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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Amilum dari berbagai tanaman dilaporkan dapat dimanfaatkan sebagai 

substitusi bahan pembantu dalam formulasi tablet,  salah satunya amilum biji 

durian. Amilum biji durian yaitu suatu polisakarida yang mengandung  amilosa 

dan amilopektin, dengan komposisi yang berbeda. Amilosa merupakan 

polisakarida berantai lurus yang terdiri atas molekul glukosa -1,4-glikosidik, pati 

yang terdiri dari 20% bagian larut dalam air. Amilopektin merupakan polisakarida 

bercabang, terdiri atas molekul glukosa yang terikat satu sama lain pada ikatan 

1,4-glikosidik dengan percabangan melalui ikatan 1,6-glikosidik pada 20-25 

molekul glukosa, pati yang terdiri dari 80% bagian tidak larut dalam air 

(Lehninger, 1988).  

Amilum dari tanaman mengandung amilosa yang tidak larut dalam air 

dingin tetapi menyerap sejumlah besar air dan akan mengembang, sehingga baik 

digunakan sebagai bahan penghancur tablet (Sheth dkk., 1980). Menurut Hidayah 

(2004), pada penelitian sebelumnya menyatakan bahwa biji durian dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan penghancur. Amilosa memberikan sifat keras (pera) 

Tablet dibuat dengan penambahan bahan tambahan yang sesuai. Bahan 

tambahan berfungsi sebagai bahan pengisi, bahan pengikat, bahan penghancur,  

dan bahan pelicin. Bahan penghancur dapat membantu penghancuran tablet 

setelah pemberian sampai menjadi partikel yang lebih kecil, sehingga mudah 
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diabsorpsi (Ansel, 1989). Bahan penghancur dapat ditambahkan langsung (pada 

kempa langsung).  

Zat aktif yang biasa digunakan untuk pembuatan metode kempa langsung 

adalah Chlorpheniramin Maleat (CTM).  CTM merupakan obat antihistamin. 

Antihistamin H-1 (AH1) yang mampu mengusir histamin secara kompetitif dari  

(reseptor H1) dan demikian mampu meniadakan kerja histamin sehingga dapat 

menekan alergi yang disebabkan oleh timbulnya symptom (Ansel,1989).  

Chlorpheniramin Maleat merupakan obat yang memiliki dosisi kecil bersifat 

higroskopis, maka pembuatan dengan menggunakan metode kempa langsung 

sangat menguntungkan. Metode ini dianggap sangat baik karena hemat waktu, 

peralatan, energi yang digunakan dan sesuai untuk zat aktif yang memiliki 

kelembaban tinggi dan tidak tahan panas, sehingga dapat menghindari terjadinya 

kerusakan pada perubahan zat aktif akibat pengkristalan kembali yang tidak dapat 

terkendali selama proses pengeringan pada granulasi basah selain itu jika 

menggunakan granulasi kering dapat menghindari zat aktif dari tumbukan 

mekanik yang berlebihan (Voigt, 1984).  

Berdasarkan latar belakang diatas maka perlu dilakukan penelitian tentang 

pengaruh penambahan amilum biji durian (Durio zibethinus L.) sebagai bahan 

penghancur terhadap sifat fisik dan pelepasan tablet Chlorpheniramin Maleat. 
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B. PERUMUSAN MASALAH 

Bagaimanakah pengaruh variasi konsentrasi amilum biji durian (Durio 

zibethinus L.) sebagai bahan penghancur terhadap sifat fisik dan pelepasan  tablet 

Chlorpheniramin Maleat  (CTM )? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan amilum biji 

durian (Durio zibethinus L.) sebagai bahan penghancur terhadap sifat fisik  dan 

pelepasan tablet Chlorpheniramin Maleat (CTM ) 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah mengenai 

Amilum Biji Durian (Durio zibethinus L.) yang dapat digunakan sebagai bahan 

penghancur tablet . 

E. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Durian (Durio zibethinus L.) 

Durian merupakan tanaman dengan tinggi pohon 10-30 meter. Daun 

berantai, memanjang, dengan pangkal membulat ujung runcing, kulit seperti 

jarum. Kelopak berbentuk lonceng, berlengkung 6 atau bercangkup 4-6. Durian 

salah satu buah yang populer di Indonesia (Djaeni dan Prasetyaningrum, 2010). 

a. Deskripsi Tanaman Durian  

Tanaman ini termasuk kedalam tanaman dengan panjang 20-50 meter 

bahkan lebih. Sedangkan buah memiliki panjang 30-44 cm dengan lebar 20-25 cm 

dan berat masing – masing 1,5-3 kg. Daun berbentuk jorong hingga lanset, 10-

https://id.wikipedia.org/wiki/Daun
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15(-17) cm × 3-4,5(-12,5) cm, bertangkai, berpangkal lancip atau tumpul dan 

berujung lancip melandai. Kelopak bunga bentuk tabung sepanjang 3 cm, daun 

kelopak tambahan terpecah menjadi 2-3 cuping berbentuk bundar telur. Mahkota 

bentuk sudip, kira-kira 2× panjang kelopak, berjumlah 5 helai (Fatmawati, 2011). 

Buah dan biji durian dapat dilihat pada gambar 1sebagai berikut: 

 

Gambar 1. Buah dan biji durian (Dokumen Pribadi, 2018). 

Klasifikasi sebagai berikut : 

Kingdom  : Plantae  

Divisi   : Magnoliophyta 

Kelas   : Magniliopsida 

Ordo   : malvales 

Famili   : Moraceae 

Genus  : Durio 

Spesies  : Durio zibethinus L. (Steenis,1975) 

2. Amilum Biji Durian  

Amilum biji Durian adalah amilum yang diperoleh dari biji durian 

(Durio zibethinus L.). Amilum merupakan polisakarida cadangan yang terdapat 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sentimeter
https://id.wikipedia.org/wiki/Spatula
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dalam tanaman. Bahan ini di simpan sebagai cadangan makanan bagi tumbuh-

tumbuhan di dalam biji buah seperti padi, jagung, gandum dan lain-lain, dalam 

umbi tanaman seperti ketela pohon, ketela rambat, talas dan kentang (Winarno, 

2002). 

Amilum memiliki komponen utama yang terdiri dari dua macam 

polisakarida, yaitu amilosa dan amilopektin. Amilosa merupakan suatu polimer 

berantai lurus yang larut dalam air dan daya kembangnya sangat baik untuk 

digunakan sebagai bahan penghancur pada tablet. Persamaan amilosa dan 

amilopektin adalah suatu penyusun yaitu α-D glukosa, ikatan antara glukosa 

adalah α-(1-4)-D-glukosa, sedangkan perbedaannya amilopektin merupakan 

polisakarida bercabang, dimana titik percabangan amilopektin merupakan 

ikatan α-(1-6)-D-glukosa. Didalam air amilosa menyerap molekul air 

membentuk misel berupa komponen helike. Amilopektin merupakan ester 

asam fosfat dari polisakarida α, β, heksa amylose yang akan membentuk massa 

lengket dengan air (Winarno, 2002). Struktur amilosa dapat dilihat pada 

gamabar 2 sebagai berikut: 

 

 

 

 

Gambar 2. Struktur Amilosa (Depkes RI, 2014) 
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3. Tablet 

Tablet merupakan bentuk sediaan padat yang mengandung bahan obat 

dengan atau tanpa bahan pengisi. Tablet adalah sediaan padat kompak yang 

dibuat secara kempa cetak didalam bentuk tabung pipih atau sirkuler, kedua 

permukaannya rata atau cembung, mengandung satu jenis obat atau lebih 

dengan atau tanpa zat tambahan. Zat tambahan yang digunakan dapat berfungsi 

sebagai zat pengisi, zat pengembang, zat pengikat, zat pelicin, zat pembasah 

atau zat lain yang cocok (Depkes RI, 1979). Sifat tablet  mudah mengalir, 

kompaktibel, dan mudah lepas dari cetakan (Sheth dkk., 1980) Tablet harus 

memenuhi syarat-syarat tertentu sehingga dapat menghasilkan efek yang 

diinginkan. tablet mempunyai beberapa keuntungan diantaranya adalah 

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

mudah dalam transportasi dan distribusi kepada konsumen, serta harganya 

relatif murah (Banker dan Anderson, 1986). 

4. Bahan Tambahan Tablet 

a. Bahan Pengisi (diluents) 

Bahan pengisi dapat ditambahkan jika jumlah zat aktif sedikit atau 

sulit dikempa. Peracikan obat dalam jumlah yang sangat kecil memerlukan 

bahan pengisi agar dapat dicetak menjadi tablet. Bahan pengisi yang 

digunakan diharapkan dapat menjamin tablet mempunyai massa yang 

dibutuhkan yaitu antara 0,1-0,8 g. bahan pengisi yang digunakan dalam 

pembuatan tablet harus bersifat netral baik secara kimia maupun fisiologis. 
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Contoh bahan pengisi yang biasa digunakan dalam pembuatan contohnya 

pati dan laktosa (Voigt, 1984).  

b. Bahan Pengikat (binders) 

Bahan pengikat diperlukan dalam pembuatan tablet dengan maksud 

untuk meningkatkan kohesifitas antar partikel serbuk sehingga memberikan 

kekompakan dan daya tahan tablet. Penggunaan bahan pengikat yang terlalu 

banyak atau berlebihan akan menghasilkan massa yang terlalu basah dan 

granul yang terlalu keras sehingga tablet yang dihasilkan mempunyai waktu 

hancur yang lama, sebaliknya kekurangan bahan pengikat akan 

menghasilkan daya rekat yang lemah sehingga tablet akan rapuh dan terjadi 

capping (Voigt, 1984). 

c. Bahan Penghancur (disintegrant) 

Bahan penghancur digunakan untuk memudahkan pecahnya atau 

hancurnya tablet, mengembang dan menyebabkan tablet pecah menjadi 

bagian-bagiannya. Pada bagian tablet sangat menentukan kelarutan 

selanjutnya dari obat dan tercapainya bioavailabilitas yang diharapkan. 

Amilum adalah jenis bahan penghancur yang paling umum dipakai. 

Biasanya digunakan dalam konsentrasi 5-20% dari berat tablet (Banker dan 

Anderson, 1994). 

Bahan penghancur dapat ditambahkan dengan tiga cara, yaitu secara 

eksternal, internal, dan kombinasi internal-eksternal. Secara eksternal, bahan 

penghancur ditambahkan bersama-sama dengan bahan pelicin pada granul 

kering yang sudah diayak. Secara internal, bahan penghancur dicampur dan 
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digranul bersama-sama bahan obatnya. Penambahan bahan penghancur 

secara kombinas dilakukan dua tahap, yaitu saat granulasi dan bersama-

sama bahan pelicin. Bahan penghancur memiliki keuntungan secara 

kombinasi yaitu bahan penghancur akan berada di antara komponen dalam 

granul sendiri, sehingga aksi penghancurannya tidak hanya memecah tablet 

menjadi granul-granul, tapi juga penghancuran granul itu sendiri (Sheth 

dkk., 1980). 

d. Bahan Pelicin 

Bahan pelicin memudahkan pengeluaran tablet keluar ruang cetak 

melalui pengurangan gesekan antara dinding dalam lubang ruang cetak 

dengan permukaan sisi tablet. Bahan pelicin yang umum digunakan adalah 

kalsium dan magnesium stearat, karena mereka akan menyebabkan turunnya 

kekerasan tablet akibat mengecilnya gaya ikatan dengan terbentuknya 

lapisan tipis bahan pelicin pada partikel bahan padat. (Voigt, 1984). 

5. Metode Pembuatan Tablet 

Metode pembuatan tablet yang digunakan metode cetak langsung 

(direct compression), metode ini digunakan untuk bahan yang mempunyai sifat 

mudah mengalir sebagaimana sifat-sifat kohesinya yang memungkinkan untuk 

langsung dikompresi dalam tablet tanpa memerlukan granulasi basah atau 

kering (Sheth dkk., 1980) Kempa langsung dapat diartikan sebagai pembuatan 

tablet dari bahan-bahan yang berbentuk Kristal atau serbuk tanpa merubah 

karakter fisiknya. Setelah dicampur dengan ukuran tertentu. Metode ini 

digunakan pada bahan-bahan (baik obat maupun bahan tambahan) yang mudah 
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mengalir dan memiliki kompresibilitas yang baikyang memungkinkan untuk 

langsung ditablet dalam mesin tablet tanpa memperlukan proses granulasi. 

Perbedaan ukuran partikel atau densitas antara obat dan partikel bahan 

tambahan akan mempengaruhi homogenitas campuran. Pemilihan bahan 

pembawa, serbuk yang bersifat kompresibilitas setelah dikempa akan 

mengalami deformasi plastik, yaitu terjadinya perubahan bentuk dari partikel 

aslinya, setelah tekanan dilepaskan tidak akan kembali kebentuk semula (Sheth 

dkk, 1980) 

6. Uji  Sifat Fisik Serbuk 

Sifat fisik serbuk  yang dilakukan untuk mengetahui sifat fisik serbuk, 

sebelum serbuk dibuat tablet antara lain  

1. Waktu Alir 

Waktu alir adalah waktu yang diperlukan sejumlah serbuk untuk 

mengalir pada alat yang dipakai. Mudah tidaknya mengalir dipengaruhi oleh 

bentuk partikel, sifat permukaan, ukuran  partikel, penambahan bahan 

pelicin dan kelembaban granul. Apabila granul mempunyai waktu alir yang 

baik maka pengisian pada ruang kempa akan konstan, sehingga sediaan 

yang dihasilkan mempunyai bobot yang seragam (Parrott, 1971). 

2. Sudut Diam 

 Sudut diam adalah sudut tetap yang terjadi antara timbunan partikel 

bentuk kerucut dengan bidang horizontal. Besar kecilnya sudut diam 

dipengaruhi oleh bentuk, ukuran dan kelembaban granul. Apabila sudut 

diam lebih kecil dari 30° maka bahan dapat mengalir bebas, tetapi apabaila 
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sudut diam lebih besar atau sama dengan 40° maka mengalirnya kurang baik 

(Banker dan Anderson, 1986). Dapat dilihat syarat antara sudut diam 

dengan waktu alir serbuk pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 1. Hubungan antara Sudut Diam dengan Aliran Serbuk (Aulton, 1988) 

Sudut diam (Derajat) Tipe aliran 

<25 Sangat baik 

25-30 Baik 

30-40 Sedang 

>40 Sangat buruk 

 

3. Kompresibilitas 

Kompresibilitas adalah kemampuan serbuk untuk tetap kompak 

dengan adanya tekanan, Rasio Housner dapat dihubungkan dengan 

kerapatan, Rasio Housner adalah kerapatan serbuk (porositas) dinyatakan 

dalam persen yaitu perbandingan antar volume dengan volume total suatu 

serbuk. Untuk serbuk yang mempunyai partikel yang sama dan berbentuk 

bulat, kerapatannya berkisar antara 37– 40, serbuk dengan berbentuk kubus 

memiliki harga 46%. 

kompresibilitas dihitung dengan persamaan :  

%  kompresibilitas = BJ mampat – BJ bulk x 100 

BJ mampat 

Keterangan : 

BJ bulk                  : berat jenis serbuk yang belum dimampatkan 

BJ mampat            : berat jenis serbuk yang sudah dimampatkan (Aulton, 1988). 

 

Dapat dilihat serbuk yang memenuhi persyaratan yang baik, terdapat  

hubungan antara indeks carr’s dengan aliran serbuk. Dapat dilihat pada tabel 

II sebagai berikut : 
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Tabel II. Hubungan antara Indeks Carr’s dengan Aliran Serbuk (Aulton, 1988) 

Sudut diam (derajat) Tipe aliran 

<25 Sangat baik 

25-30 Baik 

30-40 Sedang 

>40 Sangat buruk 

7. Pemeriksaan Sifat Fisik Tablet 

Kualitas tablet ditentukan oleh pengujian sifat fisik serbuk. Maka, 

sebelum dipasarkan tablet diuji: 

1. Keseragaman Bobot Tablet 

Keseragaman bobot tablet di tentukan berdasarkan banyaknya 

penyimpangan bobot pada tiap tablet terhadap bobot rata-rata dari semua 

tablet sesuai syarat yang di tentukan dalam Farmakope Indonesia edisi III. 

Campuran granul yang tidak mengalir dengan baik, dapat mengakibatkan 

bobot pada tablet tidak seragam (Depkes RI, 1979). 

2. Kekerasan Tablet 

Kekerasan tablet adalah parameter yang menggambarkan ketahanan 

tablet dalam melawan tekanan mekanik seperti guncangan, tekanan, dan 

kemungkinan terjadinya keretakan tablet pada saat pembungkusan atau 

pengepakan. Tablet yang baik mempunyai kekerasan antara 4-8 kg (Parrott, 

1971) Kerapuhan tablet banyaknya kandungan serbuk (finnes). Kerapuhan 

diatas 1,0%  menunjukkan tablet yang rapuh dan dianggap kurang baik 

(Parrott, 1971). Pengujian kekerasan tablet dilakukan dengan menggunakan 

alat uji kekerasan tablet yang telah di kalibrasi. skala disesuaikan ke nol 

(zero). Tablet ditempatkan berdiri pada alat uji. Alat uji diaktifkan sampai 
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tablet pecah, dibaca dan catat dalam format yang telah disediakan  (Siregar 

dkk., 2010) 

3. Daya Serap Tablet 

Daya serap tablet merupakan tahap awal dari proses hancurnya 

tablet. Daya serap tablet dipengaruhi oleh porositas, ukuran pori, dan kontak 

sudut dengan pori. Daya serap tablet diukur dengan liquid uptake apparatus. 

(Parrott, 1971). 

4. Waktu Hancur 

 Waktu yang diperlukan untuk hancurnya tablet dalam medium 

yang sesuai, kecuali dinyatakan lain waktu yang diperlukan untuk 

menghancurkan kelima tablet tersebut tidak lebih dari 15 menit untuk 

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

gula dan bersalut selaput (Depkes RI, 1979). 

Tablet harus hancur dan melepaskan obatnya dalam cairan tubuh, 

jika obat yang tersedia diabsorbsi dalam saluran pencernaan. Faktor-

faktor yang mempengaruhi waktu hancur dari tablet adalah jenis, jumlah 

obat yang diracik, bahan pembantu yang ditambahkan, gaya pencetakan 

yang digunakan, kekerasan tablet, sifat fisika kimia granul (Voigt, 1984). 

5. Kandungan Zat Aktif 

Kandungan rata-rata zat aktif pada obat yang mengandung zat 

aktif sangat poten dan berkadar rendah tidak kurang dari 90% dan tidak 

lebih dari 110,0% dari jumlah yang tertera pada etiket (Depkes RI, 1979). 
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8. Spektrofotometri UV 

Analisis spektrofotometri harus memperhatikan beberapa hal guna 

memperoleh hasil pengukuran yang memuaskan, antara lain: 

a. Panjang Gelombang Maksimal 

Pengukuran dengan spektrofotometri harus dilakukan pada panjang 

gelombang maksimal, yaitu panjang gelombang yang memberikan serapan 

maksimal. Hal ini harus dilakukan karena : (1) Kepekaan maksimum 

sebagai petabahan serapan untuk setiap konsentrasi larutan paling besar. (2) 

di sekitar panjang gelombang maksimal dihasilkan kurva serapan yang lurus 

dan pada kondisi ini hukum Lambert-Beer akan terpenuhi. (3) 

reproduksibilitasnya tinggi, yaitu jika dilakukan pengukuran ulang maka 

kesalahan yang disebabkan oleh pemasangan panjang gelombang akan kecil 

sekali. Panjang gelombang maksimal diketahui dengan cara membuat kurva 

hubungan panjang gelombang versus serapan (Gandjar dan Rohman, 2007). 

b. Pembuatan Kurva Baku 

Kurva baku terdiri dari beberapa seri baku zat yang kemudian 

dianalisis dengan berbagai konsentrasi. Serapan masing masing diukur dan 

dibuat kurva hubungan antara serapan dengan kadar. Kurva harus berupa 

garis lurus dan melalui titik nol agar hukum Lambert-Beer terpenuhi. 

Penyimpangan pada garis lurus dapat disebabkan oleh ion dengan kekuatan 

tinggi, reaksi ikatan dan perubahan suhu yang terjadi (Depkes RI, 1995). 
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c. Pembacaan Serapan Sampel 

Serapan yang terbaca pada spektrofotometri hendaknya antara 0,2-

0,8 atau 15-7% jika dibaca sebagai trasmitan. Anjuran ini berdasarkan 

anggapan bahwa kesalahan dalam pembacaan T adalah 0,005 atau 5% 

(kesalahan fotometrik) (Gandjar dan Rohman, 2007). 

9. Disolusi 

Disolusi adalah proses suatu zat solid memasuki pelarut untuk 

menghasilkan suatu larutan. Disolusi secara singkat didefinisikan sebagai 

proses suatu solid melarut (Siregar, 2010). Penentuan kecepatan dalam disolusi 

dari bentuk sediaan padat terlibat berbagai macam proses disolusi yang 

melibatkan zat murni. Karakteristik fisik sediaan, proses pembasahan sediaan, 

kemampuan penetrasi media disolusi ke dalam sediaan, proses pengembangan, 

proses disintegrasi dan agregasi sediaan, merupakan sebagian dari faktor yang 

mempengaruhi karakteristik disolusi obat dari sediaan (Aiache dan 

devissaguet, 1993).  

Hasil uji disolusi diungkapkan dengan metode klasik (Q). Metode ini 

menyatakan, jumlah zat aktif yang terlarut pada waktu ( t ), yang kemudian 

dikenal dengan ,  atau . Metode ini hanya menyebutkan satu titik 

saja, sehingga proses yang terjadi di luar titik tersebut tidak diketahui. Titik 

tersebut menyatakan jumlah zat aktif yang terlarut pada waktu tertentu. 

Misalnya  artinya waktu yang diperlukan untuk melarutkan 20% zat aktif, 

sedangkan  artinya waktu yang diperlukan untuk melarutkan 50% zat aktif 
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dan  artinya waktu yang diperlukan untuk melarutkan 90% zat aktif (Khan, 

1975).  

10. Monografi Bahan. 

1. CTM (Chlorpheniramin Maleat) 

CTM (Chlorpheniramin Maleat) atau 2 -(p-kloro, CI-, (2- 

dimetilaminoetil)- benzyl)- piridina maleat. Klorfeniramin maleat 

mengandung tidak kurang dari 98,5% dan tidak lebih dari 101,0% 

C6H19ClN2.C4H4O4, dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan dan 

memiliki berat molekul 390,67. Klorfeniramin maleat berupa serbuk hablur, 

putih, tidak berbau, rasa pahit, larutan mempunyai pH antara 4 dan 5, 

mudah larut dalam air, larut dalam 10 bagian etanol (95%) P dan dalam 10 

bagian kloroform, sukar larut dalam eter dan dalam benzena (Depkes RI, 

1995). Rumus Molekul Chlorpheniramin Maleat seperti gambar 2 sebagai 

berikut : 

 

2-(p-kloro,á,.-(2-dimetilamino-etil)-benzil) –pirimidina maleat 

Gambar 3. Rumus Molekul Chlorampheniramin Maleat (Depkes RI, 1979). 

Mekanisme kerja klorfeniramin maleat adalah sebagai antagonis 

reseptor H1, klorfeniramin maleat akan menghambat efek histamin pada 

pembuluh darah, bronkus dan bermacam-macam otot polos, selain itu 
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klorfeniramin maleat dapat merangsang maupun menghambat susunan saraf 

pusat. Antihistamin dapat memblok reseptor histamine sehingga dapat 

menghambat kerja histamine. Mekanisme kerja histamine dan antihistamin 

sesuai dengan teori agonis dan antagonis  pada obat yang melalui reseptor. 

Efek samping adalah rasa ngantuk, rasa kantuk terjadi karena CTM memblok 

reseptor histaminpada otak (Katzung, 2009). 

2. Magnesium Stearat 

Magnesium stearat merupakan senyawa magnesium dengan campuran 

asam-asam organik padat yang diperoleh dari lemak. Mengandung setara 

dengan tidak kurang dari 6,8% dan tidak lebih dari 8,3% MgO. Merupakan 

serbuk halus, putih, bau khas lemah, mudah melekat dikulit, bebas dari butiran, 

kelarutan tidak larut dalam air, dalam etanol dan dalam eter (Depkes RI, 1995). 

3. Laktosa 

Laktosa adalah gula yang diperoleh dari susu. Pemerian serbuk atau 

masa hablur, keras, putih atau putih krem, tidak berbau dan rasa sedikit manis. 

Stabil di udara, tetapi mudah menyerap bau. Mudah (dan pelan-pelan) larut 

dalam air dan lebih mudah larut dalam air mendidih, sangat sukar larut dalam 

etanol dan tidak larut dalam kloroform dan eter (Depkes RI, 1995). 

Laktosa monohidrat dikenal sebagai gula susu. Merupakan bahan 

pengisi paling banayak digunakan pada pembuatan tablet. Laktosa mempunyai 

daya larut dan kemanisan laktosa lebih rendah dari pada gula lainnya 

(Bandelin, 1989). 
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Laktosa merupakan bahan yang paling banyak karena tidak bereaksi 

dengan hampir semua zat aktif, baik dalam bentuk hidrat atau anhidrat. Dalam 

proses granulasi basah, harus digunakan laktosa hidrat karena laktosa anhidrat 

dapat menyerap lembab sehingga meningkatkan kelembaban tersebut. Formula 

yang menggunakan laktosa menunjukkan laju pelepasan zat aktif, granulnya 

cepat kering dan tidak peka terhadap variasi perubahan suhu yang akan 

mempengaruhi kekerasan tablet. Laktosa digunakan sebagai bahan pengisi 

(Banker dan Anderson, 1986). 

4. Avicel 102 

Avicel pH 102 atau microcrystalline cellulose termasuk golongan 

selulossa Avicel pH 102 banyak digunakan dalam metode cetak langsung 

karena berfungsi sangat baik sebagai pengikat kering. Sifatnya dalam 

solubilitas, kompresibilitas dan inert, mengalitnya baik dan sifat-sifat 

percetakan langsung bagus sekali. Avicel bersifat unik, karena pada saat 

menghasilkan kohesi gumpalan, zat ini juga bertindak sebagai zat penghancur. 

Harganya cukup mahal bila digunakan sebagai pengisi dengan kadar tinggi, 

karena itu sering dikombinasi dengan zat lain, seperti penggunaan tepung. Zat 

ini banyak digunakan sebagai zat pengisi dengan konsentrasi 5-20%. 

Mikrokristalin selulosa merupakan serbuk kristal putih, tidak berasa, tidak 

berbau, tersusun atas partikel partikel berpori. Praktis tidak larut dalam air, 

asam encer dan sebagian pelarut organic (Depkes RI, 1995). 
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F. LANDASAN TEORI 

Amilum merupakan homopolimer glukosa dengan ikatan α-glikosidik. 

Amilum yang dipakai dalam pembuatan tablet CTM dari biji durian. Amilum 

biji durian terdiri dari dua kandungan yaitu kira-kira 25% amilosa dan 75% 

amilopektin. Amilopektin inilah yang dapat digunakan sebagai bahan pengikat 

sedangkan amilosa digunakan sebagai bahan penghancur. Amilosa  memiliki 

sifat tidak larut dalam air dingin namun dapat menyerap air dan mengembang 

dalam jumlah yang besar karena itu amilum biji durian dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan penghancur pada tablet. Penambahan bahan penghancur terdapat 

tiga cara yaitu eksternal, internal dan kombinasi eksternal internal (Sheth dkk., 

1980) kadar amilum yang sering digunakan antara 5-15%. Diharapkan pada 

penggunaan amilum biji durian dapat digunakan sebagai bahan penghancur 

terhadap sifat fisik dan pelepasan tablet CTM (Chlorpheniramin Maleat).  

Amilum dari berbagai tanaman dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

tambahan dalam formula tablet. Salah satunya biji durian yang dapat 

digunakan sebagai bahan penghancur ( Hidayah, 2004) Pada penelitian yang 

dilakukan (Afriliana, 2013) tentang amilum biji durian  secara eksternal, 

internal, eksternal-internal pada tablet ibuprofen. Hasil penelitian mengatakan 

tablet ibuprofen pada semua formulasi memenuhi syarat sebagai tablet yang 

baik, sebagaimana tablet ibuprofen yang dibuat dengan menggunakan amilum 

biji durian. 
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G. HIPOTESIS 

Penggunaaan Amilum Biji Durian (Durio zibethinus L.) sebagai bahan 

penghancur terhadap sifat fisik tablet Chlorpheniramin Maleat (CTM) yaitu 

semakin tinggi penggunaan amilum, tablet seakin mudah hancur dan disolusi 

semakin cepat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


