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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tablet disusun dari beberapa komponen bahan yaitu zat aktif dan zat 

tambahan. Penyatuan beberapa komponen tersebut diperlukan bahan pengikat 

misalnya tepung dengan kandungan galaktomanan. Kadar galaktomanan sangat 

berpengaruh terhadap tipe dan kualitas granul yang dihasilkan sehingga pada kadar 

tertentu dapat menghasilkan granul yang baik dan menjadi tablet yang memenuhi 

kualitas.  

Kelapa (Cocos nucifera L.) memiliki nilai ekonomis yang tinggi, tumbuhan 

ini dimanfaatkan hampir semua bagiannya sehingga dianggap sebagai tumbuhan 

serba guna (Sutara, 2013). Menurut penelitian Haliza dkk (2006) produksi kelapa 

di Indonesia diperkirakan mencapai 15,2 milyar butir atau 28% produksi per 

tahunnya. Untuk pengolahan minyak kelapa cara basah, dari 100 butir kelapa 

diperoleh ampas 19,50 kg. Dari sekian banyak hasil olahan kelapa salah satunya 

adalah santan,  ampas yang dihasilkan dari olahan santan hanya dibuang atau 

dijadikan pakan ternak (Putri, 2014).  

Hasil samping dari perasan kelapa untuk dijadikan minyak kelapa murni 

atau santan yaitu berupa ampas kelapa. Dengan demikian, potensi limbah organik 

ampas kelapa dengan jumlah dan kandungannya merupakan potensi yang dapat 

dikembangkan sehingga memiliki nilai tambah baik bagi petani maupun bagi 

masyarakat secara umum. Komponen nutrisi yang terkandung di dalam ampas 
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kelapa diantaranya karbohidrat 79,34%, serat kasar 30,58% dan protein 4,11% 

(Barlina, 2015). 

Ampas kelapa mengandung serat larut galaktomanan yang memiliki 

kemampuan membentuk gel sehingga dapat dimanfaatkan sebagai binder, gelling 

agent, emulsifier dan stabilizer (Barlina, 2015).  

Galaktomanan merupakan salah satu senyawa manan yang memiliki gugus 

gula galaktosa. Salah satu senyawa golongan manan yang telah banyak di teliti 

Parasetamol memiliki kompaktibilitas yang buruk, sehingga untuk 

menghasilkan tablet dengan kualitas fisik yang memuaskan maka pembuatan tablet 

parasetamol menggunakan metode granulasi basah. Granul akan memperbaiki 

fluiditas dan kompaktibilitas parasetamol dalam proses pengempaan (Siregar dan 

Wikarsa, 2010).  

Berdasarkan hal tersebut maka akan dilakukan penelitian tentang 

karakteristik  fisik dan kimia tablet parasetamol dengan bahan pengikat tepung 

ampas kelapa yang dibuat dengan metode granulasi basah.  

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian yang dilakukan yaitu,  bagaimana karakteristik  fisik dari granul dan 

kimia tablet parasetamol dengan variasi konsentrasi bahan pengikat tepung ampas 

kelapa? 

C.   Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu mengetahui karakteristik fisik 

dan kimia tablet parasetamol dengan bahan pengikat tepung ampas kelapa.  



 

 

   
 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bahwa tepung ampas 

kelapa dapat dimanfaatkan dalam bidang farmasi, salah satunya sebagai bahan 

pengikat pada pembuatan tablet yang menghasilkan karakteristik fisik dan kimia 

yang baik. 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman kelapa (Cocos nucifera L.) 

Kelapa atau Cocos nucifera L. termasuk tumbuhan berkeping satu suku 

palem-paleman (Alfian dkk, 2015). Tanaman kelapa (Cocos nucifera L.) dapat 

tumbuh dengan baik di daerah tropis dimana faktor iklim dan tempat tumbuh 

mempengaruhi pertumbuhannya (Prasetyanti, 1991). Temperatur yang diperlukan 

untuk pertumbuhan yang baik adalah antara 23,9 ºC sampai 29,4 ºC dan tidak 

kurang dari 20 ºC, sedangkan curah hujan yang paling baik adalah antara 1524 mm 

sampai 2032 mm per tahun dan tidak kurang dari 1006 mm per tahun (Prasetyanti, 

1991). Tanaman kelapa ditunjukkan pada gambar 1. 

 

Gambar 1. Tanaman kelapa (Harjono, 1997) 
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a. Deskripsi buah kelapa 

Buah kelapa berbentuk oval-segitiga dengan panjang sekitar 15 cm sampai 

30 cm (Prasetyanti, 1991). Struktur buah kelapa terdiri atas epikarp, mesokarp, 

endocarp, putih lembaga (endosperm) dan air kelapa (Prasetyanti, 1991). Epikarp 

adalah kulit kelapa bagian luar yang permukannya licin dan tebalnya sekitar 1/7 

mm, mesokarp adalah kulit bagian tengah yang disebut sabut, yang terdiri atas 

serat-serat yang kasar dengan tebal 3-5 cm dan endocarp merupakan bagian 

tempurung yang keras sekali yang tebalnya 3-6 mm, komposisi daging buah kelapa 

berbeda pada varietas yang berbeda dan ditentukan juga oleh umur buah 

(Prasetyanti, 1991).  

b. Klasifikasi tumbuhan 

Menurut Harjono (1997) klasifikasi tata nama (sistematika) dari tanaman 

kelapa sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae  

Division : Spermathophyta 

Kelas  : Monocotyledoneae  

Ordo  : Arecales 

Famili  : Arecaceae 

Genus  : Cocos 

Spesies : Cocos nucifera Linn 

c. Kandungan ampas kelapa 

Ampas kelapa merupakan hasil samping pembuatan santan, daging buah kelapa 

yang diolah menjadi minyak kelapa dari pengolahan cara basah akan diperoleh hasil 
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samping ampas kelapa. Sampai saat ini pemanfaatannya masih  terbatas  untuk 

pakan ternak dan sebagian dijadikan tempe  bongkrek untuk makanan, di desa-desa 

Propinsi Jawa Timur (Hutasoit,1988). Balasubramanian (1976), melaporkan bahwa 

analisis ampas kelapa kering (bebas lemak) mengandung 93% karbohidrat yang 

terdiri atas: 61% galaktomanan, 26% manosa dan 13% selulosa. 

d. Penggunaan ampas kelapa 

Tepung hasil samping ampas kelapa dapat digunakan sebagai bahan baku, 

bahan dasar maupun bahan tambahan dalam pembuatan berbagai makanan. 

Kandungan zat gizi pada tepung tepung hasil samping ampas kelapa dapat diolah 

menjadi berbagai produk makanan seperti tepung panir misalnya: untuk memanir 

nugget dan lumpia, tepung sebagai bahan dasar dan bahan substitusi pada kue 

kering atau cookies, roti manis dan roti tawar (Putri, 2014). 

e. Identifikasi tepung ampas kelapa 

1) Organoleptik 

   Pemeriksaan organoleptik dilakukan untuk mendeskripsikan bentuk, struktur, 

warna, bau dan rasa yang dihasilkan (Depkes RI, 2000).  Tepung ampas kelapa 

berwarna putih, tidak berbau (Asrawati, 2015). 

2) Mikroskopik 

    Identifikasi mikroskopis dilakukan untuk melihat susunan sel-sel mannan 

yang terkandung pada tepung ampas kelapa. Jika tepung ampas kelapa diamati di 

bawah mikroskop akan terlihat sebagian besar  tersusun oleh sel-sel mannan. Sel-

sel mannan berukuran 0,5-2 mm, lebih besar 10-20 kali dari sel pati. Satu sel 
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mannan berisi butir manan (Perwitosari, 2016). Sel-sel manan dapat dilihat pada 

gambar 2. 

 

Gambar 2. Struktur mikroskopis sel-sel manan (Perwitosari, 2016) 

2. Tablet 

Tablet adalah sediaan padat kompak yang dibuat secara kempa cetak dalam 

bentuk tabung pipih atau sirkuler, kedua permukaannya rata, atau cembung, 

mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa zat tambahan (Depkes RI, 

1979). 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). 

Tablet merupakan sediaan yang paling banyak diproduksi dan digunakan, 

karena dimana hampir sebagian besar sediaan farmasi terdapat dalam bentuk tablet. 

Keunggulan yang dimiliki oleh tablet yaitu (Lachman dkk., 1994) : 

a. Tablet merupakan sediaan utuh yang memiliki kemampuan terbaik dibanding 

dengan sediaan oral lainnya, dilihat dari ketepatan ukuran serta variabilitas 

kandungan yang rendah. 

b. Tablet merupakan sediaan oral yang paling mudah diproduksi secara besar-

besaran. 
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c. Tablet dapat dijadikan suatu produk sediaan khusus dimana profil pelepasan 

obatnya dapat dibuat secara khusus seperti lepas di usus ataupun ditempat lain 

yang dikehendaki. 

d. Tablet merupakan sediaan oral yang memiliki sifat pencampuran kimia,   

mekanik dan stabilitas mikrobiologi yang paling baik. 

Tablet yang baik adalah tablet yang mudah dikempa, dimana tablet tersebut 

harus memiliki sifat (Sheth dkk., 1980): 

a. Granul mudah mengalir  

Artinya granul dengan volume tertentu dapat mengalir teratur dalam jumlah 

yang sama ke dalam mesin pencetak tablet sehingga bobot variasi tablet tidak 

terlalu besar. 

b. Kompaktibel 

Artinya tablet yang dibuat akan membentuk massa yang kompak saat 

dicetak sehingga tablet menjadi keras dan stabil dalam penyimpanan. 

c. Mudah lepas dari cetakan 

Tablet yang telah dicetak tidak mudah melekat pada puch dan mudah lepas 

dari die. 

Penambahan bahan tambahan dimaksudkan untuk membantu agar 

dihasilkan tablet yang memenuhi persyaratan (Voigt, 1984). Pada dasarnya bahan 

pembantu tablet harus bersifat netral, tidak berbau, tidak berasa dan sedapat 

mungkin tidak berwarna (Voigt,1984). 

3. Bahan pengikat tablet (binders) 
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Pengikat dapat ditambahkan kedalam sediaan dalam bentuk kering atau 

cairan (Lachman dkk., 1994). Bahan pengikat merupakan zat yang digunakan untuk 

mengikat partikel serbuk dalam granulasi tablet (Ansel dkk., 1989). Bahan pengikat 

dimaksudkan untuk memberikan kekompakan dan daya tahan tablet, sehingga 

menjamin penyatuan partikel serbuk dalam sebuah butir granulat. Bahan yang khas 

digunakan diantaranya gula dan jenis pati, gelatin, turunan selulosa (juga selulosa 

kristalin mikro), gom arab, tragakan  (Voigt, 1984). 

Menurut  Adekola dkk. (2016) suatu bahan pengikat  mengubah serbuk 

menjadi butiran yang memiliki sifat aliran yang baik dan meningkatkan 

kekompakan. Sifat alir penting untuk menghasilkan tablet dengan bobot yang 

konsisten dan kekuatan seragam. Kompatibilitas penting untuk membentuk massa 

kompak yang stabil dan utuh. Sifat fisiko-kimia dan kualitas tablet tergantung pada 

jenis, kuantitas dan cara pengikat ditambahkan. Oleh karena itu, pemilihan banhan 

pengikat sangat penting dalam menentukan kinerja tablet akhir. 

Pengikat sebaiknya memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut (Ainley, 

1994) : 

a. Mudah larut (dalam keadaan dingin), sehingga pelaru yang digunakan minimal 

(khusus granulasi basah) 

b. Tidak higroskopis  

c. Viskositas sekecil mungkin 

d. Mudah membasahi campuran bahan 

4. Metode granulasi basah 
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  Granulasi basah adalah proses pembuatan serbuk halus menjadi granul 

dengan bantuan larutan bahan pengikat. Metode ini berbeda dengan metode 

granulasi kering (Ansel dkk., 1989). Metode ini merupakan metode yang paling 

banyak digunakan dalam memproduksi tablet kompresi (Ansel dkk., 1989). 

Langkah-langkah yang diperlukan dalam pembuatan tablet dengan metode ini 

adalah menimbang, mencampur bahan-bahan, pembuatan granulasi basah, 

pengayakan adonan lembab menjadi granul, pengeringan, pengayakan kering, 

pencampuran bahan pelicin, pembuatan tablet dengan kompresi (Ansel dkk., 1989). 

  Metode granulasi basah, dibentuk dengan penambahan bahan pengikat 

kering ke dalam campuran serbuk obat dengan cara memadatkan massa yang 

jumlahnya besar dari campuran serbuk setelah itu memecahkannya menjadi 

pecahan-pecahan ke dalam granul yang lebih kecil, penambahan bahan penghancur 

dan bahan pelicin kemudian dicetak menjadi tablet (Ansel dkk., 1989). 

Pada granulasi basah, larutan pengikat ditambahkakn pada serrbuk 

kemudian dicampur, larutan pengikat akan terdistribusi pada partikel-partikel. 

Gambar distribusi bahan pengikat di antara partikel dapat dilihat pada gambar 3. 

 

 

Gambar 3. Mekanisme terbentuknya granul (Aulton,1988) 

Ada 4 keadaan dalam pembentukan granul pada teknik granulasi basah, yaitu: 
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a. Pendular 

Ruangan antar partikel diisi sebagian oleh larutan zat pengikat dan membentuk 

jembatan cair antar pertikel. 

b. Funicular  

Ruangan antar partikel diisi oleh larutan zat pengikat yang lebih banyak dari 

fase pendular dan lebih sedikit dari fase kapiler serta terjadi pengurangan fase 

udara. 

c. Kapiler  

Semua ruangan antar partikel diisi oleh larutan zat pengikat, karena adanya 

gaya kapiler pada permukaan konkaf antara cairan-cairan dipermukaan granul 

maka terjadi pembentukan granul. 

d. Droplet  

Pada keadaan ini terjadi penutupan partikel oleh tetesan cairan. Kekuatan 

ikatan dipengaruhi oleh gaya permukaan cairan yang digunakan (Aulton, 

1988). 

 

 

5. Pemeriksaan sifat fisik granul 

 Pemeriksaan sifat-sifat fisik granul dilakukan untuk mengetahui kualitas suatu 

granul sebelum dilakukan penabletan diantaranya : 

a. Waktu alir 

 Waktu alir adalah waktu yang dibutuhkan oleh sejumlah granul untuk mengalir 

dalam suatu alat. Sifat alir ini dapat digunakan untuk menilai efektifitas bahan 
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pelicin, mudah tidaknya aliran granul dan sifat permukaan granul (Voigt, 1984). 

Ukuran granul yang semakin kecil akan memperbesar daya kohesinya sehingga 

akan menyulitkan aliran karena granul akan mengalir dalam bentuk kumpulan 

(Voigt, 1984). 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi sifat alir granul adalah bentuk dan ukuran 

partikel granul, distribusi ukuran partikel, kekasaran atau tekstur permukaan, 

penurunan energy permukaan dan luas permukaan (Lachman dkk., 1994). Ukuran 

parikel granul makin kecil akan memperbesar daya kohesinya sehingga granul akan 

menggumpal dan menghambat kecepatan alirnya. Granul yang dibuat untuk 

memperbaiki sifat aliran (Lachman dkk., 1994). 

b. Sudut diam 

 Sudut diam merupakan sudut tetap yang terjadi antara timbunan partikel bentuk 

kerucut dengan bidang horizontal, jika sebuah granul atau serbuk dituang ke dalam 

alat pengukur kemudian membentuk kerucut (Lachman dkk., 1994). Besar kecil 

sudut diam dipengaruhi oleh bentuk, ukuran dan kelembaban granul. Granul akan 

mudah mengalir jika mempunyai sudut diam kurang dari 40 ºC (Lachman dkk., 

1994). 

c. Pengetapan 

 Pengukuran sifat alir dengan metode pengetapan / tapping terhadap sejumlah 

serbuk dengan menggunakan alat volumeter atau mechanical tapping device. 

Granul atau serbuk yang mempunyai indeks pengetapan kurang dari 20% 

mempunyai sifat alir yang baik (Fassihi, 1986). Secara teori makin meningkat 

kemampuan untuk dikempanya suatu serbuk atau granul makin meningkat daya 
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mengalirnya, dan sebaliknya makin berkurang kemampuan untuk dikempa maka 

makin kecil daya mengalirnya (Lachman dkk., 1994). 

6. Pemeriksaan kualitas tablet 

 Pemeriksaan kualitas tablet dilakukan untuk mengetahui mutu fisik dan kimia 

dari tablet yang dihasilkan, pemeriksaan kualitas tablet meliputi : 

a. Keseragaman bobot 

 Keseragaman bobot tablet ditentukan pada banyaknya penyimpangan bobot 

pada tiap tablet terhadap bobot rata-rata dari seluruh tablet, yang masih 

diperbolehkan untuk syarat telah ditentukan oleh Farmakope Indonesia edisi V. Uji 

keseragaman bobot menggunakan sejumlah 20 tablet (Depkes RI, 1979). 

b. Kekerasan tablet 

         Sejumlah 5 tablet yang diambil secara acak dilakukan uji kekerasan tablet. 

Kekerasan tablet merupakan parameter yang menggambarkan ketahanan tablet 

dalam melawan tekanan mekanik, seperti goncangan dan keretakan tablet saat 

pembuatan, pengemasan, pengepakan, juga pada saat pendistribusian. Tablet juga 

tidak boleh terlalu keras karena dikhawatirkan akan sulit hancur (Lachman dkk., 

1994). Uji kekerasan dilakukan terhadap 5 tablet. Tablet harus memenuhi kekerasan 

antara 4-8 kg (Parrot, 1971). 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan tablet adalah tekanan pada saat 

pentabletan, sifat bahan yang dikempa, jumlah serta jenis bahan obat yang 

ditambahkan saat pentabletan akan meningkatkan kekerasan tablet (Ansel dkk., 

1989). 

c. Kerapuhan tablet 
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 Kerapuhan tablet adalah parameter lain dari ketahanan tablet dalam melawan 

pengikisan dan goncangan, besaran yang dipakai adalah % bobot yang hilang 

selama pengujian dengan alat friabilator (Lachman dkk., 1994). Tablet yag diuji 

kerapuhan sebanyak 10 tablet. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerapuhan antara 

lain banyaknya kandungan serbuk (fines), kerapuhan diatas 1% menunjukkan tablet 

yang rapuh dan dianggap kurang baik (Lachman dkk., 1994). 

d. Waktu hancur tablet 

 Waktu hancur tablet adalah waktu yang dibutuhkan untuk hancurnya tablet 

dalam medium yang sesuai sehingga tidak ada bagian yang tertinggal diatas kasa 

alat pengujian (Depkes RI, 1995). Pengujian waktu hancur dilakukan terhadap 6 

tablet. Faktor-faktor yang mempengaruhi waktu hancur adalah sifat fisika kimia 

granul dan kekerasan tablet, kecuali dinyatakan lain, waktu hancur tablet tidak 

bersalut tidak boleh lebih dari 15 menit (Depkes RI, 1995). 

e. Penetapan kadar parasetamol 

           Kandungan rata-rata zat aktif pada obat yang mengadung zat aktif sangat 

tinggi protein dan berkadar rendah tidak kurang dari 90.0% dan tidak lebih dari 

110.0% dari jumlah yang tertera pada etiket, sedangkan tablet yang mengandung 

zat aktif dosis besar, kandungan rata-rata zat aktifnya tidak kurang dari 90.0% dan 

tidak boleh lebih dari 110.0% dari yang tertera pada etiket (Depkes RI, 2014) 

f. Uji disolusi 

 Obat-obat peroral sebelum diabsorbsi harus larut terlebih dahulu dalam 

cairan pencernaan, untuk kemudian diteruskan darah keseluruh tubuh. Matrik padat 

mengalami desintegrasi menjadi granul-granul dan granul mengalami pemecahan 
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menjadi partikel-partikel halus, desintegrasi, deagregasi dan disolusi bisa 

berlangsung secara serentak dengan melepasnya suatu obat dari bentuk dimana obat 

tersebut diberikan (Martin, 1993).   

 Secara skematis pelepasan obat dari sediaan tablet digambarkan Wagner 

(1971) sebagai berikut : 

 

  

  

 

  

 

Gambar 4. Skema pelepasan obat 

 

 Menurut Siregar dan Wirakarsa (2008) faktor yang mempengaruhi laju 

disolusi zat aktif meliputi :  

1) Karakteristik fase solid 

 Karakteristik fase solid zat aktif seperti amorfisitas dan kristalinitas sangat 

berpengaruh pada laju disolusi. Zat aktif bentuk amorf menunjukkan kelarutan yang 

lebih besar dan laju disolusi yang lebih besar dari bentuk Kristal. 

2)   Polimorfisa  

 Polimorfisa dan keadaan hidrasi solvasi atau kompleksasi mempengaruhi 

laju disolusi. Bentuk meta stabil menunjukkan laju disolusi yang lebih cepat 

daripada bentuk stabilnya. 

3) Karakteristik partikel 

Tablet atau Kapsul 

Granul atau Agregat 

Partikel-partikel haslus 

Obat dalam 

larutan (in-

vitro atau in-

vivo) 

Obat dalam darah, 

cairan tubuh 

lainnya dan 

jaringannya 

Disintegrasi 

Deagregasi 

 

Disolusi 

Disolusi 

Disolusi 

Absorbsi 

(in vivo) 
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 Laju disolusi berbanding lurus dengan luas permukaan zat aktif. Semakin 

kecil ukuran partikel maka akan meningkatkan luas permukaan zat aktif sehingga 

akan mempercepat laju disolusinya.  

4) Suhu  

 Media disolusi harus dipertahankan pada suhu 37ºC (±0,5ºC). kelarutan 

zat aktif bergantung pada suhu karena semakin tinggi suhu, semakin besar koefisien 

difusi dan makin besar laju disolusinya.  

 Pemilihan suatu metode tertentu untuk uji disolusi suatu obat biasanya 

ditentukan dalam monografi untuk suatu produk tertentu. Beberapa metode uji 

disolusi (Shargel dan Yu, 1998) di antaranya : 

1) Metode rotaring basket (alat 1) 

 Metode rotaring basket terdiri atas keranjang silindris yang ditahan oleh 

tangkai motor. Keranjang menahan cuplikan dan berputar dalam suatu bak yang 

bersuhu konstan 37ºC. kecepatan berputar dan posisi keranjang harus memenuhi 

rangkaian syarat khusus dalam USP yang terakhir beredar. 

2) Metode paddle (alat 2) 

 Metode paddle terdiri atas suatu dayung yang dilapisi khusus, yang 

berfungsi memperkecil turbulensi yang disebabkan oleh pengadukan. Dayung 

diikat secara vertikal ke suatu motor yang berputar dengan suatu kecepatan yang 

terkendali.  

 Tablet atau kapsul diletakkan dalam labu pelarutan yang beralas bulat yang 

berfungsi untuk memperkecil turbulensi dari media pelarut. Alat ditempatkan 

dalam suatu bak air yang bersuhu konstan seperti pada metode rotaring basket suhu 



17 

 

 

 

dipertahankan pada 37ºC. Posisi dan kesejajaran dayung ditetapkan dalam USP. 

Metode paddle sangat peka terhadap kemiringan dayung. Pada beberapa produk 

obat, kesejajaran dayung yang tidak tepat secara drastis dapat mempengaruhi hasil 

pelarutan. Standar kalibrasi pelarutan yang sama digunakan untuk memeriksa 

peralatan sebelum uji dilaksanakan.  

3) Metode disintegrasi yang dimodifikasi 

 Metode ini didasarkan memakai disintegrasi USP basket dan rack yang 

dirakit untuk uji pelarutan. Bila alat ini digunakan untuk uji kelarutan maka cakram 

harus dihilangkan. Saringan keranjang juga harus diubah sehingga selama waktu 

pelarutan partikel-partikel tidak akan jatuh melalui saringan. Metode ini sudah 

jarang dipakai dan dalam USP digunakan untuk formulasi obat lama. Jumah 

pengadukan dan getaran yang dihasilkan membuat metode ini kurang sesuai untuk 

uji pelarutan. 

 Tablet parasetamol dalam 30 menit harus larut tidak kurang dari 80% 

parasetamol dari jumlah yang tertera pada etiket (Depkes RI, 2014). Hasil uji 

disolusi dapat dinyatakan dengan berbagai cara berikut : 

1) Metode klasik. 

 Metode ini menyatakan bahwa jumlah zat aktif yang terlarut pada waktu t, 

yang kemudian dikenal T20, T50 atau T90. 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 T20 

mengandung pengertian waktu yang diperlukan untuk melarutkan 20% zat aktif 

2) Metode Dissolution Efficiency 
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 Didefinisikan sebagai perbandingan luas daerah dibawah kurva disolusi 

pada waktu tertentu dengan luas daerah empat persegi panjang yang 

menggambarkan 100 % zat aktif terlarut pada waktu yang sama (Khan, 1975). 

7. Spektrofotometri 

Spektrofotometri adalah suatu metode analisis yang didasarkan pada 

pengukuran serapan monokromatis oleh larutan berwarna pada panjang gelombang 

spesifik dengan menggunakan monokromator prisma atau kisi difraksi dengan 

detektor fototube. Spektrofotometer adalah instrumen yang digunakan untuk 

mengukur transmitan atau absorban suatu sampel sebagai fungsi panjang 

gelombang. Spektrofotometer terdiri dari spektrometer dan fotometer. 

Spektrometer menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang gelombang 

tertentu dan fotometer adalah alat pengukur intensitas cahaya yang ditranmisikan 

atau yang diabsorpsi (Khopkar, 1990). 

Teknik yang biasa digunakan dalam analisis meliputi spektrofotometer 

ultraviolet, infra merah dan cahaya tampak (visibel). Panjang gelombang 

spektrofotometer ultraviolet adalah 190-350 nm dan cahaya tampak atau visibel 

adalah 350-780 nm. Gugus fungsi yang menyerap radiasi di daerah ultraviolet dan 

cahaya tampak (visibel) disebut gugus kromofor (Lestari, 2007). 

Prinsip kerja spektrofotometer adalah bila cahaya (monokromatik maupun 

campuran) jatuh pada suatu medium homogen, sebagian dari sinar masuk akan 

dipantulkan, sebagian diserap dalam medium itu dan sisanya diteruskan. Nilai yang 

keluar dari cahaya yang diteruskan dinyatakan dalam nilai absorbansi karena 

memiliki hubungan dengan konsentrasi sampel. Besarnya serapan (absorbansi) 
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sebanding dengan besarnya konsentrasi  larutan uji. Pernyataan ini dikenal dengan 

Hukum Lambert Beer (Rohman, 2007). 

8. Monografi bahan 

a. Parasetamol  

 Parasetamol mempunyai rumus empiris C8H9NO2 dengan berat molekul 

151,16. Parasetamol berupa serbuk hablur, putih, tidak berbau, rasa sedikit pahit 

(Depkes RI, 2014). Parasetamol larut dalam air mendidih dan dalam Natrium 

hidroksida 1N, mudah larut dalam etanol (Depkes RI, 2014). Parasetamol memiliki 

khasiat sebagai analgetikum antipiretikum (Depker RI, 2014). Struktur kimia 

parasetamol dapat dilihat pada gambar 4. 

 

Gambar 5. Struktur kimia parasetamol (Depkes RI, 2014) 

b. Laktosa  

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

mengandung molekul air. Struktur kimia dari laktosa dapat dilihat pada gambar 

berikut (gambar 5) : 

   

Gambar 6. Struktur kimia laktosa (Rowe dkk., 2009) 
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Laktosa serbuk atau massa hablur, keras, putih atau putih krem, tidak berbau 

dan rasa sedikit manis (Depkes RI, 2014). Laktosa stabil di udara tetapi mudah 

menyerap bau. Laktosa mudah larut dalam air dan lebih mudah larut dalam air 

mendidih (Depkes RI, 2014). Sangat sukar larut dalam etanol, tidak larut dalam 

kloroform dan dlam eter. Khasiat dan penggunaan sebagai zat tambahan (Depkes 

RI, 2014). 

c. Magnesium stearat 

Magnesium stearat merupakan senyawa magnesium dengam campuran asam-

asam organik padat yang diperoleh dari lemak, terdiri dari magnesium stearate dan 

magnesium palmitat dalam berbagai perbandingan (Depkes RI, 2014). Magnesium 

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

magnesium oksida (Depkes RI, 2014). Magnesium stearat merupakan serbuk halus, 

putih, bau lemak khas, mudah melekat dikulit, bebas dari butiran. Magnesium 

stearat tidak larut dalam air, dalam etanol dan dalam eter (Depkes RI, 2014). 

Struktur kimia magnesium stearat dapat dilihat pada gambar 6. 

 

Gambar 7. Struktur kimia magnesium stearat (Rowe dkk., 2009) 

d. Primogel 

Primogel atau natrium pati glikolat adalah garam natrium dari eter 

karboksimetil pati atau dari silang karboksimetil eter pati. Primogel digunakan 

sebagai desintegran dalam kapsul dan formulasi tablet. Primogel sebagai 
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desintegran dalam formulasi tablet dapat digunakan dalam metode cetak langsung 

atau granulasi basah. Konsentrasi primogel yang digunakan dalam formulasi adalah 

2% dan 8%, dengan konsentrasi optimum sekitar 4% tetapi dengan konsentrasi 2% 

sudah dapat digunakan. Penggunaan primogel sebagai disintegran memiliki 

mekanisme disintegrasi dengan penyerapan air yang cepat diikuti oleh 

pembengkakan cepat dan besar (Rowe dkk., 2009). 

 

Gambar 8. Struktur kimia primgel (Rowe dkk., 2009) 

F. Landasan Teori 

Hasil penelitian Balasubramanian (1976), menyatakan bahwa ampas kelapa 

mengandung senyawa galaktomanan sebesar 61%. Glukomanan dan galaktomanan 

merupakan senyawa manan yang yang hanya berbeda jenis gulanya. Galaktomanan 

hampir seluruhnya larut dalam air membentuk larutan kental dan membentuk gel 

(Ketaren, 1975). Hasil penelitian Perwitosari (2016), menggunakan umbi porang 

sebagai bahan pengikat tablet dimana kandungannya yaitu glukomanan. 

Glukomanan merupakan salah satu senyawa golongan manan dengan gula glukosa. 

Dari hasil penelitian tersebut dihasilkan tablet dengan sifat fisik yang baik dimana 

kenaikan konsentrasi bahan pengikat yang digunakan akan meningkatkan pula 

kekerasan,kerapuhan dan waktu hancur.  
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Tepung ampas kelapa selain dimanfaatkan sebagai bahan pangan dalam 

bidang farmasi dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengikat tablet, gelling agent, 

emulsifier dan stabilizer (Barlina, 2015).  

G. Hipotesis 

   Galaktomanan dapat digunakan sebagai bahan pengikat tablet, dengan 

adanya variasi konsentrasi bahan pengikat dapat diperoleh granul yang memenuhi 

standar sehingga dapat dihasilkan tablet dengan kualitas yang baik. 


