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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sukun (Artocarpus communis), pada umumnya oleh masyarakat hanya 

dimanfaatkan buahnya untuk dikonsumsi saja. Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Setiani dkk., (2013) menyebutkan bahwa amilum buah sukun mempunyai 

kadar pati total 76,39 % dengan kadar amilosa 26,76 % dan kadar amilopektin 

73,24 %. Amilosa merupakan polimer berantai lurus yang larut dalam air, dengan 

uji iod memberi warna biru. Dalam air milosa menyerap membentuk molekul air 

dan misel berupa komponen balik. Amilopektin dalam air membentuk koloidal 

dengan uji iod warna ungu kemerahan, jika larutan koloidal dipanaskan akan 

menjadi masa yang lengket (Winarno, 2002). Amilum akan memberikan 

kekompakan dan daya tahan tablet, oleh karena itu bahan pengikat menjamin 

penyatuan beberapa partikel serbuk dalam sebuah butir granulat (Voigt, 1984). 

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Indriani (2004), menyebutkan 

bahwa amilum buah sukun dapat digunakan sebagai penghancur eksternal dalam 

pembuatan tablet tanpa zat aktif yang memenuhi syarat namun belum dilakukan 

penelitian sebagai bahan pengikat tablet. Amilum merupakan bahan penolong 

yang sering digunakan dalam pembuatan tablet, salah satunya adalah sebagai 

bahan pengikat. Penggunaan amilum buah sukun sebagai bahan pengikat tablet 

relatif baik karena mengandung kadar amilopektin yang lebih besar dibandingkan 

dengan kadar amilosa. Kemampuan amilum sebagai bahan pengikat dalam 
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pembuatan tablet akan menentukan sifat fisik tablet. Bahan pengikat tersebut akan 

membantu mengikat tablet yang selanjutnya akan melepaskan bahan obatnya. 

Penelitian pada tablet dexamethason dengan menggunakan getah sagu  sebagai 

pengikat oleh Irawan (2014) menunjukan hasil yang memenuhi persyaratan sifat 

granul dan sifat fisik tablet yang baik. 

Secara umum mekanisme pengikatan bahan pengikat adalah bila larutan 

bahan pengikat ditambahkan dalam suatu campuran serbuk, dan dengan adanya 

pengadukan, bahan pengikat akan membasahi permukaan partikel, selanjutnya 

akan membentuk jembatan cair antar partikel yang kemudian menjadi banyak 

sehingga terjadi pembesaran granul. Setelah proses pengayakan basah, selanjutnya 

dilakukan proses pengeringan yang mengakibatkan terbentuknya jembatan padat 

antar partikel yang saling mengikat membentuk granul. Hal ini juga terjadi bila 

menggunakan bahan pengikat dalam bentuk kering atau serbuk, setelah 

ditambahkan pelarut akan larut dan mengembang. Bahan pengikat yang 

mengembang akan melingkupi partikel-partikel sehingga terjadi jembatan cair dan 

dengan adanya pemanasan akan terbentuk jembatan padat (Martin, 1993). 

Dexamethason berdasarkan sifat fisika kimia memiliki sifat alir dan 

kompaktibilitas yang kurang baik, maka untuk memperbaiki kompaktibilitas dan 

laju alirnya dalam pembuatan tablet perlu dibuat granul. Pembentukan granul 

dengan menggunakan metode granulasi basah, sehingga dapat meningkatkan 

fluiditas dan kompresibilitas yang baik (Voigt, 1984). 

Keuntungan menggunakan metode granulasi basah yaitu dengan 

memperoleh aliran yang baik, meningkatkan kompresibilitas, mendapatkan berat 
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jenis yang sesuai, mengontrol pelepasan, mencegah pemisahan komponen 

campuan selama proses, memperbaiki atau meningkatkan distribusi keseragaman 

kandungan (Siregar, 2010). 

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian tentang 

pengaruh penambahan amilum buah sukun sebagai bahan pengikat terhadap sifat 

fisik dan pelepasan tablet dexamethason. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu 

bagaimanakah pengaruh penambahan amilum buah sukun sebagai bahan pengikat 

terhadap sifat fisik dan pelepasan tablet dexamethason? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh penambahan 

amilum buah sukun sebagai bahan pengikat terhadap sifat fisik dan pelepasan 

tablet dexamethason. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu 

pengetahuan dalam bidang farmasi dalam pemanfaatan sumber daya alam dan 

buah sukun dapat dijadikan alternatif pilihan yang digunakan untuk bahan baku 

pada industri farmasi sebagai bahan pengikat. 
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E. Tinjauan Pustaka 

1. Sukun (Artocarpus communis) 

Buah sukun banyak mengandung unsur-unsur mineral serta 

vitamin yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Unsur-unsur mineral yang 

terkandung dalam buah sukun antara lain adalah Kalsium (Ca), Fosfor (P) 

dan Zat besi (Fe), sedangkan vitamin yang menonjol antara lain adalah 

vitamin B1, B2 dan vitamin C. Kandungan air dalam buah sukun cukup 

tinggi, yaitu sekitar 69,3 %. Komposisi zat gizi buah sukun (Hendri dan 

Liferdi, 2010) dapat dilihat pada tabel I. 

Tabel I. Komposisi Zat Gizi Sukun. 

 
Zat Gizi Sukun Muda Sukun Tua Tepung Sukun 

Karbohidrat (gr) 9,20 28,20 78,90 

Lemak (gr) 0,70 0,30 0,80 

Protein (gr) 2,00 1,30 3,60 

Vitamin B1 (mg) 0,12 1,12 0,34 

Vitamin B2 (mg) 0,06 0,05 0,17 

Vitamin C (mg) 21,00 17,00 47,60 

Kalsium (mg) 57,00 21,00 58,80 

Fosfor (mg) 46,00 59,00 165,20 

Zat Besi (mg) - 0,04 1,00 

 

Sukun terdapat di berbagai wilayah di Indonesia, dan dikenal 

dengan berbagai nama seperti, Suune (Ambon), Amo (Maluku Utara), 

Urknem (Papua), Karara (Bima, Sumba dan Flores), Hatopul (Batak), 

Baka atau Bakara (Sulawesi Selatan), dll. Nama lain sukun di berbagai 

negara yaitu : Breadfruit (English), Fruit a Pain (French), Pao de Massa 

(Portuguese), Broodboom (Holland), dan Ulu (Hawai). Tanaman sukun 

mempunyai beberapa nama ilmiah yang sering digunakan, yaitu 
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Artocarpus communis Forst, Artocarpus Incisa Linn, atau Artocarpus 

Altilis. 

Sistematika buah sukun sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae 

Divisio  : Magnoliophyta 

Class  : Magnoliopsida 

Ordo  : Rosales 

Familia : Moraceae 

Genus  : Artocarpus 

Spesies  : Artocarpus communis (Backer dan van den Brink 1968). 

Buah sukun berbentuk bulat telur atau lonjong. Kulit buah 

cenderung berduri, namun ada juga yang berkulit halus. Warna buah dari 

hijau muda sampai kekuning-kuningan. Ketebalan kulit berkisar antara 1-2 

mm buah muda berkulit kasar dan buah tua berkulit halus. Daging buah 

berwarna putih krem dengan dengan ketebalan sekitar 7 cm. Teksturnya 

kompak dan berserat halus, rasa agak manis saat mentah dan manis setelah 

matang serta memiliki aroma yang spesifik. 

Diameter buah kurang lebih 26 cm tangkai buah sekitar 5 cm berat 

buah mencapai 4 kg. Panjang tangkai buah (pedicel) berkisar antara 2,5-

12,5 cm tergantung varietas. Gambar buah sukun dapat dilihat pada 

gambar 1. 

http://ccrc.farmasi.ugm.ac.id/?page_id=378#5
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 Gambar 1. Buah Sukun  

 

2. Amilum Buah Sukun 

Amilum buah sukun merupakan amilum yang diperoleh dari buah 

sukun (Artocarpus communis). Amilum merupakan polisakarida cadangan 

yang terdapat dalam tanaman. Amilum disimpan sebagai cadangan 

makanan bagi tumbuh-tumbuhan didalam biji buah seperti padi, jagung, 

gandum dan lain-lain. Dalam umbi seperti ketela pohon, ketela rambat, 

talas dan kentang (Winarno, 2002). 

Komponen amilum berupa amilosa dan amilopektin. Amilosa 

merupakan polimer berantai lurus yang larut dalam air, satuan-satuan 

glukosa pada amilosa bergandengan melalui ikatan a-(1-6). Persamaan 

antara amilosa dan amilopektin adalah satuan penyusunnya yaitu a-D-

glukosa, ikatan antar glukosanya adalah a-(1-4)-D-glukosa sedangkan 

perbedaannya amilopektin merupakan polisakarida bercabang, dimana titik 

percabangan amilopektin merupakan ikatan a-(1-6)-D-glukosa. Dalam air 

amilosa menyerap membentuk molekul air membentuk misel berupa 
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komponen balik, dengan uji iod memberi warna biru, amilopektin dalam 

air membentuk koloidal dengan uji iod warna ungu kemerahan, jika 

larutan koloidal dipanaskan menjadi masa yang lengket (Winarno, 2002). 

3. Tablet 

Tablet merupakan salah satu bentuk sediaan padat yang biasanya 

dibuat dengan penambahan bahan tambahan farmasetik yang sesuai. 

Tablet dapat berbeda dalam ukuran, bentuk, berat, kekerasan, ketebalan, 

maupun daya hancurnya tergantung pada cara pemakain tablet dan metoda 

pembuatannya (Ansel, 1989). 

Sifat bahan yang harus dimiliki untuk mendapatkan tablet yang 

baik maka bahan yang akan dikempa menjadi tablet harus (Sheth dkk, 

1980): 

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

dalam ruang cetak selalu sama untuk setiap saat, dengan demikian 

bobot tablet tidak memiliki variasi yang besar. 

b. Kompaktibel, maksudnya adalah bahan menjadi kompak  jika dikempa 

sehingga dihasilkan tablet yang cukup keras, yang stabil dalam 

penyimpanan.  

c. Mudah lepas dari cetakan, yang berarti agar tablet yang telah telah 

dicetak dan jadi mudah lepas dari cetakan dan tidak ada bagian dari 

tablet yang melekat pada cetakan sehingga permukaannya menjadi 

halus dan licin. 
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4. Bahan Penolong Pembuatan Tablet 

a. Bahan pengisi (diluent) 

Tujuan penambahan bahan pengisi untuk memperbesar volume dan 

berat tablet. Bahan pengisi dipilih yang bisa meningkatkan fluiditas 

dan kompaktibilitas dari formula yang ada (Sheth dkk., 1980). 

b. Bahan pengikat (binder) 

Penambahan bahan pengikat untuk merekatkan serbuk sehingga 

terbentuk granul. Bahan pengikat harus dapat memberikan daya kohesi 

yang cukup pada serbuk supaya dapat diproses lebih lanjut, namun 

tablet tersebut harus tetap dapat hancur dan melepaskan obatnya untuk 

diabsorpsi (Stanley, 1979). Bahan pengikat ditambahkan dalam bentuk 

kering atau cairan selama granulasi basah untuk membentuk granul 

maupun untuk menaikkan kekompakan bagi tablet yang dicetak 

langsung (Banker dan Anderson, 1986). 

Pada granulasi basah, larutan pengikat ditambahkan pada serbuk 

kemudian dicampur, larutan pengikat akan terdistribusi pada partikel-

partikel. Gambar distribusi bahan pengikat diantara partikel dapat 

dilihat pada gambar 2. 

 
 

Gambar 2. Distribusi Bahan Pengikat diantara Partikel (Aulton, 1988). 
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Ada empat keadaan dalam pembentukan granul pada teknik 

granulasi basah, yaitu : 

1) Pendular 

Ruangan antar partikel diisi sebagian oleh larutan zat pengikat 

dan membentuk jembatan cair antara partikel. 

2) Funicular 

Ruangan antar partikel terisi oleh larutan zat pengikat yang lebih 

banyak dari fase pendular dan lebih sedikit dari fase kapiler serta 

terjadi pengurangan fase udara. 

3) Kapiler 

Semua ruangan antar partikel diisi oleh larutan zat pengikat, 

karena adanya gaya kapiler pada permukaan konkaf antara cairan-

cairan di permukaan granul, maka terjadi pembentukan granul. 

4) Droplet 

Pada keadaan ini terjadi penutupan partikel oleh tetesan cairan. 

Kekuatan ikatan dipengaruhi oleh gaya permukaan cairan yang 

digunakan (Aulton, 1988). 

c. Bahan pelicin (lubricant) 

Bahan pelicin ditambahkan untuk memudahkan pengeluaran tablet 

dari ruang cetak melalui pengurangan gesekan antara permukaan sisi 

tablet dengan bagian dinding dalam lubang ruang cetak. Bahan pelicin 

bisa juga ditujukan untuk memacu granul ataupun aliran serbuk 

dengan jalan mengurangi gesekan antar partikel (Voigt, 1984).  
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d. Bahan penghancur (disintegrant) 

Bahan penghancur ditambahkan untuk memudahkan hancurnya 

tablet ketika kontak dengan air. Cara kerjanya dengan menarik air ke 

dalam tablet sehingga mengembang dan menyebabkan tablet pecah 

menjadi bagian-bagian yang lebih kecil (Lachman dkk., 1989). 

5. Metode Pembuatan Tablet 

Dalam pembuatan tablet ada tiga metode yang biasa digunakan 

yaitu: 

a. Kempa langsung 

Metode kempa langsung digunakan untuk bahan yang 

mempunyai sifat mudah mengalir dan sifat – sifat kohesifnya sehingga 

memungkinkan untuk langsung dikompresi dalam mesin tablet tanpa 

granulasi basah atau granulasi kering, umumnya obat dengan dosis 

besar tidak cocok dengan metode ini (Ansel, 1989). 

b. Metode granulasi kering 

Granul pada metode ini tidak dibentuk oleh pelembaban atau 

penambahan bahan pengikat ke dalam campuran serbuk obat tetapi 

dengan cara pemadatan massa yang jumlahnya besar dari campuran 

serbuk dan setelah itu memecahkannya menjadi pecahan-pecahan 

granul yang lebih kecil. Dengan metode ini, baik bahan aktif maupun 

pengisi harus memiliki sifat kohesif supaya massa yang jumlahnya 

besar dapat dibentuk (Ansel, 1989). 
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c. Metode granulasi basah 

Granul dibentuk dengan jalan mengikat serbuk dengan suatu 

perekat sebagai pengganti pengompakan. Teknik ini membutuhkan 

larutan yang mengandung pengikat yang biasanya ditambahkan ke 

dalam campuran serbuk. Namun demikian bahan pengikat dapat 

dimasukkan kering ke dalam campuran serbuk dan cairan dapat 

ditambahkan sendiri (Lachman, 1989). 

Granulasi basah mempunyai beberapa keuntungan anatara lain 

(Siregar dan Wikarsa, 2008): 

1) Memperoleh aliran yang lebih baik. 

2) Meningkatkan kompressibilitas. 

3) Mendapatkan berat jenis yang sesuai. 

4) Mengontrol pelepasan. 

5) Mencegah pemisahan komponen campuran selama proses. 

6) Memperbaiki atau meningkatkan distribusi keseragaman 

kandungan. 

Sedangkan kekurangan metode granulasi basah adalah (siregar 

dan Wikarsa, 2008): 

1) Banyak yang diperlukan tahap dalam proses produksi yang 

harus divalidasi. 

2) Biaya cukup tinggi. 

3) Zat aktif yang sensitif terhadap lembab dan panas tidak 

dapat dikerjakan dengan metode ini. 
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6. Pemeriksaan Kualitas Granul 

a. Waktu alir 

Merupakan waktu yang diperlukan bila sejumlah granul 

dituangkan dalam suatu alat kemudian dialirkan, mudah tidaknya 

aliran granul dapat dipengaruhi oleh bentuk granul, bobot jenis, 

keadaan permukaan dan kelembabannya. Apabila 100 gram serbuk 

mempunyai waktu alir lebih dari 10 detik, maka akan mengalami 

kesulitan pada saat penabletan (Sheth dkk., 1980). 

b. Sudut diam 

Merupakan sudut yang terbentuk antara permukaan tumpukan 

granul dengan bidang horisontal. Granul yang bersifat “free flowing” 

akan mempunyai sudut diam antara 25-45 (Wadke dan Jacobsen, 

1980). 

c. Indeks pengetapan 

Indeks pengetapan didefinisikan sebagai penurunan volume 

sejumlah granul karena kemampuannya mengisi ruang antar granul 

dan memampat secara lebih rapat.  Granul yang mempunyai sifat free 

flowingakan mempunyai indeks pengetapan lebih kecil dari 20% 

(Fassihi dan Kanfer, 1986). 

7. Pemeriksaan Kualitas Tablet 

Untuk menjamin kualitas tablet maka tablet harus diuji sifat 

fisiknya yang meliputi : 

 



13 
 

13 

 

a. Kekerasan 

Kekerasan dinyatakan sebagai daya tahan terhadap tekanan, 

tegangan pukulan, tekukan, patahan, guliran, gosokan dan jatuhan 

(Voigt, 1984). Menurut Parrott (1971), tablet yang baik mempunyai 

kekerasan antara 4-8 kg. 

b. Kerapuhan 

Merupakan parameter yang menggambarkan ketahanan tablet 

dalam melawan pengikisan dan goncangan. Menurut Lachman (1989) 

harga kerapuhan yang dapat diterima sebagai batas tertinggi adalah 

0,8-1,0%. 

c. Keseragaman bobot 

Keseragaman bobot tablet ditentukan berdasarkan 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). 

d. Waktu hancur 

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). 

e. Kandungan zat aktif 

Kandungan tablet pada obat yang mengandung zat aktif sangat 

poten dengan kadar rendah tidak kurang dari 90,0% dan tidak lebih dari 

110,0% dari jumlah yang tertera pada etiket (Depkes RI, 1995), 
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sedangkan tablet yang mengandung zat aktif dosis besar, kandungan 

rata-rata zat aktifnya tidak kurang dari 95,0% dan tidak lebih dari 

105,0% dari yang tertera pada etiket (Banker dan Anderson, 1989). 

8. Spektrofotometri UV-VIS 

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 dari formulasi (Watson, 2005).  

Spektrofotometri UV adalah salah satu metode analisis 

spektroskopi yang menggunakan sumber radiasi elektromagnetik 

ultraviolet dengan panjang gelombang 200 – 400 nm dan sinar tampak 

pada panjang gelombang 400 – 750 nm (Gandjar dan Rohman, 2007). 

Radiasi dilewatkan melalui suatu larutan senyawa. Elektron-elektron pada 

ikatan di dalam molekul menjadi tereksitasi sehingga menempati keadaan 

kuantum yang lebih tinggi dan dalam proses menyerap sejumlah energi 

yang melewati larut tersebut. Semakin longgar electron tersebut ditahan di 

dalam ikatan molekul, semakin panjang panjang gelombang radiasi yang 

diserap (Watson, 2005). 

Spektrofotometer ultraviolet dipilih karena spektrofotometer 

merupakan instrument analisis yang tidak rumit, selektif serta ketilitian 

dan kepekaannya tinggi. 

Dexamethason memiliki gugus kromofor dan auksokrom, hal ini 

dilihat dari strukturnya dimana gugus kromofor terdapat ikatan rangkap 
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(C=O) sedangkan pada gugus auksokrom (C=C)  mengandung pasangan 

elektron bebas yang akan menggeser λ kearah yang lebih panjang 

(berikatan dengan gugus kromofor) sehingga dexamethason bisa terdeteksi 

menggunakan spektro UV. 

9. Disolusi 

Disolusi didefinisikan sebagai proses suatu zat padat masuk ke 

dalam pelarut menghasilkan suatu larutan. Secara sederhana disolusi 

merupakan proses zat padat melarut (Aiache dan Devissaquet, 1993). 

Dalam penentuan kecepatan 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 

devissaquet, 1993). 

Laju dimana suatu padatan melarut dalam suatu pelarut telah 

diajukan dalam suatu batasan-batasan oleh Noyes dan Whitney tahun 

1987. Dirumuskan seperti persamaan 1 atau 2 (Martin, 1983): 

 

atau 
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Dimana : 

M  : Masa zat terlarut yang dilarutkan pada waktu t. 

dm/dt : Laju disolusi dari masa tersebut (massa/waktu). 

D  : Koefisiensi difusi dari zat terlarut dalam larutan. 

s  : Luas permukaan zat padat yang menyentuh larutan. 

h  : Ketebalan lapisan difusi. 

Cs  : Larutan dari zat padat, yakni konsentrasi larutan jenuh 

dari senyawa tersebut pada temperature percobaan. 

C  : Konsentrasi zat terlarut pada waktu t. 

dc/dt : Laju disolusi, dan 

v  : Volume larutan. 

Skema disolusi sediaan padat dapat dilihat pada gambar 3 : 

 
Gambar 3. Skema Disolusi Sediaan Padat (Martin, 2008). 

 

Berbagai faktor yang mempengaruhi laju disolusi zat aktif telah 

dinyatakan oleh siregar dan Wikarsa, 2008 yang meliputi: 

a. Karakteristik fase solid 

Karakteristik fase solid zat aktif seperti amorfisitas dan 

kristalinitas sangat berpengaruh pada laju disolusi. Zat aktif bentuk 
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amorf menunjukan kelarutan yang lebih besar dan laju disolusi yang 

lebih besar dari pada bentuk kristal. 

b. Polimorfisa 

Polimorfisa dan keadaan hidrasi solvasi dan atau kompleksasi 

mempengaruhi laju disolusi. Bentuk metastabil menunjukkan laju 

disolusi yang lebih cepat dari pada bentuk stabilnya. 

c. Karakteristik partikel 

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. 

d. Suhu  

Media disolusi harus dipertahankan pada suhu 37
0
C (±0,5

0
C). 

kelarutan zat aktif bergantung pada suhu karena semakin tinggi 

suhu, makinbesar 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, 1988) diantaranya : 

a. Metode rotating basket (alat 1) 

Metode rotaring basket terdiri atas keranjang silindrik yang 

ditahan oleh tangkai motor. Keranjang menahan cuplikan dan berputar 

dalam suatu bak yang bersuhu konstan 37
0
C. kecepatan berputar dan 

posisi keranjang harus memenuhi rangkaian syarat khusus dalam USP 

yang terakhir beredar (Shargel dan Yu, 1988). 
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Tersedia standar kalibrasi pelarutan untuk meyakinkan bahwa 

syarat secara mekanik dan syarat operasi telah dipenuhi (Shargel dan 

Yu, 1988). 

b. 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 (Shargel dan Yu, 

1988). 

Tablet atau kapsul diletakkan dalam labu pelarutan yang 

beralas bulat yang juga berfungsi untuk memperkecil turbulensi dari 

media pelarutan. Alat ditempatkan dalam suatu bak air yang bersuhu 

konstan seperti pada metode rotating basket suhu dipertaahankan pada 

37
0
C. 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 dilaksankan (Shargel 

dan Yu, 1988). 

c. 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 



19 
 

19 

 

diubah sehingga selama waktu pelarutan partikel tidak akan jatuh 

melalui saringan. Metode ini sudah jarang digunakan dan dalam USP 

digunakan untuk formulasi obat lama. Jumlah pengadukan dan getaran 

yang dihasilkan membuat metode ini kurang sesuai untuk uji 

pelarutan. 

Hasil uji disolusi dapat diungkapkan dengan beberapa cara, 

yaitu: 

a. Metode Klasik 

Metode ini menyatakan bahwa jumlah zat aktif yang terlarut 

pada waktu t, yang kemudian dikenal dengan T20, T50 atau T90. 

Metode ini hanya menyebutkan satu titik saja, sehingga proses yang 

terjadi di luar titik tersebut tidak diketahui. Tititk tersebut 

menyatakan jumlah zat aktif yang terlarut pada waktu tertentu. 

Misalnya T20 mengandung pengertian: waktu yang diperlukan untuk 

melarutkan 20% zat aktif (Khan, 1975). 

b. Metode efisiensi disolusi (dissolution efficiency) 

Dissolution efficiency (DE) merupakan perbandingan antara 

luas daerah di bawah kurva pada waktu tertentu dengan 100% zat 

terlarut pada waktu yang sama,dengan rumus sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

y.dt  = luas daerah dibawah kurva pada waktu t 
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Y100 x t = luas bidang pada kurva yang menunjukkan semua 

zat aktif yang terlarut pada waktu t 

Metode ini mempunyai kelebihan, yaitu dapat menggambarkan 

hubungan antara percobaan in vitro dengan in vivo, karena 

penggambaran dengan metode DE ini mirip dengan penggambaran 

percobaan in vivo (Khan, 1975).  

10. Monografi  Bahan 

a. Dexamethason 

Dexamethason mengandung tidak kurang dari 90,0% dan 

tidak lebih dari 110,0% C22H29FO5 dari jumlah yang tertera pada 

etiket dan bobot molekul 516,41. Dexamethason berbentuk kristal, 

berwarna putih samapi praktis putih, tidak berbau, stabil di udara, 

titik lebur 250-253
0
C. Dexamethason praktis tidak larut dalam air, 

agak sukar larut dalamaseton, etanol, dioksan dan methanol, sukar 

larut dalam kloroform, sangat sukar larut dalam eter. Dexamethason 

merupakan glukokortikoid sintetik dengan aktivitas sebagai anti 

inflamasi (Depkes RI, 1995). Rumus bangun dexamethason adalah: 

 

Gambar 4. Rumus Bangun Dexamethason (Depkes RI, 1995) 
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b. Laktosa 

Merupakan serbuk hablur, putih, tidak berbau, rasa agak 

manis, mudah larut dalam air, lebih mudah larut dalam air 

mendidih, sangat sukar larut dalam etanol (95%), tidak larut dalam 

kloroform dan dalam eter (Depkes RI, 2014). 

c. Amilum Manihot 

Berupa serbuk sangat halus, putih, praktis tidak larut dalam 

air dingin dan dalam etanol (Depkes RI, 1995). 

d. Magnesium stearat 

Berupa serbuk halus, putih, licin dan mudah melekat pada 

kulit, bau lemah khas, praktis tidak larut dalam air, dalam etanol 

95 dan dalam eter P. Mengandung tidak kurang 6,5 dan tidak 

lebih 8,5 Magnesium Oksida dihitung terhadap zat yang telah 

dikeringkan (Depkes RI, 2014). 

 

F. Landasan teori 

Amilum sudah lama dikenal sebagai bahan tambahan yang 

berfungsi sebagai bahan pengikat dalam pembuatan tablet. Di antara 

beberapa amilum yang belum pernah digunakan sebagai pengikat adalah 

amilum buah sukun. Penelitian ini akan melihat pengaruh amilum buah 

sukun sebagai bahan pengikat dibandingkan dengan pengikat yang lazim 

digunakan. Apabila diperoleh hasil yang memenuhi persyaratan, 

diharapkan dapat digunakan sebagai alternatif bahan pengikat dalam 
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formulasi tablet. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil 

karakterisasi pati sukun yang diperoleh yaitu kadar pati total 76,39%, 

kadar amilosa dan amilopektin berturut-turut 26,76% dan 73,24 % (Setiani 

dkk., 2013). Sedangkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Indriani 

(2004), menyebutkan bahwa amilum buah sukun dapat digunakan sebagai 

penghancur eksternal dalam pembuatan tablet tanpa zat aktif yang 

memenuhi syarat sifat fisik granul dan sifat fisik tablet. 

Amilum buah sukun dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengikat 

tablet yang relatif baik karena kadar amilopektin yang terkandung dalam 

amilum buah sukun lebih besar dibandingkan dengan kadar amilosa. 

Kemampuan amilum sebagai bahan pengikat dalam pembuatan tablet akan 

menentukan sifat fisik tablet dan membantu mengikat tablet yang 

selanjutnya akan melepaskan bahan obatnya. 

Amilum buah sukun yang digunakan sebagai bahan pengikat tablet 

diharapkan akan menghasilkan tablet dexamethason yang memenuhi 

persyaratan yang telah ditentukan baik secara fisik maupun kimia. 

 

G. Hipotesis 

Ada pengaruh penambahan amilum buah sukun sebagai bahan 

pengikat terhadap sifat fisik dan pelepasan tablet dexamethason? 

 

 

 


