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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Umbi gembili (Dioscorea Esculenta L) merupakan salah satu dari 

beberapa umbi yang masih kurang populer dimasyarakat dan masih tergolong 

jarang dimanfaatkan. Umbi gembili merupakan tanaman herba yang mengandung 

amilum dapat digunakan sebagai bahan penghancur pembuatan tablet 

(Winarno,1997). 

Amilum merupakan bahan penolong yang sering digunakan pada 

pembuatan tablet, salah satunya adalah sebagai bahan penghancur. Amilum akan 

memberikan kekompakan dan daya tahan tablet, oleh karena itu bahan penghancur 

menjamin penyatuan beberapa partikel serbuk dalam sebuah butir granulat (Voigt, 

1984). 

Umbi gembili mengandung amilosa sebesar 24,30% dan amilopektin 

sebesar 75,70%. Amilum merupakan polisakarida yang terdiri dari dua macam 

ikatan glikosida karena amilum mempunyai dua komponen yaitu α amilosa dan 

amilopektin monomer-monomer glukosa α amilosa dihubungkan oleh ikatan 

(1,4)-α-glikosida, sedangkan pada amilopektin, yang merupakan rantai cabang 

amilum, ikatannya adalah (1,6)-αglikosida (Pramono dan Sudibyo, 2007). 

Amilosa dan amilopektin dapat digunakan pada metode granulasi basah 

sebagai bahan penghancur. Salah satu bahan yang memiliki karakteristik 

kompresibilitas buruk adalah parasetamol. 
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Bahan penghancur digunakan untuk mempermudah hancurnya tablet ketika 

kontak dengan cairan saluran pencernaan setelah ditelan. Bahan pengikat 

dimaksudkan untuk mengikat obat dengan bahan tambahannya, sehingga 

diperoleh granul yang baik dan tablet menjadi kompak dan tidak mudah pecah. 

Bahan pelicin ditambahkan untuk mempermudah pengeluaran tablet keluar dari 

ruang cetak dengan permukaan sisi tablet (Voigt, 1984). 

Parasetamol memiliki kompaktibilitas yang kurang baik dan sifat alir yang 

buruk. Untuk memperbaiki sifat alir dan kompaktibilitas maka dalam pembuatan 

tablet menggunakan metode granulasi basah (Voigt, 1984). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian 

tentang karakteristik fisika dan kimia tablet parasetamol dengan bahan 

penghancur amilum umbi gembili (Dioscorea esculenta L). 

B.  RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana karakteristik fisik granul dan tablet parasetamol dengan umbi 

gembili sebagai bahan penghancur. 

2. Bagaimana karakteristik kimia melalui uji disolusi tablet parasetamol dengan 

umbi gembili sebagai bahan penghancur. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui adanya pengaruh penambahan amilum umbi gembili sebagai 

bahan penghancur terhadap sifat fisik tablet dan granul 

2. Untuk mengetahui adanya pengaruh penambahan amilum umbi gembili 

sebagai bahan penghancur terhadappelepasan tablet parasetamol. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bekarya khasanah pengembangan 

ilmu pengetahuan bidang farmasi dalam pemanfaatan sumber alam, selain 

itu amilum umbi gembili dapat dijadikan alternatif pilihan untuk 

digunakan sebagai bahan baku pada industri farmasi, dalam hal ini 

sebagai bahan penghancur. 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Umbi Gembili (Dioscorea Esculenta L) 

Gembili adalah salah satu tanaman umbi yang mudah tumbuh di 

Indonesia dengan karakter menyerupai singkong. Gembili merupakan 

jenis tumbuhan yang berbuah dibawah tanah. Jenis umbi ini tumbuh 

merambat dan mencapai tinggi antara 3-5m dengan daun berwarna hijau 

dan batang berduri disekitar umbi serta terdapat duri berwarna hitam. 

Gembili merupakan tanaman yang dapat tumbuh didaerah beriklim tropis 

seperti Indonesia yang mudah dibudidayakan, mudah dikonsumsi dan 

dapat diolah menjadi berbagai produk olahan. Gambar umbi gembili 

dapat dilihat pada gambar 1.(Rimbawan dan Nur bayani, 2013). 

2. Klasifikasi 

Klasifikasi tanaman gembili : (Tjitrosoepomo, 1993) 

Kingdom  : Plantae 

Divisi   : Magnoliophyta 

Kelas   : Liliopsida 
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Ordo   : Liliales 

Famili   : Dioscoreaceae 

Genus   : Dioscorea 

Spesies   :  Dioscorea Esculenta, Linn. 

 

Gambar 3. Umbi Gembili 

a. Morfologi Tanaman 

Dioscorea merupakan salah satu marga dari suku Dioscoreaceae 

dan terdapat sekitar 600 jenis. Sebagian kecil dibudidayakan untuk 

diambil umbinya, sebagai bahan pangan, obat-obatan, racun dan 

keperluan lain (Lingga, 1986). 

Salah satu jenis dari marga dioscorea adalah Dioscorea Esculenta 

yang dapat dijadikan bahan pangan karena mengandung pati, protein, dan 

lemak. Nama daerah dari ragam umbi ini ada bermacam-macam seperti 

gembili (Jawa), uwi botol (Sunda), kamburan (Madura), dan masih 
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banyak nama lain. Dalam bahasa Inggris disebut lesser yam, birch rind 

yam, atau goa potato (Lingga, 1986). 

Sinonim nama latin dari Dioscorea Esculenta adalah Dioscorea 

aculeata Burkill, dioscorea fascilulata, Roxb, Dioscorea spinosa, Roxb 

dan Dioscorea tiliaefolia, KUNTH (Heyne, 1987). 

3. Amilum Umbi Gembili 

Pati mengandung fraksi linier dan bercabang dalam jumlah 

tertentu. Fraksi linier berupa amilosa, sedangkan sisanya amilopektin. 

Hasil pengamatan amilosa untuk tepung umbi berkisar 6,01-11,90%, 

sedangkan amilosa pada pati 8,38-14,10%. Kadar amilosa dan 

amilopektin sangat berperan pada saat proses gelatinisasi, retrogradasi dan 

lebih menentukan karakteristik pasta pati. Pati yang berkadar amilosa 

tinggi mempunyai kekuatan ikatan hydrogen yang lebih besar karena 

jumlah rantai lurus yang besar dalam granula, sehingga membutuhkan 

energi yang lebih besar untuk gelatinisasi. Granulpati umbi gembili 

sebesar 0.75µm. Ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan umbi 

ganyong, suweg, dan ubi kelapa. 

4. Tablet 

Tablet adalah sediaan padat mengandung bahan obat dengan atau 

bahan pengisi. Berdasarkan metode pembuatan, dapat digolongkan 

sebagai tablet cetak dan tablet kempa (Depkes RI,2014). Bentuk luar 

tablet sangat mempengaruhi keutuhan tablet datar ganda, tablet berbentuk 
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lempengan pada ujung-ujungnya sangat mudah terkikis. Oleh karena itu 

tablet dengan sisi cembung terbukti lebih baik. Tablet cembung rangkap 

yang sangat melengkung, dengan atau tanpa sisi, pada penyimpanannya 

didalam tabung tablet akan bersentuhan melalui bagiannya yang paling 

tebal dan tidak peka, sehingga tidak mudah rusak dibandingkan jenis 

datar ganda. Kehancuran pada tablet dalam beberapa hal dapat 

dipengaruhi oleh ukuran dan bentuk tablet (Voigt, 1984). 

Untuk mendapatkan tablet yang baik maka bahan yang akan 

dikempa menjadi tablet harus memiliki sifat: 

a. Mudah mengalir, artinya jumlah bahan yang mengalir dari hopper 

kedalam ruang cetak selalu sama untuk setiap saat, dengan demikian bobot 

tablet tidak memiliki variasi yang besar. 

b. Kompaktibel, maksudnya adalah bahan menajdi kompak jika 

dikempa sehingga dihasilkan tablet yang cukup keras, yang stabil 

dalam penyimpanan. 

c. Mudah lepas dari cetakan, dimaksudkan agar tablet yang terjadi 

mudah lepas, tidak ada bagian yang melekat pada cetakan sehingga 

permukaan menjadi halus dan licin (Sheth dll., 1980). 

5. Bahan Penghancur 

Bahan penghancur atau disintegran membantu hancurnya tablet 

setelah ditelan. Kadar disintegran dan cara penambahan berperan dalam 

efektivitas daya hancur tablet (anonim, 1995). Proses hancurnya tablet 

setelah ditelan dapat dilihat pada gambar 1. 
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Gambar 2. Proses hancurnya tablet dalam saluran 

gastrointestinal (Aulton, 1988) 

 

Metode penambahan penghancur pada proses pembuatan tablet ada 

tiga macam yaitu: 

a. Bahan penghancur ditambahkan seluruhnya pada serbuk yang 

akan digranulasi dalam keadaan kering. 

b. Bahan penghancur ditambahkan pada granul yang akan 

ditablet. 

c. Sebagian ditambahkan pada granul yang akan ditablet dan 

sebagian lagi ditambahkan pada serbuk yang akan digranulasi. 

Metode terakhir merupakan kombinasi dari kedua metode diatas, 

mempunyai keuntungan yang baik karena bahan penghancur berada 

didalam dan diantara granul-granul, sehingga aksinya dalam 

menghancurkan tablet tidak hanya memecahkan tablet tetapi juga 

memecah granul menjadi serbuk halus (Lieberman dan Lachman, 1989). 
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Penghancur selalu ditambahkan dalam tablet untuk membantu 

pecahnya tablet ketika berada dalam lingkungan berair. Adapun 

mekanisme dari bahan penghancur antara lain: 

a. Perembesan (Wicking) 

Kontak tablet dengan cairan menyebabkan masuknya air kedalam 

tablet melalui saluran pori terbentuk selama proses penabletan. 

Perembesan air lewat pori akan lebih cepat dan efektif karena sifat 

hidrofilisitas dari bahan penghancur sehingga akan memisahkan partikel-

partikel granul dan menghancurkan tablet. 

b. Deformasi (Deformation) 

Pengempaan akan menyebabkan partikel-partikel mengalami 

deformasi plastik. Air yang masuk akan memacu partikel untuk kembali 

kebentuk semula akibatnya tablet akan pecah. 

c. Pengembangan (Swelling) 

Air masuk melalui celah antar partikel atau lewat jembatan hidrofil 

yang dibentuk oleh bahan penghancur. Adanya air menyebabkan bahan 

penghancur mengembang mulai dari bagian lokal lalu meluas keseluruh 

bagian tablet. Pengembangan bahan penghancur menyebabkan tablet 

pecah dan hancur. 

d. Repulsi (Repulsion) 

Masuknya air kedalam tablet tidak menyebabkan partikel bahan 

penghancur mengembang tetapi menyebabkan timbulnya gaya tolak 

menolak antar partikel karena terjadi perubahan muatan listrik sehingga 
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partikel akan saling lepas susunannya. Proses ini akan membantu 

terjadinya penghancur tablet (Kanig dan Rudnic, 1984). 

Jumlah amilum, ukuran partikel amilum, besarnya tekanan saat 

penabletan dan porositas serta hidrofobisitas dari bahan obat dan 

komponen penyusun tablet lainnya akan mempengaruhi waktu hancur 

tablet (Lowenthal, 1972). 

6. Metode Pembuatan Tablet 

Metode pembuatan tablet ada tiga cara yaitu: metode kempa 

langsung, granulasi basah dan granulasi kering. 

a. Metode Kempa Langsung 

Metode cetak langsung dapat diartikan sebagai pembuatan 

tablet dengan cara mengempa langsung campuran bahan-bahan yang 

berbentuk kristal atau serbuk tanpa mengubah karakteristik fisiknya. 

Pembuatan tablet dengan metode cetak langsung khususnya digunakan 

untuk bahan-bahan kimia yang mempunyai sifat mudah mengalir dan 

mempunyai sifat-sifat kohesif yang memungkinkan untuk cetak 

langsung dalam mesin tablet (Ansel, 1989). Semua bahan zat aktif dan 

zat tambahan dicampur kemudian dikempacetak dengan mesin tablet. 

b. Metode Granulasi Basah 

Granulasi basah merupakan metode yang paling sering dan 

banyak digunakan dalam memproduksi tablet. Keuntungan dari 

metode ini adalah menaikkan kohesifitas dan kompressibilitas serbuk 

sehingga diharapkan tablet yang dibuat dengan mengempa sejumlah 
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granul pada tekanan kompresi tertentu menjadi massa yang kompak, 

keras dan tidak rapuh. Bahan-bahan yang akan ditambahkan ke dalam 

campuran obat harus memberikan kelembaban yang cukup agar serbuk 

dapat bercampur, dengan meremas menggunakan tangan sampai 

secukupnya. Campuran granul yang terlalu basah juga dapat 

menyebabkan tablet keras dan waktu hancur lebih lama (Ansel, 1989). 

Zat berkhasiat, zat pengisi dan zat penghancur dicampur. 

Bahan yang telah tercampur  dibasahi dengan larutan bahan pengikat, 

setelah itu diayak menjadi granul dan dikeringkan dalam almari 

pengering pada suhu 40°C-50°C. Bahan yang kering diayak lagi untuk 

memperoleh granul yang diperlukan dan ditambahkan bahan pelicin 

dan dikempa menjadi tablet dengan mesin tablet. 

c. Metode Granulasi Kering 

Metode ini digunakan untuk zat aktif yang tidak tahan panas 

dan lembab, serta tidak tahan air atau pelarut yang digunakan. Metode 

granulasi kering, granul terbentuk oleh penambahan bahan pengikat ke 

dalam campuran serbuk obat tetapi dengan cara memadatkan massa 

yang jumlahnya besar dari campuran serbuk, dan setelah itu 

memecahkannya menjadi pecahan-pecahan ke dalam granul yang lebih 

kecil (Ansel, 1989). 

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 
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dipecah menjadi granul lalu diayak, akhirnya dikempa cetak tablet 

yang dikehendaki dengan mesin tablet (Anief, 2000). 

7. Pemeriksaan Sifat Fisik Granul 

Beberapa uji yang biasa digunakan untuk mengetahui sifat fisik 

granul,yaitu: 

a. Waktu alir 

Waktu alir adalah waktu yang digunakan untuk 

mengalirkansejumlah serbuk atau granul pada alat yang dipakai. Cepat 

atau tidaknya waktu alir granul dipengaruhi oleh bentuk, sifat permukaan, 

ukuran, densitas, dan kelembapan granul. Ketidakseragaman dan semakin 

kecilnya ukuran granul akan meningkatkan daya kohesinya, sehingga 

granul akan menggumpal dan tidak akan mudah mengalir (Fassihi dan 

Kanfer,1986). Apabila 100 gram serbuk mempunyai waktu alir lebih dari 

10 detik, maka akan mengalami kesulitan pada saat penabletan (Sheth dkk, 

1980). 

b. Sudut Diam 

Sudut diam merupakan sudut tetap yang terjadi antara timbunan 

partikel bentuk kerucut dengan bidang horizontal, jika granul atau serbuk 

dituang ke dalam alat pengukur.Besar kecilnya sudut diam dipengaruhi 

oleh bentuk, ukuran dan kelembapan granul. Granul akan mudah mengalir 

jika mempunyai sudut diam kurang dari 40°C (Banker dan Anderson, 

1986).  
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c. Pengetapan 

Merupakan penurunan volume sejumlah granul karena 

kemampuannya mengisi ruang antar granul dan memampat secara lebih 

rapat. Granul yang mempunyai sifat free flowingakan mempunyai 

distribusi ikatan partikel dan indeks pengetapan lebih kecil dari 

20%(Fassihi dan Kanfer, 1986). 

8. Pemeriksaan Sifat Fisik Tablet 

Pemeriksaan sifat fisik tablet diperlukan untuk menjamin kualitas 

tablet sebelum dipasarkan. Pemeriksaan meliputi :  

a. Kekerasan tablet 

Kekerasan tablet merupakan parameter yang menggambarkan 

ketahanan tablet dalam melawan tekanan mekanik seperti goncangan dan 

keretakan tablet, pada saat pembuatan, pengemasan dan distribusi, juga 

pada saat transportasi. Namun tablet juga jangan sampai terlalu keras 

karena tablet akan sulit hancur (Lachman dkk, 1989). Menurut Parrott, 

(1971) kekerasan tablet antara 4-8kg. 

b. Kerapuhan tablet 

Merupakan parameter yang menggambarkan ketahanan tablet 

dalam melawan gesekan dan goncangan. Menurut Lachman (1989) harga 

kerapuhan yang dapat diterima sebagai batas tertinggi adalah 0,8-1,0%. 
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c. Waktu hancur tablet 

Waktu hancur tablet adalah waktu yang diperlukan untuk 

hancurnya tablet dalam medium yang sesuai, kecuali dinyatakan lain, 

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

d. Kesergaman bobot tablet 

Keseragaman bobot tablet ditentukan pada banyaknya 

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

tablet sesuai syarat yang ditentukan dalam Farmakope Indonesia edisi IV 

(Depkes RI, 1995).  

e. Kandungan zat aktif 

Tablet parasetamol mengandung zat aktif tidak kurang dari 90,0% 

dan tidak  lebih dari 110,0% dari jumlah yang tertera pada etiket (Depkes 

RI, 1995). 

9. Disolusi Tablet 

Tujuan disolusi dalam industri untuk menguji homogenitas karena 

kualitas tablet reproduksibel. Beberapa metode uji disolusi (Shargel and 

Yu, 1988) diantaranya: 

a. Metode Rotaring Basket (Alat 1) 

Metode rotaring basket terdiri dari atas keranjang silindris yang 

ditahan oleh tangkai motor. Keseluruhan labu berada dalam suatu bak 

yang bersuhu konstan 37±0,5
0
C. Kecepatan berputar dan posisi keranjang 

harus memenuhi rangkaian syarat khusus USP. 
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b. Metode Paddle (Alat 2) 

Metode ini menggunakan suatu dayung yang digunakan untuk 

memperkecil turbulensi yang disebabkan pengadukan. Dayung diikat 

secara vertikal ke suatu motor yang berputar dengan kecepatan yang 

terkendali. Alat ditempatkan dalam suatu bak air yang bersuhu konstan 

37
0
C. Posisi dan kesejajaran dayung ditetapkan dalam USP. Metode 

paddle sangat peka terhadap kemiringan dayung. Pada beberapa produk 

obat, kesejajaran dayung dapat mempengaruhi hasil pelarutan. 

10. Spektrofotometer UV 

Spektrofotometri UV adalah metode standar untuk menentukan 

sifat fisikokimia molekul obat sebelum formulasi dan mengukur 

pelepasannya dari formulasi, digunakan secara rutin untuk memantau 

pelepasan in vitro bahan-bahan aktif dari formulasi (Waston, 2005). 

Hukum Lambert-Beer digunakan untuk mengetahui konsentrasi dari analit 

dengan mengukur absorban pada panjang gelombang 0,2-0,8 atau 15-70% 

bila dibaca sebagai transmitan (Gandjar, 2007). Untuk menghitung kadar 

terlebih dahulu dilakukan penetapan kurva baku, kurva baku yang baik 

apabila kurva tersebut linier, parameter adanya hubungan linier digunakan 

koefisien korelasi r pada analisis regresi linier. Hubungan linier yang ideal 

dicapai jika r = +1 atau -1 bergantung pada arah garis (Harmita, 2004). 

Nilai r 0,90 < r < 0,95 dinyatakan kurvanya tidak nyata, nilai r 0,95 < r < 

0,99 kurva dinyatakan baik, dan untuk nilai r > 0,99 dinyatakan sebagai 

kurva yang sempurna (Cristian, 1994). 
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Parasetamol dianalisis kadarnya dengan spektrofotometer karena 

secara struktur diketahui bahwa parasetamol memiliki gugus kromofor 

dari gugus ausokrom yang menyebabkan senyawa ini dapat menyerap 

radiasi pada daerah ultraviolet. Parasetamol mempunyai spektrum 

ultraviolet dalam suasana asam pada panjang gelombang 245 nm. Gugus 

ausokrom mengandung pasangan elektron bebas yang disebabkan oleh 

terjadinya mesomeri kromofor. Termasuk dalam gugus ausokrom ini 

adalah substituent seperti –OH, -NH, -NHR dan NR2. Banyaknya sinar 

yang diabsorbsi pada panjang gelombang tertentu sebanding dengan 

banyaknya molekul yang menyerap radiasi, sehingga spectra absorbs juga 

dapat digunakan untuk analisis kuantitatif (Gandjar dan Rohman, 2007). 

Pemilihan spektrofotometer ultra violet adalah karena 

spektrofotometer merupakan instrument analisis yang tidak rumit, selektif 

serta kepekaan dan ketelitiannya tinggi. Selain itu senyawa parasetamol 

yang akan dianalisis memiliki kromofor pada strukturnya berupa ikatan 

rangkap terkonjugasi dan juga merupakan senyawa aromatik karena 

memiliki gugus aromatik sehingga memenuhi syarat yang dapat dianalisis 

menggunakan spektrofotometri (Waston, 2005). 

 

 

 

11. Monografi Bahan 

a. Parasetamol  
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Parasetamol mempunyai rumus empiris C8H9NO2 (Gambar 3) 

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 (Depkes RI, 1995).Khasiat dan 

kegunaan sebagai analgetikum antipiretikum (Depkes RI, 1979). 

 

Gambar 3. Struktur kimia parasetamol (Depkes RI, 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). 

b. Laktosa 

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

penggunaan sebagai zat tambahan (Depkes RI, 1979). 

c. 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 6,8% dan tidak lebih dari 8,3% 

magnesium oksida. Merupakan serbuk halus, putih, bau lemak khas, 

mudah melekat dikulit, bebas dari butiran.Tidak larut dalam air, dalam 

etanol dan dalam eter.Sebagian besar digunakan dalam kosmetik, makanan 

dan formulasi obat (Depkes RI, 1995). 

d. Amilum  

Sifat khas dari amilum yaitu dapat membantu membasahkan bahan 

hidrofobik dengan jalan menarik air, disamping itu amilum juga 

mempumyai sifat membantu pembentukan kapiler-kapiler, sehingga dapat 

menarik air atau cairan dalam tablet.Amilum yang mengembang 

tergantung pada amilosa dan amilopektin yang dikandungannya. Amilosa 

dapat menimbulkan tekanan osmotic yang mendukung sistem kapiler 

terhadap absorpsi cairan dan amilopektin mempunyai kemampuan 

mengembang bila kontak dengan cairan,dengan demikian mendukung 

hancurnya tablet. 
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F. LANDASAN TEORI 

Amilum sudah lama dikenal sebagai bahan tambahan yang 

berfungsi sebagai bahan penghancur dalam pembuatan tablet, diantaranya 

adalah amilum umbi gembili (Dioscorea esculenta L). Penelitian ini akan 

melihat pengaruh amilum umbi gembili sebagai bahan penghancur 

dibandingkan dengan penghancur yang lazim digunakan. Apabila 

diperoleh hasil yang memenuhi persyaratan, diharapkan dapat digunakan 

sebagai alternatif bahan penghancur dalam formulasi tablet. Berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan, hasil karakterisasi umbi gembili 

mengandung kadar amilosa sebesar 24,30 % dan amilopektin sebesar 

75,70 % (Richana dan Sunarti, 2004). 

Kekuatan penghancuran dari amilum terletak pada aksi kapiler 

yang terjadi. Aksi kapiler ini akan terbentuk melalui cairan yang masuk 

kedalam tablet dan akan melawan aksi dari bahan pengikat dan tekanan 

kompresi sehingga membantu hancurnya tablet. Amilum dapat membantu 

hancurnya tablet yang hidrofobik untuk mengabsorbsi cairan atau 

membantu pembentukan kapiler yang akan menarik air kedalam tablet. 

Aulton (1988) mengatakan bahwa amilum juga memiliki aksi penghancur 

dalam formulasi tablet melalui mekanisme pengembangan. 

G. HIPOTESIS 

1. Amilum umbi gembili memperbaiki sifat fisik tablet parasetamol. 

2. Amilum umbi gembili mempengaruhi sifat kimia melalui uji disolusi 

tablet parasetamol. 


