepaya 

memiliki nilai 2,50-6,00 %. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian Fitriana dkk (2010) 

yang menghasilkan nilai kadar air kurang dari 10% menggunakan bahan pengikat gelatin. 

2. Hasil Uji Sifat Fisik Tablet 

a. Keseragaman Bobot 

 
Gambar 9. Contour plot keseragaman bobot tablet 

dengan kombinasi gelatin dan explotab 

 
Gambar 10. Grafik interaksi antara level gelatin 

dan explotab terhadap keseragaman bobot tablet 
 

Gambar 9 menunjukkan pada gelatin dan explotab level tinggi dapat 

meningkatkan keseragaman bobot (merah), sedangkan gelatin dan explotab level rendah 

dapat menurunkan keseragaman bobot tablet (biru).  Gambar 10 menunjukkan bahwa 

explotab level rendah dengan kenaikan level gelatin dapat meningkatkan keseragaman 

bobot tablet (garis hitam) dan pada explotab level tinggi dengan kenaikan gelatin dapat 

juga meningkatkan keseragaman bobot tablet (garis merah).   

Keseragaman bobot tablet dipengaruhi oleh kecepatan alir granul. Apabila 

kecepatan alir granul baik maka akan mudah mengalir ke dalam pengisian ruang cetak 

tablet dan menghasilkan keseragaman bobot yang homogen. Hasil uji kecepatan alir granul 

ekstrak daun pepaya telah memenuhi syarat (>10 g/detik), dan menghasilkan keseragaman 

bobot tablet yang homogen (CV< 5%). 

b. Kekerasan 

 
Gambar 11. Contour plot kekerasan tablet dengan 

kombinasi gelatin dan explotab 

 
Gambar 12. Grafik interaksi antara level gelatin 

dan explotab terhadap kekerasan tablet 
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Contour plot (Gambar 11) menunjukkan bahwa kombinasi gelatin level rendah 

dengan kenaikan explotab berpengaruh pada peningkatan kekerasan tablet (merah). Gelatin 

level tinggi dan explotab level rendah dapat menurunkan kekersan tablet (biru). Gambar 12 

menunjukkan bahwa explotab level rendah dengan kenaikan level gelatin dapat 

menurunkan kekerasan tablet (garis hitam). Explotab level rendah dengan kenaikan level 

gelatin juga menurunkan kekerasan tablet (garis merah) tetapi penurunannya kecil. 

Hasil penelitian Prasad dan Duraivel (2012) menunjukkan bahwa formulasi tablet 

Glimepirid yang menggunakan bahan penghancur sodium starch glycolate (explotab) 

menghasilkan kekerasan yang lebih besar dibandingkan dengan penghancur lainnya. Hasil 

tersebut sesuai dengan hasil optimasi tablet ekstrak daun pepaya, yang menunjukkan 

bahwa explotab pada persamaan 6 bernilai positif yaitu meningkatkan kekerasan tablet.  

c. Kerapuhan 

 
Gambar 13. Contour plot kerapuhan tablet dengan 

kombinasi gelatin dan explotab 

 
Gambar 14. Grafik interaksi antara level gelatin 

dan explotab terhadap kerapuhan tablet 

 

Gambar 13 menunjukkan bahwa kombinasi antara gelatin level rendah dengan 

kenaikan explotab dapat  menurunkan kerapuhan tablet (biru), sedangkan pada gelatin 

level tinggi dan explotab level rendah dapat meningkatkan nilai kerapuhan tablet (merah).  

Gambar 14 menunjukkan explotab level tinggi dengan kenaikan level gelatin dapat 

meningkatkan kerapuhan walau kecil (garis merah). Explotab level rendah dengan 

kenaikan level gelatin dapat meningkatkan secara signifikan kerapuhan tablet (garis 

hitam).  

Hasil penelitian Murtada dkk (2013) menunjukkan bahwa hasil uji kerapuhan 

tablet memenuhi syarat (< 0,8%) dengan penggunaan sodium starch glycolate (explotab) 

sebagai bahan penghancur dibandingkan dengan formula tanpa penambahan explotab. 

Hasil tersebut sesuai dengan hasil uji kerapuhan pada formulasi tablet ekstrak daun pepaya, 

yang mana nilai kerapuhan tablet yaitu 0,19; 0,20; 0,21 dan 0,39 %. 
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d. Waktu hancur 

 
Gambar 15. Contour plot waktu hancur tablet 

dengan kombinasi gelatin dan explotab 

 
Gambar 16. Grafik interaksi antara level gelatin 

dan explotab terhadap waktu hancur tablet 

 

Gambar 15 menunjukkan bahwa kombinasi gelatin level tinggi dan explotab level 

rendah berpengaruh pada penurunan waktu hancur (biru), sedangkan gelatin level rendah 

dan explotab level tinggi meningkatkan waktu hancur tablet (merah). Gambar 16 

menunjukkan explotab level rendah dengan kenaikan level gelatin dapat menurunkan 

waktu hancur tablet (garis hitam). Hal yang sama terjadi pada explotab level tinggi dengan 

kenaikan level Gelatin (garis merah).  

Penggunaan sodium starch glycolate(explotab) pada penelitian Murtada dkk 

(2013) menghasilkan waktu hancur yang baik dibandingkan dengan kontrol (tanpa 

penambahan explotab). Hasil tersebut kurang sesuai dengan hasil optimasi ekstrak daun 

pepaya yang menggunakan bahan penghancur explotab. Explotab pada tablet ekstrak daun 

pepaya berpengaruh pada peningkatan waktu hancur tablet tampak pada persamaan 8 

dimana koefisien B (explotab) bernilai positif. 

D. Penentuan Titik Optimum Tablet Ekstrak Daun Pepaya 

Titik optimum merupakan formula optimum hasil optimasi dari metode factorial 

design, dengan memasukkan semua nilai hasil pemeriksaan fisik granul dan tablet. 

Pemeriksaan meliputi kecepatan alir, sudut diam, pengetapan, kadar air, keseragaman 

bobot, kekerasan, kerapuhan, dan waktu hancur. Semua hasil contour plot pemeriksaan 

digabungkan dan dapat dilihat level Gelatin dan Explotab yang menunjukkan titik 

optimum. Tabel 6 menunjukkan kriteria nilai pemeriksaan saat optimasi formula tablet. 

Tabel 6. Kriteria nilai pemeriksaan fisik granul dan tablet 

Pemeriksaan Kriteria Keterangan Importance  

Kecepatanalir (g/detik) 10-20 Maksimal +++ 

Sudutdiam (
0
) 25-34 Minimal +++ 

Pengetapan (%) 5-9 Minimal ++ 

Kadar air (%) 2-8 Minimal ++ 

Keseragamanbobot (%) 0.1-3 Minimal ++ 

Kekerasan (kg) 4-8 In range  

Kerapuhan (%) 0,1-0,8 Minimal ++ 

Waktuhancur (menit) 5-20 In range  
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Gambar 17. Contour plot super imposed tablet dengan kombinasi gelatin dan explotab (daerah 

berwarna kuning menunjukkan daerah optimum) 

 

Hasil optimasi metode factorial design dengan kombinasi gelatin sebagai bahan 

pengikat dan explotab sebagai bahan penghancur menunjukkan daerah optimum yang 

mengandung gelatin 3,33 mg dan explotab 16 mg (Gambar 17).Pada hasil optimasi 

didapatkan 2 nilai yang lain yakni pada bobot gelatin dan explotab berturut-turut 3,33:16 

mg dan 6,66:64 mg.Optimasi dengan desain faktorial menghasilkan nilai desirability. Nilai 

desirability yang baik adalah 0,5 maka dilihat dari hasil optimasi yang menunjukkan nilai 

0,0468 maka formula yang didapat telah memenuhi standar formula yang baik. 

E. Hasil Uji Statisitik menggunakan SPSS 17 

Uji statistik dilakukan untuk mengetahui hasil formula optimum dari metode 

factorial design dengan formula standar yang mendekati, memiliki perbedaan yang 

signifikan atau tidak. Dengan memasukkan nilai hasil pemeriksaan fisik granul dan tablet, 

didapat hasil yang menyatakan bahwa perbedaan tidak signifikan. Hasil ini didapat dari 

nilai t hasil uji lebih besar dari 0,05 berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara 

formula 1 dengan formula hasil optimasi. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

1. Kombinasi antara bahan pengikat gelatin dan bahan penghancur explotab, berpengaruh 

pada sifat fisik granul yaitu meningkatkan kecepatan alir, menurunkan sudut diam, 

indeks pengetapan dan kadar air. Pada sifat fisik tablet yaitu meningkatkan kekerasan, 

menurunkan keseragaman bobot, kerapuhan, dan waktu hancur tablet. 

2. Hasil optimasi metode factorial design menghasilkan 3 nilai optimum dengan bobot 

gelatin:explotab berturut-turut yaitu 3,35:16 mg ; 3,33:16 mg ; dan 6,66:64 mg. 

B. Saran 

1. Perlu dilakukan penelitian tentang stabilitas tablet ekstrak daun pepaya dan optimasi 

bahan eksipien selain pengikat dan penghancur. 
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