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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu aktivitas yang sangat penting yang harus dilakukan pada saat 

preformulasi adalah evaluasi terhadap stabilitas fisika-kimia dari zat aktif. 

Stabilitas dapat dipengaruhi oleh suhu, udara, pelarut, kelembaban, dan cahaya. 

Evaluasi terhadap stabilitas ini berguna dalam pemilihan metode pembuatan dan 

penanganan material, baik selama proses produksi tablet maupun selama 

pemasaran (Sulaiman, 2007). 

Tablet adalah sediaan padat mengandung bahan obat dengan atau tanpa 

bahan pengisi. Ada tiga cara pembuatan yaitu granulasi basah, granulasi kering 

dan kempa langsung. Parasetamol mempunyai sifat alir dan kompresibilitas yang 

jelek, sehingga digunakan metode granulasi untuk memperbaiki sifat alir dan 

kompresibilitasnya (Normayanti, 2007).  

Parasetamol dapat mengalami degradasi yang penyebab utamanya karena 

adanya proses hidrolisis. Parasetamol dengan adanya air akan terhidrolisis 

menjadi asam asetat dan p-aminophenol (Gambar 1). 

 

HO                        NHCOCH3 + H2O          HO                        NH2 + CH3COOH 

 

Gambar 1. Reaksi hidrolisis parasetamol (Connors et al, 1986) 
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Penggunaan metode pembuatan tablet parasetamol yang kurang tepat 

dapat mempengaruhi stabilitas dari tablet tersebut. Pada pembuatan tablet secara 

granulasi basah terdapat zat berair yang dapat memicu reaksi hidrolisis 

parasetamol, karena itu perlu diteliti bagaimanakah perbandingan metode 

granulasi basah dan granulasi kering berpengaruh terhadap stabilitas zat aktif 

tablet  parasetamol. 

 

B. Perumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh penggunaan metode granulasi basah dan granulasi 

kering terhadap stabilitas zat aktif tablet parasetamol? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh penggunaan metode granulasi basah dan 

granulasi kering terhadap stabilitas zat aktif tablet parasetamol, serta dapat 

menentukan metode granulasi yang tepat untuk pembuatan tablet parasetamol. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Tablet 

Tablet adalah bentuk sediaan padat yang mengandung satu unit dosis 

lazim, dengan satu macam bahan aktif atau lebih tergantung tujuan terapi yang 

dicapai. Tablet berbentuk bulat datar atau bikonvek yang dibuat dengan 

pengompresan zat aktif atau campuran zat aktif dengan atau tanpa bahan 

tambahan (eksipien) (Sulaiman, 2007). 
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a. Komponen tablet 

1). Zat aktif 

Idealnya zat aktif yang akan diformulasikan dalam bentuk sediaan tablet 

mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: kemurniannya tinggi, stabil, kompatibel 

dengan semua eksipien, bentuk partikel sferis, ukuran dan distribusi ukuran 

partikelnya baik, mempunyai sifat alir yang baik, tidak mempunyai muatan pada 

permukaan (absence of static charge on surface), dan mempunyai sifat 

organoleptis yang baik (Sulaiman, 2007). 

2). Zat tambahan (eksipien) 

Dalam suatu sediaan farmasi, selain zat aktif juga dibutuhkan bahan 

penolong. Eksipien merupakan bahan selain zat aktif yang ditambahkan dalam 

formulasi suatu sediaan untuk berbagai tujuan atau fungsi. Bahan tambahan bukan 

merupakan bahan aktif, namun secara langsung atau tidak langsung akan 

berpengaruh pada kualitas/mutu tablet yang dihasilkan. Beberapa kriteria umum 

yang esensial untuk eksipien yaitu : netral secara fosiologis, stabil secara fisika 

dan kimia, memenuhi peraturan perundangan, tidak mempengaruhi bioavaiabilitas 

obat, bebas dari mikroba patogen dan tersedia dalam jumlah yang cukup dan 

murah (Sulaiman, 2007). 

Eksipien mempunyai peranan atau fungsi yang sangat penting dalam 

formulasi tablet. Hal ini karena tidak ada satupun zat aktif yang dapat langsung 

dikempa menjadi tablet tanpa membutuhkan eksipien. Eksipien dalam sediaan 

tablet dapat diklasifikasikan berdasarkan peranannya dalam produksi tablet 
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(Sulaiman, 2007). Eksipien yang umumnya digunakan dalam formulasi sediaan 

tablet : 

a). Bahan pengisi (diluents/fillers) 

Pengisi berfungsi untuk mendapatkan suatu ukuran atau bobot yang sesuai 

sehingga layak untuk dikempa menjadi tablet. Bahan pengisi biasanya 

ditambahkan dalam range 5 – 80% (tergantung jumlah zat aktif dan bobot tablet 

yang diinginkan). Bila bahan aktif berdosis kecil, sifat tablet (campuran massa 

yang akan ditablet) secara keseluruhan ditentukan oleh bahan pengisi. Contoh dari 

bahan pengisi adalah laktosa, sukrosa, dekstrosa, manitol, kalsium sulfat, kalsium 

fosfat, kalsium karbonat,dan amilum (Sulaiman, 2007). 

Bahan pengisi yang dapat digunakan untuk kempa langsung adalah filler-

binders. Filler-binders adalah bahan pengisi yang sekaligus memiliki kemampuan 

meningkatkan daya alir dan kompaktibilitas massa tablet. Bahan pengisi yang 

dapat berfungsi sebagai filler-binders biasanya hasil modifikasi, termasuk co-

processed diluents. Contoh dari filler-binders adalah avicel (modifikasi 

mikrokristalinselulosa/MCC), Starch1500®, Spray dried-lactose (hasil spray 

laktosa), Cal-Tab® (Kalsium sulfat 93% dan gom alam 7%) (Sulaiman, 2007). 

b). Bahan pengikat (binders) 

Binders atau bahan pengikat berfungsi memberi daya adhesi pada massa 

serbuk pada granulasi dan kempa langsung serta untuk menambah daya kohesi 

yang telah ada pada bahan pengisi. Bahan pengikat ditambahkan dalam bentuk 

kering dan bentuk larutan (lebih efektif). Contoh dari bahan pengikat adalah 

selulosa, Mikrokristalin selulosa (Avicel), Polimer (CMC Na, HPC, dan HPMC), 
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PVP, gelatin, gom alam, tragakan, guar, pektin, amilum, PEG, Na alginat, 

magnesium dan aluminum silikat (Sulaiman, 2007). 

c). Bahan penghancur (disintegrants) 

Bahan penghancur akan membantu hancurnya tablet menjadi granul, selanjutnya 

menjadi partikel-partikel penyusun, ketika tablet kontak dengan cairan lambung 

sehingga akan meningkatkan disolusi tablet. Contoh dari bahan penghancur 

adalah amilum, Avicel (Mikrokritalin selulosa), solka floc, asam alginat, Explotab 

(sodium starch glicolate), gom guar, Policlar AT (Crosslinked PVP), Amberlite 

IPR 88, Metilselulosa, CMC, HPMC (Sulaiman, 2007).  

d). Bahan pelicin (anti frictional agents)  

Bahan pelicin dalam formulasi sediaan tablet mempunyai 3 fungsi, yaitu : 

(1). Lubricants 

Lubricants adalah bahan yang berfungsi untuk mengurangi friksi antara 

permukaan dinding/tepi tablet dengan dinding die selama kompresi dan ejeksi. 

Lubricants ditambahkan pada pencampuran akhir/final mixing, sebelum proses 

pengempaan (Sulaiman, 2007). 

(2). Glidants 

Glidants ditambahkan dalam formulasi untuk menaikkan/meningkatkan 

fluiditas massa yang akan dikempa, sehingga massa tersebut dapat mengisi die 

dalam jumlah yang seragam. Amilum adalah glidant yang paling popular karena 

disamping dapat berfungsi sebagai glidant juga sebagai disintegran dengan 

konsentrasi sampai 10 %. Talk lebih baik sebagai glidant dibandingkan amilum, 

tetapi dapat menurunkan disintegrasi dan disolusi tablet (Sulaiman, 2007). 
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(3). Antiadherents 

Antiadherents adalah bahan yang dapat mencegah melekatnya (sticking) 

permukaan tablet pada punch atas dan punch bawah. Talk, magnesium stearat dan 

amilum jagung merupakan material yang memiliki sifat antiadherent sangat baik 

(Sulaiman, 2007). 

b. Pembuatan tablet 

Pada umumnya sebelum tabletasi dilakukan, bahan obat dan bahan 

pembantu yang diperlukan digranulasi, artinya partikel partikel serbuk diubah 

menjadi butiran granulat. Dalam hal ini diperoleh butiran, dimana partikel-partikel 

serbuk memiliki daya lekat. Disamping itu daya alirnya menjadi lebih baik. 

Dengan daya alir tersebut pengisian ruang cetak dapat berlangsung secara 

kontinyu dan homogen (Voigt, 1984). 

Ada 3 metode pembuatan tablet kompresi yang berlaku yaitu metode 

granulasi basah, metode granulasi kering dan cetak langsung (Ansel, 2005). 

1). Pembuatan tablet dengan metode granulasi basah 

Zat berkhasiat, zat pengisi dan zat penghancur dicampur baik-baik, lalu 

dibasahi dengan larutan bahan pengikat, bila perlu ditambah bahan pewarna. 

Setelah itu diayak menjadi granul, dan dikeringkan dalam almari pengering pada 

suhu 40°C-50°C. Setelah kering diayak lagi untuk memperoleh granul dengan 

ukuran yang diperlukan dan ditambahkan bahan pelicin dan dicetak menjadi tablet 

dengan mesin tablet (Anief, 1994). 

2). Pembuatan tablet dengan metode granulasi kering 
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Zat berkhasiat, zat pengisi, zat penghancur, bila perlu zat pengikat dan zat 

pelicin dicampur dan dibuat dengan cara kempa cetak menjadi tablet yang besar 

(slugging), setelah itu tablet yang terjadi dipecah menjadi granul lalu diayak, 

akhirnya dikempa cetak tablet yang dikehendaki dengan mesin tablet (Anief, 

1994). 

3). Pembuatan tablet dengan metode kempa langsung 

Semua bahan zat aktif dan zat tambahan dicampur kemudian dikempa 

cetak dengan mesin tablet (Sulaiman, 2007).  

c. Pemeriksaan kualitas granul 

Bahan obat sebelum ditablet, pada umumnya dicampur terlebih dahulu, 

bentuk serbuk yang seragam, menyebabkan keseragaman pada bentuk tablet 

(Voigt, 1984). 

Persyaratan serbuk yang baik adalah bentuk dan warna teratur, memiliki 

daya alir yang baik (free flowing), menunjukkan kekompakan mekanis yang 

memuaskan, tidak terlampau kering, dan hancur baik di dalam air (Voigt, 1984). 

Beberapa uji yang biasa digunakan untuk mengetahui kualitas fisik serbuk antara 

lain: 

1). Waktu alir serbuk 

Parameter yang digunakan untuk mengevaluasi massa tablet adalah 

pemeriksaan laju alirnya. Massa tablet dimasukkan sampai penuh ke dalam 

corong alat uji waktu alir dan diratakan. Waktu yang diperlukan seluruh massa 

untuk melalui corong dan berat massa tersebut dicatat. Laju alir dinyatakan 
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sebagai jumlah gram massa tablet yang melalui corong perdetik (Juheini dkk, 

2004). 

2). Sudut diam serbuk  

Sudut diam merupakan sudut tetap yang terjadi antara timbunan partikel 

bentuk kerucut dengan bidang horizontal. Jika sejumlah granul atau serbuk 

dituang ke dalam alat pengukur, besar kecilnya sudut diam dipengaruhi oleh 

bentuk ukuran dan kelembaban serbuk. Bila sudut diam lebih kecil atau sama 

dengan 30° menunjukkan bahwa serbuk dapat mengalir bebas, bila sudut lebih 

besar atau sama dengan 40° biasanya daya mengalirnya kurang baik (Lachman et 

al, 1994). 

3). Pengetapan serbuk 

Pengukuran sifat alir dengan metode pengetapan/tapping terhadap 

sejumlah serbuk dengan menggunakan alat volumeter/mechanical tapping device. 

Pengetapan dilakukan dengan mengamati perubahan volume sebelum pengetapan 

(Vo) dan volume setelah konstan (Vt). Uji pengetapan dihitung dengan rumus: 

%100
Vo

Vt  - Vo
×  ...................................................................................................(1) 

(Sulaiman,2007) 

4). Distribusi ukuran partikel 

Distribusi ukuran partikel ditunjukkan dengan grafik distribusi normal 

(Gambar 2). 
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Terdapat sejumlah alat yang dapat digunakan untuk mengukur kekerasan tablet 

diantaranya Monsanto tester, Pfizer tester, dan Strong cobb hardness tester. Pada 

umumnya dikatakan tablet yang baik mempunyai kekerasan antara 4-10 kg 

(Sulaiman, 2007). 

3). Kerapuhan (friability) 

Kerapuhan merupakan parameter yang menggambarkan kekuatan 

permukaan tablet dalam melawan berbagai perlakuan yang menyebabkan abrasi 

pada permukaan tablet. Kerapuhan dapat dievaluasi dengan menggunakan 

friabilator. Tablet yang akan diuji sebanyak 20 tablet, terlebih dahulu dibebas 

debukan dan ditimbang. Tablet tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam 

friabilator, dan diputar sebanyak 100 putaran (4 menit). Tablet tersebut 

selanjutnya ditimbang kembali, dan dihitung prosentase kehilangan bobot 

sebelum dan sesudah perlakuan. Tablet dianggap baik bila kerapuhan tidak lebih 

dari 1 % (Sulaiman, 2007). 

4). Keseragaman bobot 

Farmakope Indonesia memberi aturan cara uji keseragaman bobot dan 

batas toleransi yang masih dapat diterima, yaitu tablet tidak bersalut harus 

memenuhi syarat keseragaman bobot yang ditetapkan sebagai berikut : timbang 

20 tablet satu per satu, hitung bobot rata-ratanya dan penyimpangan bobot rata-

ratanya. Persyaratan keseragaman bobot terpenuhi jika tidak lebih dari dua tablet 

yang masing-masing bobotnya menyimpang dari bobot rata-rata lebih besar dari 

harga yang ditetapkan pada kolom A, dan tidak satu pun tablet yang bobotnya 

menyimpang dari bobot rata-ratanya lebih besar dari harga yang ditetapkan pada 
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kolom B. Apabila tidak mencukupi dari 20 tablet, dapat digunakan 10 tablet, tidak 

satu tabletpun yang bobotnya menyimpang lebih dari bobot rata-rata yang 

ditetapkan pada kolom B (Tabel 1) (Sulaiman, 2007). 

Tabel 1. Persyaratan penyimpangan bobot menurut Farmakope Indonesia 
 

Bobot rata-rata 
Penyimpangan bobot rata-rata 

A B 

25 mg atau kurang 

26 mg-150 kurang 

151 mg-300 mg 

lebih dari 300 mg 

15 % 

10 % 

7,5 % 

5 % 

30 % 

20 % 

15 % 

10 % 

 

Dalam kepustakaan disebutkan bahwa untuk mengevaluasi keseragaman 

bobot tablet juga dapat digunakan harga koefisien variasi (CV/coefisien 

variation). Dikatakan mempunyai keseragaman bobot yang baik jika harga CV 

kurang dari 5 % (Sulaiman, 2007). 

Harga CV dihitung dari : 

%100
X

SDCV ×= ………..………………………………………………………(1) 

5). Waktu hancur 

Suatu sediaan tablet yang diberikan peroral, agar dapat diabsorbsi maka  

tablet tersebut harus terlarut (terdisolusi) atau terdispersi dalam bentuk molekular. 

Tahap pertama untuk tablet agar dapat terdisolusi segera adalah tablet harus 

hancur (Sulaiman, 2007). 

Tablet yang akan diuji (sebanyak 6 tablet) dimasukkan dalam tiap tube, 

ditutup dengan penutup dan dinaik-turunkan ke ranjang tersebut dalam medium 
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air dengan suhu 37oC. Dalam monografi yang lain disebutkan mediumnya 

merupakan simulasi larutan gastrik (gastric fluid). Waktu hancur dihitung 

berdasarkan tablet yang paling terakhir hancur. Pernyaratan waktu hancur untuk 

tablet tidak bersalut adalah kurang dari 15 menit, untuk tablet salut gula dan salut 

nonenterik kurang dari 30 menit. Sementara untuk tablet salut enterik tidak boleh 

hancur dalam waktu 60 menit dalam medium asam, dan harus segera hancur 

dalam medium basa (Sulaiman, 2007). 

2. Monografi 

a. Parasetamol  (Acetaminophenum/Asetaminofen) (Gambar 3) 

OH 

 

 

             NHCOCH3 

N-asetil-4-aminofenol 

Gambar 3. Struktur Parasetamol (Anonim, 1995) 
 

Parasetamol mempunyai rumus empiris C8H9NO2 dengan berat molekul 

151,16. Pemerian serbuk hablur, putih, tidak berbau, rasa sedikit pahit. Kelarutan, 

larut dalam air mendidih dan dalam Natrium hidroksida 1N, mudah larut dalam 

etanol (Anonim, 1995). Khasiat dan kegunaan sebagai analgetikum antipiretikum 

(Anonim, 1979). Sifat fisika kimia, merupakan senyawa yang stabil dalam larutan 

air. Stabilitas maksimal terjadi pada pH sekitar 6. Dalam sediaan larutan, supaya 

stabil maksimal pH harus diatur pada sekitar pH 6. Pada pH 6 dan suhu 25°C 
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tetapan kecepatan degradasinya adalah 1,005 x 10-9 detik-1 setara dengan waktu 

paro 21,8 tahun (Connors et al,1986). 

Penetapan kadar dari parasetamol menurut Farmakope Indonesia edisi IV 

yaitu Timbang seksama lebih kurang 120 mg parasetamol p.a, masukkan kedalam 

labu tentukur 500 ml, larutkan dalam 10 ml metanol P, encerkan dengan air 

sampai tanda. Masukkan 5,0 ml ke dalam labu tentukur 100 ml, encerkan dengan 

air sampai tanda. Lalu dibaca pada spektrofotometer UV dan cari panjang 

gelombang yang menimbulkan serapan maksimum (lebih kurang 244 nm), 

terhadap air sebagai blangko (Anonim, 1995). 

Derivat-asetanilida ini adalah metabolit dari fenasetin, yang dahulu banyak 

digunakan sebagai analgetikum, tetapi pada tahun 1978 telah ditarik dari 

peredaran karena efek sampingnya (nefrotoksisitas dan karsinogen). Khasiatnya 

adalah analgetik dan antipiretik, tetapi tidak anti radang. Dewasa ini pada 

umumnya dianggap sebagai zat anti nyeri yang paling aman, juga untuk 

swamedikasi (pengobatan mandiri). Efek analgetiknya diperkuat oleh kofein 

dengan kira-kira 50% dan kodein (Tjay dan Rahardja, 2002). 

Resorpsinya dari usus cepat dan praktis tuntas, secara rektal lebih lambat. 

Prosentase Pengikatan pada protein-nya 25%, plasma t ½ -nya 1-4 jam. Antara 

kadar plasma dan efeknya tidak ada hubungan. Dalam hati, zat ini diuraikan 

menjadi metabolit-metabolit toksis yang diekskresi dengan kemih sebagai 

konjugat-glukuronida dan sulfat (Tjay dan Rahardja, 2002). 

1). Efek samping 
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Jarang terjadi, antara lain reaksi hipersensitifitas dan kelainan darah. Pada 

penggunaan kronis dari 3-4 g sehari dapat terjadi kerusakan hati, pada dosis di 

atas 6 g mengakibatkan nekrose hati yang reversible. Hepatotoksisitas ini 

disebabkan oleh metabolit-metabolitnya, yang pada dosis normal dapat ditangkal 

oleh glutation (suatu tripeptida dengan –SH). Pada dosis diatas 10 g, persediaan 

peptida tersebut habis dan metabolit-metabolit mengikat pada protein dengan –SH 

di sel-sel hati, dan terjadilah kerusakan irreversible (Tjay dan Rahardja, 2002). 

Parasetamol dengan dosis diatas 20 g sudah berefek fatal. Over dosis bisa 

menimbulkan antara lain mual, muntah, dan anorexia. Penanggulanganya dengan 

cuci lambung, juga perlu diberikan zat-zat penawar (asam amino N-asetilsisten 

atau metionin) sedini mungkin, sebaiknya dalam 8-10 jam setelah intoksikasi. 

Wanita hamil dapat menggunakan parasetamol dengan aman, juga selama laktasi 

walaupun mencapai air susu ibu (Tjay dan Rahardja, 2002). 

2). Farmakodinamik 

Efek analgetik parasetamol serupa dengan salisilat, yaitu menghilangkan 

atau mengurangi nyeri ringan sampai sedang. Parasetamol menurunkan suhu 

tubuh dengan mekanisme yang diduga berdasarkan efek sentral seperti salisilat. 

Efek anti-inflamasi parasetamol sangat lemah, oleh karena itu parasetamol tidak 

digunakan sebagai antireumatik (Ganiswara, 1995). 

3). Farmakokinetik 

Parasetamol diabsorbsi cepat dan sempurna melalui saluran cerna. 

Konsentrasi tertinggi dalam plasma dicapai dalam waktu ½ jam dan masa paruh 

plasma antara 1 sampai 3 jam (Ganiswara, 1995). 
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4). Interaksi 

Pada dosis tinggi dapat memperkuat efek antikoagulansia, dan pada dosis 

biasa tidak interaktif. Kombinasi dengan obat penyakit AIDS zidovudin 

meningkatkan resiko neutropenia (Tjay dan Rahardja, 2002). 

5). Dosis 

Untuk nyeri dan demam oral 2-3 sehari 0,5-1 g, maksimum 4 g/hari, pada 

penggunaan kronis maksimum 2,5 g/hari. Anak-anak 4-6 tiap hari 10 mg/kg, 

yakni rata-rata usia 3-1 bulan 60 mg, 1-4 tahun 120-180 mg, 4-6 tahun 180 mg, 7-

12 tahun 240-360 mg, 3-6 kali sehari. Rektal 20 mg/kg setiap kali, dewasa 4 tiap 

hari 0,5-1 g, anak-anak usia 3-12 bulan 2-3 dd 120 mg, 1-4 tahun 2-3 sehari 240 

mg, 4-6 tahun 4 sehari 240 mg, dan 7-12 tahun 2-3 tiap hari 0,5 g (Tjay dan 

Rahardja, 2002). 

b. Laktosa 

Laktosa adalah gula yang diperoleh dari susu. Dalam bentuk anhidrat atau 

mengandung molekul air. Pemerian serbuk atau massa hablur, keras, putih atau 

putih krem. Tidak berbau dan rasa sedikit manis. Stabil di udara tetapi mudah 

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

mudah larut dalam air mendidih. Sangat sukar larut dalam etanol, tidak larut 

dalam koroform dan dalam eter (Anonim, 1995). Khasiat dan penggunaan  

sebagai zat tambahan (Anonim, 1979). 

c. Starch 1500® 

Starch 1500® merupakan modifikasi fisik pati jagung dengan ukuran 

partikel lebih besar sehingga dapat memperbaiki kompaktibilitas. Sifat Starch 
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1500® tetap stabil walaupun kelembaban tinggi dan berfungsi sebagai pengikat 

yang kuat. Starch 1500® akan mengembang melingkupi partikel yang terjadi 

jembatan cair antar partikel. Starch 1500® juga bisa digunakan untuk metode 

kempa langsung yang merupakan amilum pergelatinized dan disebut amilum 

kempa langsung/kompresibel. Konsentrasi Starch 1500® sebagai bahan pengikat 

adalah 5 – 10% (Zhu, 2006). 

d. Magnesium Stearat 

Magnesium stearat merupakan senyawa magnesium dengan campuran 

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

magnesium stearat dan magnesium palmitat dalam berbagai perbandingan. 

Mengandung setara dengan tidak kurang dari 6,8% dan tidak lebih dari 8,3% 

MgO. Pemerian serbuk halus putih dan voluminous, bau lemah khas, mudah 

melekat di kulit, bebas dari butiran. Kelarutan tidak larut dalam air, dalam etanol, 

dan dalam eter (Anonim, 1995). Khasiat dan penggunaan sebagai antasida dan zat 

tambahan (Anonim, 1979). 

e. Talkum/talk 

Talk adalah magnesium silikat hidrat alam, kadang-kadang mengandung 

sedikit aluminium silikat. Pamerian serbuk hablur sangat halus, putih atau putih 

kelabu. Berkilat, mudah melekat pada kulit dan bebas dari butiran (Anonim, 

1995). Kelarutan tidak larut dalam hampir semua pelarut. Khasiat dan penggunaan 

sebagai zat tambahan (Anonim, 1979). 
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3. Stabilitas 

Uji stabilitas adalah suatu usaha untuk mengetahui perubahan konsentrasi 

zat aktif obat setelah obat tersebut mengalami perlakuan tertentu, misalnya 

penyimpanan, pemanasan, penyinaran dan pencampuran dengan bahan lain. 

Untuk mengetahui teori stabilitas ini diperlukan pengetahuan tentang kinetika 

kimia. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi antara lain adalah 

konsentrasi, temperatur, solven, katalis, dan cahaya (Martin et al, 1993). 

Stabilitas parasetamol telah dipelajari oleh Koshy dan Lach. Hidrolisis 

yang spontan ditemukan karena kesalahan yang tidak disengaja. 

HO-C6H4-NHCOCH3 + H+ 
OH

Hk

2

+

  HO-C6H4-NH3
+ + CH3COOH……………...(2) 

HO- C6H4-NHCOCH3 + OH 
OH

OHk

2

−

 HO-C6H4-NH2 + CH3COO-…………….(3) 

Persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut: 

Rate = kH+ [H+] [APAP] + kOH
- [OH] [APAP]…………………………………..(4) 

Keterangan: APAP = Acidium Para Amino Phenol 

K = kH + [H+} + kOH
-[OH-]………………………………………………………(5) 

(Connors et al, 1986) 

a. Kinetika Reaksi 

Berdasarkan jalannya reaksi dari reaktan, reaksi dapat dibagi menjadi 

reaksi sederhana dan reaksi kompeks. Dalam reaksi sederhana dikenal tingkat-

tingkat reaksi, untuk membedakan tingkat reaksi tersebut berdasarkan jumlah 

koefisien reaktan (Fluorence,1988). Tingkat reaksi dapat ditentukan dengan 
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beberapa metode, yaitu metode subtitusi, metode grafik, dan metode waktu paroh 

(Martin et al,1993). 

Sebagian besar degradasi farmasetik dapat terjadi melalui orde nol, orde 

satu atau orde satu semu, dan orde dua. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1). Reaksi orde nol 

Reaksi dianggap reaksi orde nol jika kecepatan reaksi tidak tergantung 

pada konsentrasi bahan yang bereaksi, tetapi tergantung pada hal-hal selain 

konsentrasi, seperti kelarutan (absorbansi cahaya dalam reaksi fitokimia tertentu). 

Jika faktornya berupa kelarutan, hanya sejumlah obat yang berada dalam larutan 

yang mengalami degradasi. Proses reaksi ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

A (padat) → A (larutan) → B………………………………..…………………..(6) 

 Jika obat mengalami reaksi degradasi maka akan semakin banyak obat A 

yang larut sampai akhir semua obat A bereaksi. Dalam proses tersebut degradasi 

tidak tergantung pada konsentrasi total obat, tetapi hanya pada bagian obat yang 

berbeda dalam larutan dan dapat dikatakan reaksinya mengikuti orde nol. 

Persamaan kecepatan penurunan konsentrasi obat yang mengalami degradasi 

dinyatakan dengan persamaan : 

………………………………………………………………………...(7) 

dimana Ca = konsentrasi obat A, k = proporsionalis, dan t = waktu. 

 Tanda (–) menunjukan berkurangnya penyerapan atau penurunan 

konsentrasi, karena dalam reaksi orde nol konsentrasi obat dalam larutan (Ca) 

konstan, dan jumlah obat A dan jumlah obat A yang bereaksi adalah x, maka 
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persamaan yang menggambarkan kecepatan-kecepatan degradasi adalah sebagai 

berikut 

 …………….…………………………………………………………...(8) 

Pengintegrasian dari persamaan (8) adalah: 

x = K0 + konstan…………………………………………………………………(9) 

jika dari penelitian stabilitas mengikuti reaksi orde nol, plot jumlah obat A yang 

bereaksi (x) dengan waktu (t) menghasilkan garis lurus dengan slope sama dengan 

k. Harga k menunjukan jumlah obat yang terdegradasi tiap unit waktu, dan 

intersep menunjukan harga konstanta pada persamaan (9). 

2). Reaksi orde satu 

Pada tahun 1918, telah ditunjukan bahwa laju reaksi penguraian hidrogen 

peroksida dengan katalis 0,02 M KI, sebanding dengan konsentransi sisa hidrogen 

peroksida dalam campuran reaksi pada setiap saat. 

2H2O2 = 2H2O + O2.............................................................................................(10) 

Walaupun terdiri dari dua molekul hidrogen peroksida pada persamaan 

stokiometri, reaksi tersebut adalah orde pertama. Persamaan lainnya dituliskan 

sebagai berikut: 

………….……………………………………………………………(11) 

dimana c adalah konsentrasi sisa hidrogen peroksida yang tidak terurai pada 

waktu t dan k adalah konstanta laju orde pertama. Integrasi persamaan (11) antara 

konsentrasi c0 pada saat t = 0 dan konsentrasi c pada waktu t, akan didapat: 

  ……………………………………………………………...(12) 

ln c – ln c0 = –k (t – 0)………………………………………………………….(13) 
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ln c = ln c0 – kt………………………………………………………………….(14) 

dengan mengubah menjadi bentuk logaritma umum dihasilkan: 

log  
,

 …………………………………………………….……(15) 

Atau 

, log ….…...……………………………………………….................(16) 

Konsentrasi secara asimtot mendekati harga akhir c∞ jika t menuju tidak hingga. 

Persamaan (16) sering ditulis sebagai: 

, log ………………………………………………………………(17) 

Simbol a biasanya digunakan untuk menggantikan c0, x adalah pengurangan 

konsentrasi dalam waktu t dan (a – x) = c. 

 Waktu paruh adalah waktu yang dibutuhkan oleh suatu obat untuk terurai 

setengahnya dari konsentrasi mula-mula. Untuk reaksi orde pertama waktu paruh 

atau t½ adalah: 

t½ , log , log 2 

t½ , ……………………………………………………………………….(18) 

Suatu obat dikatakan mengikuti reaksi orde pertama jika kecepatan reaksi 

berganti pada konsentrasi awal dari suatu reaksi tunggal. Pada tipe reaksi ini obat 

tergantung pada suatu produk atau lebih, dan kecepatan reaksi berbanding 

langsung dengan konsentrasi obat yang bereaksi. 

Ditinjau dari segi farmasetik, waktu yang dibutuhkan obat untuk 

terdegradasi sebesar 10% merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui 

karena memiliki batas degradasi bahan bahan aktif yang dapat 
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dipertanggungjawabkan. Batas waktu tersebut disebut waktu kadaluarsa obat dan 

diberi notasi t90. 

3). Reaksi orde dua 

Laju reaksi biomolekuler yang terjadi bila dua molekul bertabrakan 

A + B → produk………………………………………………………………..(19) 

Bila laju reaksi bergantung pada konsentrasi A dan B yang masing-masing 

dipangkatkan dengan pangkat satu, laju penguraian A sama dengan laju 

penguraian B dan keduanya sebanding dengan hasil kali konsentrasi reaktan: 

……...………………………………………………(20) 

Jika a dan b adalah konsentrasi awal A dan B dan x adalah konsentrasi tiap bagian 

yang bereaksi saat t, hukum laju reaksi dapat ditulis: 

………………………………….………………………(21) 

dimana  adalah laju reaksi, dan (a – x) dan (b – x) adalah konsentrasi sisa A dan 

B pada saat t. jika dalam bentuk sederhana, A dan B digambarkan dalam 

konsentrasi yang sama maka a = b, 

…………………………………………………………………(22) 

Jika persamaan (17) diintegrasikan, dengan memakai x = 0 pada saat t = 0 dan x = 

x pada saat t = t, maka: 

 …………………………………………………………….(23) 

 …………………………………………………………...(24) 

……………………………………………………………..………(25) 
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Atau 

……………………………………………………………………(26) 

Jika A dan B tidak sama konsentrasinya, integrasi persamaan (21) menghasilkan: 

, log …………………………………………………………….(27) 

Atau 

, log ……………………………………………………………(28) 

Kecepatan reaksi tergantung pada faktor frekuensi tumbukan diantara molekul 

frekuensi dan energi aktivasi karena jumlah tumbukan meningkat dengan naiknya 

temperatur, diharapkan kecepatan reaksi akan meningkat dengan naiknya 

temperatur. Secara eksperimental diperoleh hubungan antara temperatur dengan 

konstanta kecepatan reaksi (k) dan hubungan itu dapat diekspresikan ke dalam 

persamaan Arrhenius (Connors et al, 1986). 

b. Uji Stabilitas yang Dipercepat 

Pada masa lalu banyak perusahaan farmasi yang melakukan uji stabilitas 

suatu sediaan farmasi dengan pengamatan selama satu tahun atau lebih, sesuai 

dengan waktu normal yang diperlukan dalam penyimpanan dan dalam 

penggunaan. Metode seperti itu sangat tidak ekonomis dan memakan waktu yang 

sangat lama. Oleh karena itu diperlukan suatu metode yang lebih efisien dan 

ekonomis. Metode uji yang dipercepat untuk produk-produk farmasi yang 

didasarkan pada prinsip-prinsip kinetika kimia ditunjukkan oleh Garret dan Carper 

(Martin et al, 1993).  



23 

 

 

Kecepatan berbagai reaksi bertambah kira-kira dua atau tiga kalinya tiap 

kenaikan 10°C. Pengaruh temperatur terhadap laju ini diberikan dengan 

persamaan yang pertama kali dikemukakan oleh Arrhenius (Gambar 4). 

RT
EaAek −= ………………………………………………………………..……(29) 

atau 

RT
EaAk 1

2,303
 log log −= ……………...……………………..………………..(30) 

dimana log k adalah laju reaksi spesifik, A adalah konstanta yang disebut juga 

faktor frekuensi, Ea adalah energi aktivasi. R adalah konstanta gas (1,987 

kal/derajad mol), dan T adalah temperatur absolut. Konstanta A dan Ea dapat 

dicari dengan menentukan k pada berbagai temperatur dan memplot terhadap log k 

(Martin et al, 1993, Connors et al, 1986). 

 

 

 

 

 

 

 

1/T x 106 

Gambar 4. Plot Arrhenius untuk memperkirakan kestabilan obat pada 
temperatur kamar (Martin et al, 1993). 
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Parasetamol mempunyai sifat alir dan kompresibilitas yang jelek, sehingga 

digunakan metode granulasi untuk memperbaiki sifat alir dan kompresibilitasnya 

(Normayanti, 2007). 

Pembuatan tablet dengan metode granulasi basah ada penambahan air atau 

cairan dalam proses granulasinya (baik cairan bahan pengikat maupun cairan yang 

hanya berfungsi sebagai pelarut atau pembawa bahan pengikat), sedangkan pada 

metode granulasi kering, bahan pengikat ditambahkan dalam bentuk serbuk dan 

tanpa penambahan pelarut (Sulaiman, 2007). 

Stabilitas suatu obat perlu diuji untuk mengetahui apakah suatu obat masih 

layak dikonsumsi atau tidak. Stabilitas dapat dipengaruhi oleh suhu, udara, 

pelarut, kelembaban, dan cahaya (Sulaiman, 2007). Pada pembuatan tablet dengan 

granulasi basah terdapat zat berair yang dapat memicu degradasi dari parasetamol 

(Nurkhasanah, 2005). Penyebab utama dari degradasi yang membuat parasetamol 

tidak stabil karena adanya proses hidrolisis. Parasetamol dengan adanya air akan 

terhidrolisis menjadi asam asetat dan p-aminophenol. 

Stabilitas maksimal Parasetamol terjadi pada pH sekitar 6. Pada pH 6 dan 

suhu 25°C tetapan kecepatan degradasinya adalah 1,005 x 10-9 detik-1 setara 

dengan waktu paro 21,8 tahun (Connors et al,1986). 

 

F. Hipotesis 

Perbedaan penggunaan metode granulasi pada pembuatan tablet 

parasetamol memberikan perbedaan yang signifikan terhadap stabilitas zat aktif 
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tablet parasetamol. Pada penggunaan metode granulasi kering menghasilkan tablet 

yang memiliki stabilitas lebih baik daripada tablet metode granulasi basah. 

 


