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PANDUAN PENYUSUNAN LAPORAN 

 
1. Jurnal dan laporan dikerjakan dengan tulisan tangan menggunakan bolpoin tinta 

hitam pada Kertas folio bergaris, ditulis timbale balik 

2. Jurnal dan laporan dikerjakan dengan ketikan komputer menggunakan kertas A4 

ukuran 70/80 gram, margin 4 kiri, 4 cm atas, 3 cm bawah dan 3 cm kanan 

(Pengecualian untuk halaman sampul bisa diketik) 

3. Halaman Sampul Jurnal dan laporan 

Halaman Awal 

Jurnal Praktikum FTS Semi Padat dan Cair 

Percobaan .. *) 

…………..(Judul Percobaan)…………… 
 
 
 
 

Hari/Tanggal   : 

Nama : 

NIM : 

Kelompok : 

Kelas : 

Asisten : 

 
LABORATORIUM PENDIDIKAN DAN KOMPUTASI 

FAKULTAS FARMASI 

UNIVERSITAS HALU OLEO 

2019 

 
Isi 
a. Pendahuluan 
b. Tujuan praktikum 
c. Diagram alir/skema kerja 

4. Halaman sampul laporan 

Halaman Awal (sama seperti format 
jurnal) Isi : 
a. Tujuan praktikum 
b. Landasan teori 
c. Alat dan bahan 
d. Diagram alir/skema kerja 
e. Hasil pengamatan 
f. Lembar pengamatan (laporan sementara yang telah disetujui oleh 

asisten)(lampiran) 
g. Pembahasan yang berisi hasil diskusi dan responsi 
h. Kesimpulan 

i. Daftar pustaka, yang berisi referensi primer dan sekunder (jurnal dan 
Publikasi ilmiah lebih diutamakan) 
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EVALUASI PRAKTIKUM 

 

Evaluasi praktikum dilakukan sebelum dan sesudah praktikum, berupa tugas 

pendahuluan, responsi selama praktikum, dan penilaian laporan praktikum. 

PANDUAN PENILAIAN 

 
Penilaian dilakukan oleh asisten praktikum terhadap kinerja selama berada di laboratorium. 

Komponen kinerja laboratorium meliputi : 

a. Persiapan 

Penilaian ini didasarkan tes praktikum, jurnal, sikap, dan kelengkapan memasuki  

laboratorium, serta pengamatan kelompok selama praktikum 

b. Keterampilan Laboratorium 

Penilaian ini diberikan berdasarkan sikap selama percobaan berlansung dengan 

mengamati teknik, pengetahuan dasar teori, kerjasama kelompok, kecakapan bekerja 

dengan petunjuk keselamatan, serta kemampuan untuk mengatasi kegagalan dalam 

percobaan. 

c. Laporan Praktikum 

Laporan praktikum disusun berdasarkan hasil pengamatan dan laporan sementara 

pada saat praktikum. Laporan lengkap dikumpulkan sebagai gabungan dari laporan 

mingguan, dan dikumpulkan sebagai syarat pada saat ujian akhir. 
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a. Suspensi oral 

b. Suspensi untuk penggunaan eksternal 

c. Suspensi parenteral 

4. Berdasarkan ukuran partikel padatan 

a. Suspensi koloidal (< 1 mikron) 

b. Suspensi kasar (> 1 mikron) 

c. Nano suspensi (10 ng) 

 

PERCOBAAN I 

SUSPENSI 

A. LANDASAN TEORI 

Suspensi adalah bentuk sediaan yang mengandung bahan obat padat tidak larut dan 

terdispersi halus dalam cairan pembawa. Suspensi juga dapat diartikan sebagai sistem 

dispersi yang mengandung partikel padatan halus yang terdispersi secara merata di 

dalam medium dispersi yang berupa cairan (Nash 1988). Suspensi terbagi menjadi 2 fase, 

yaitu fase internal atau fase terdipersi 

 
1. Menurut pembagian secara umum: 

2. Berdasarkan proporsi partikel solid: 

 
b. Suspensi deflokulasi 

Suspensi yang ideal memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1. Partikel tersuspensi tidak boleh cepat mengendap, dan ketika endapan 

terbentuk mudah diresuspensikan kembali melalui pengocokan ringan. 

2. Mudah untuk dituang 

3. Memiliki bau dan warna yang mudah diterima oleh pasien. 

4. Stabil secara fisika, kimia dan mikrobiologi. 

5. Mudah diinjeksikan khusus untuk penggunaan parental 

Faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi antara lain: 

1. Ukuran partikel 

2. Banyak sedikitnya partikel bergerak. 

a. Suspensi cair (mengandung 2-10% b/v padatan) 

b. Suspensi kental (mengandung 50% b/v padatan) 

3. Berdasarkan sifat elektrokinetik partikel padatan 

a. Suspensi flokulasi 

yang terdiri dari partikel padatan yang tidak larut dalam medium dispersi dan fase eksternal atau 

medium dispersi yang umumnya berupa cairan (suspensi cair) atau semipadat (gel). 

Suspensi dapat diklasifikasikan: 
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3. Tolak menolak partikel karena adanya muatan listrik pada partikel. 

4. Konsentrasi suspensoid. 

Bila muatan partikel diabaikan maka faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi 

dapat dilihat dari hukum Stokes: 

 

Keterangan : 

V = Kecepatan sedimentasi (cm/detik) 

g = Kecepatan gravitasi (980 

cm/detik2) d = Diameter partikel 

(cm) 

d1 = Kerapatan fase dispers (g/ml) 

d2 = Kerapatan medium dispers (g/mL) 

Pada pembuatan suspensi dikenal 2 macam sistem: 

1. Sistem flokulasi 

2. Sistem deflokulasi 

Sistem flokulasi: 

Sistem flokulasi terdiri dari partikel yang berukuran besar, laju pengendapan cepat, mudah 
Karakteristik dari sistem flokulasi terdispersi kembali. 

1. Partikel merupakan agregat yang bebas. 

2. Sedimentasi terjadi cepat, partikel mengendap sebagai flok yaitu kumpulan partikel. 

3. Sedimen terbentuk cepat. 

4. Sedimen dalam keadaan terbungkus dan bebas, tidak membentuk cake yang keras 

dan padat, serta mudah terdispersi kembali seperti semula. 

5. Wujud suspensi kurang menyenangkan sebab sedimentasi cepat terjadi sehingga  

bagian atasnya tampak cairan yang jernih dan nyata. 

 
“cake”dan tidak dapat terdispersi kembali. 

Karakterisitik dari sistem deflokulasi 

1. Partikel suspensi dalam keadaan terpisah satu dengan yang lainnya. 

2. Sedimentasi terjadi lambat, masing-masing partikel mengendap secara terpisah 

dan ukuran partikel adalah minimal. 

3. Sedimen terbentuk lambat. 

4. Wujud suspensi menyenangkan karena zat tersuspensi stabil dalam waktu yang 

relatif lama. 

Sistem deflokulasi: 

Sistem deflokulasi tersusun dari parikel yang berukuran kecil, laju pengendapan lambat, terbentuk 
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5. Tampak ada endapan dan cairan bagian atas berkabut. 

Parameter sedimentasi: 

1. Volume sedimentasi 

Volume sedimentasi/volume endapan (F) yaitu perbandingan endapan pada suatu 

saat dengan volume suspensi mula-mula. 

F= Vu/Vo… ............................................................................................ (2) 

dimana: 

F = Volume pengendapan 

Vu= Volume endapan setelah proses 

pengendapan Vo= Volume suspense 

sebelum pengendapan. 

2. Derajat flokulasi (β) 

Derajat flokulasi (β) yang menerangkan hubungan antara volume pengendapan 

suspensi terflokulasi (F) dengan volume pengendapan suspense yang sama jika 

suspense  tersebut dalam keadaan terdeflokulasi (F~). Volume pengendapan 

suspensi tersebut berdasarkan persamaan (2) menjadi: 

F~ = V~/Vo… ................................................................................................................ (3) 

Perbandingan antara F dan F~ adalah derajat flokulasi (β) 

β = F/ F~....................................................................................................................... (4) 

Subtitusi harga F dan F~ dari persamaan (2) dan (3) ke persamaan (4) menjadi: 
 

 

Kontrol kualitas/evaluasi suspensi: 

1. Ukuran dan distribusi ukuran partikel 

2. Homogenitas 

3. Viskositas 

4. pH 

5. Laju pengendapan 

6. Redispersibilitas 
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B. TUJUAN 

Tujuan dalam percobaan ini adalah mahasiswa mampu mengenal cara membuat dan 

mengevaluasi suspensi. 

 
C. ALAT DAN BAHAN  

1) Alat : 

- Alat-alat gelas 

- Mixer 

- Tabung reaksi 

2) Bahan : 

- Sulfadiazine 

- Sulfamerazine 

- Sulfadimidine 

- Asam sitrat 

- CMC-Na 

- Metil paraben 

- NaOH 

- Sirupus simplex 

- Etanol 

- Aqua 

D. PROSEDUR 
KERJA 

Formula 

Taip 5 mL 
mengandung: 

Sulfadiazine 

 

167 mg 

Sulfamerazine 167 mg 

Sulfadimidine 167 mg 

Asam sitrat 200 mg 

CMC-Na 25 mg 

Metil paraben 5 mg 

NaOH 100 mg 

Sirupus simplex 1,5 mg 

Etanol qs 

Aqua 5 mL 

Tiap formula dibuat sebanyak 600 mL 
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Cara Pembuatan: 

1. Cara Presipitasi 

- CMC-Na dikembangkan dalam sebagian 

- Metil paraben dilarutkan dalam etanol 

- Ketiga sulfa dicampurkan 

- NaOH dilarutkan dalam sebagian air, kemudian ditambahkan pada 

campuran sulfa tersebut 

- Ditmbahkan CMC-Na yang sudah mengembang sambil diaduk, 

kemudian Metil paraben yang telah larut, lalu dihomogenkan dengan 

mixer 

- Tambahkan sirupus simpleks 

- Sambil diaduk ditambahkan larutan asam sitrat ke dalam campuran 

- Tempatkan suspensi dalam wadah dan tabung untuk pengamatan 

2. Cara Dispersi 

- CMC-Na dilarutkan dalam air panas, dinginkan 

- Metil paraben dilarutkan dalam etanol 

- Ketiga sulfa dicampurkan 

- Ke dalam campuran sulfa, ditambahkan larutan CMC-Na sedikit demi sedikit 

sambil diaduk hingga homogeny 

- Ditambahkan juga larutan metil paraben, sirupus simpleks, larutan asam 

sitrat dan larutan NaOH sambil dihomogenkan dengan menggunakan 

mixer. 

- Tempatkan suspensi dalam wadah dan tabung untuk pengamatan 

3. Evaluasi suspensi 

a. Uji sedimentasi 

- Masukkan sediaan yang sudah jadi kedalam beker glass 

- Biarkan dan amati pemisahannya / pengendapannya dalam waktu 

yang telah ditentukan (15 menit, 30 menit, 1 hari, 3 hari, 5 hari, 7 

hari). 

- Amati sediaan memisah atau tidak, jika tampak memisah maka bagian 

yang bening diukur. 

b. Pengamatan viskositas (kekentalan) dengan menggunakan viscometer 
Brookfield. 

c. Hitung viskositas suspensi menggunakan Hukum Stokes 

d. Ukur diameter Partikel (minimal 20 partikel) 

e. Bandingkan hasil yang diperoleh dari kedua metode pembuatan 
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E. LEMBAR KERJA 
 
 

a. Penentuan viskositas (Viskometer Brookfield tipe DV – E) 

 

No Data Viskometer Nilai 

1 Cp  

2 rpm  

3 Autorange  

4 Spindle  

 

 
b. Pengukuran pH 

 
PH suspensi : 

 
 

c. Uji sedimentasi (pengamatan visual) 

 

No Waktu Tinggi sedimentasi 

1 0 menit  

2 30 menit  

3. 1 hari  

4 3 hari  

5 7 hari  

6 10 hari  

7 12 hari  

 
d. Pengamatan diameter ukuran partikel 

 

No Partike
l 

Diameter 

1 Partikel 1  

2 Partikel 2  

3 Partikel 3  

4 Partikel 4  

5 Partikel5  

6 Partikel6  

dst Partikel dst  

Rata-rata  
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e. Menghitung bobot jenis partikel 

f. Menghitung viskositas menggunakan Rumus Hukum Stokes 
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PERCOBAAN II 

EMULSI 

 

 

A. PENDAHULUAN 

 
Emulsi adalah campuran homogen dari 2 cairan yang dalam keadaan normal tidak 

dapat bercampur (fase air dan fase minyak) dengan pertolongan suatu bahan penolong 

yang disebut dengan emulgator. Emulsi terdiri dari 2 fase, yaitu fase hidrofil dan fase 

lipofil. Fase hodrofil terdiri dari Air atau campuran sejumlah substansi hidrofil seperti: 

alkohol, glikol, gula, garam mineral, garam organik dan lain-lain. Fase lipofil terdiri dari Air 

atau campuran sejumlah substansi hidrofil seperti: alkohol, glikol, gula, garam mineral, 

garam organik dan lain-lain. 

Tipe emulsi: 

 
1. O/W 

2. W/O 

3. O/W/O 

4. W/O/W 

 
Aplikasi Emulsi 

 
Aplikasi emulsi baik untuk penggunaan oral, parenteral maupun topikal. Pada 

penggunaan oral, emulsi tipe o/w dapat meningkatkan absorbsi oral dan bioavabilitas 

obat-obat yang sukar larut dalam air, contoh: griseovulfin, theofilin dan fenintoin. Untuk 

penggunaan parenteral umumnya digunakan emulsi tipe o/w. Emulsi o/w lebih mudah 

untuk disiapkan, stabil secara fisik dan viskositas yang rendah sehingga mudah 

diinjeksikan. Contoh: nutrisi yang diberikan secara parenteral. Dalam sediaan farmasi 

maupun topikal maupun kosmetik, tipe o/w atau w/o banyak digunakan disesuaikan 

dengan tujuan penggunaannya. 

Stabilisasi Emulsi 
 

Butir-butir tetesan dapat distabilkan dengan mekanisme: 

 
1. Penurunan tegangan muka 

 
2. Terbentuknya lapisan ganda listrik 

 
3. Terbentuknya film antar muka 

 
Emulgator 

 
Dalam bidang farmasi, emulgator yang sering dipergunakan sebagai bahan 

tambahan dapat digolongkan dalam jenis sebagai berikut: 
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1. Surfaktan 
2. Hidrokoloid 

3. Zat padat halus yang terdispersi 
 

1. Surfaktan 

 
Surfaktan adalah suatu zat yang mempunyai gugus hidrofil dan gugus lipofil sekaligus 

dalam molekulnya. Berdasarkan muatan yang dihasilkan jika molekul terhidrolisa dalam 

air: 

Surfaktan anionik, contoh: natrium laurel sulfat, sabun alkali. 

1. Surfaktan kationik, contoh: cetrimide 
2. Surfaktan amfoterik, contoh: lesitin 
3. Surfaktan nonionik, contoh: tween dan span. 

 
HLB Campuran Surfaktan 

 
Jika 2 surfaktan atau lebih dicampurkan maka HLB campuran dapat diperhitungkan 

sebagai berikut: 

Misal: Campuran Surfaktan terdiri dari: 70 bagian Tween 80 (HLB=15) dan 30 bagian 

Span 80 (HLB=4,3). Maka HLB campuran kedua surfaktan tersebut adalah : 

Tween 80 = 70/100 x 15 = 10,5 

Span 80 = 30/100 x 4,3 = 1,3 

Maka HLB Campuran = 10,5 + 1,3 = 11,8 

 

Perbandingan Surfaktan pada Suatu HLB 
 

Kadang dalam menggunakan campuran surfaktan kita tidak selalu harus menghitung 

HLB dari surfaktan-surfaktan yang telah diketahui perbandingannya, tetapi kita harus 

menggunakan campuran surfaktan pada suatu nilai HLB tertentu. Untuk itu kita harus 

menghitung berapa perbandingan surfaktan yang dipergunakan dengan rumus 

sebagai berikut: 
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2. Hidrokoloid 
 

Emulgator hidrokoloid menstabilkan emulsi dengan cara membentuk lapisan yang 

rigid/kaku, bersifat viskoelastik pada permukaan minyak-air. Zat ini larut dalam air dan 

membentuk emulsi tipe O/W. Prinsip mekanisme penstabilan: 

▪ Pembentukan lapisan viskoelastik di permukaan air-minyak 

▪ Penaikan viskositas mileu 

▪ Pembentukan agregat dengan cara adsorpsi makromolekul yang sama pada 

permukaan partikel dengan hubungan jembatan hidrokarbon 

Yang termasuk emulgator hidrokoliod: 

 
▪ Gom : Gom arab dan tragacant 

▪ Ganggang laut: agar-agar, alginat, tragacant 

▪ Biji-bijian : Guar gum 

▪ Selulosa : Karboksimetilselulosan (CMC), metilselulosa (MC) 

▪ Collagen : Gelatin 

▪ Lain-lain: polimer sintetik, protein, dll. 

 
3. Zat padat yang terdispersi 

 
Padatan berfungsi sebagai emulgator, ukuran partikel harus <<< ukuran partikel fase 

dispers, mempunyai sifat pembasahan pada permukaan 2 cairan. Makin halus padatan, 

makin naik sifat sebagai emulgator. Contoh: Mg, Al, Ca hidroksida, Mg trisilikat, carbon 

hitam, veegum dan lain- lain. 

Metode Pembuatan Emulsi 

 
1. Bila menggunakan surfaktan 

 
a. Surfaktan (sabun) belum tersedia (hasil reaksi) 

 
Substansi yang larut minyak dilarutkan dalam minyak. Substansi yang larut dalam 

air dilarutkan dalam air. Fase minyak ditambahkan ke dalam fase air sambil diaduk. 

 
Contoh: R/Parafin 

cair 
20 

Asam stearat 4 

KOH 1 

Air ad 100 

 
b. Surfaktan telah tersedia: 

Minyak + surfaktan (misalnya tween + span) pada suhu 60-70oC. Air (60-70oC) 

ditambahkan porsi/porsi. Diaduk hingga terbentuk emulsi. Dinginkan sampai temperatur 

kamar 
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sambil diaduk.Temperatur dinaikkan supaya viskositas masa turun, sehingga 

mempermudah pengadukan sehingga mempermudah emulsifikasi. 

 
Contoh: R/Parafin cair  20 

 
Tween 80 

 
3,5 

 
Span 80 

 
1,5 

 Air ad 100 

 
2. Bila menggunakan hidrokoloid atau padatan yang terdispersi. 

a. Metode Anglosaxon/Hidratasi emulgator terhadap air (lambat). 

Dibuat musilago dari emulgator dengan air. Minyak dan air ditambahkan sedikit demi 

sedikit secara bergantian sambil diaduk. 

Contoh: 

R/Parafin cair 10 

CMC-Na 1,5 

Air ad 100 

b. Metode Continental(4-2-1)/Hidratasi emulgator (cepat) 

Minyak 4 bagian ditambah gom 1 bagian dihomogenkan dalam mortir kering. 

Tambahkan 2 bagian air. Diaduk hingga terjadi korpus emulsi. Tambahkan sisa air 

sedikit-sedikit sambil diaduk 

Contoh: R/ Parafin cair 10 

p.g.a. 5 

Air ad 100 
 

Kontrol emulsi 
 

Kontrol emulsi dimaksudkan untuk mengetahui sifat fisika dari emulsi dan 

dipergunakan untuk mengevaluasi stabilitas emulsi. Pada saat produksi keseragaman 

sifat fisika dari batch satu ke batch yang lain sangat penting agar kualitas tetap sama. 

Konsumen/pemakai tidak selalu memperoleh sedimen dengan nomor batch yang sama 

apalagi untuk konsumen yang rutin untuk mempergunakannya. 

Cara-cara kontrol emulsi: 
 

1. Determinasi tipe emulsi 

• Metode pengenceran: dalam tabung reaksi yang berisi air ditambahkan 

beberapa tetes emulsi. Bila terjadi campuran homogeny atau emulsi 

terencerkan oleh air maka emulsi bertipe o/w dan sebaliknya. 
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• Metode pewarnaan: emulsi tipe o/w akan terwarnai oleh zat warna yang larut 

dalam air. Demikian sebaliknya untuk emulsi yang bertipe o/w dapat diwarnai 

oleh zat warna yang larut dalam minyak. 

• Konduktibilitas elektrik: pada umumnya air merupakan konduktor yang lebih 

baik dibandingkan minyak. Bila emulsi dapat menghantarkan aliran listrik maka 

emulsi tersebut bertipe o/w. Bila sebaliknya tidak menghantar listrik, bertipe 

w/o. Jika suatu emulsi dengan surfaktan nonionic kemungkinan 

konduktibilitasnya lemah sekali, sehingga untuk mendeteksi dapat 

ditambahkan NaCl. 

2. Distribusi granulometrik 

Distribusi granulometrik dari partikel fase dispers dan diameter rata-ratanya dapat 

digunakan untuk mengevaluasi stabilitas emulsi vs waktu. Bila terjadi peristiwa 

koalesensi, diameter rata-rata partikel akan berubah menjadi besar. Di samping itu 

sedimen emulsi umumnya berupa sedimen yang mempunyai konsentrasi tinggi, sehingga 

menyulitkan perhitungan distribusi granulometrinya. Untuk mengatasi hal itu dilakukan 

pengenceran sedimen. 

3. Determinasi sifat rheologi 

Kontrol sifat rheologi emulsi/ suspensi (sistem dispersi) termasuk penting karena 

perubahan konsistensi dapat disebabkan karena proses fabrikasi atau penyimpanan. 

4. Tes penyimpanan yang dipercepat 

Tes ini dimaksudkan untuk memperpendek waktu pengamatan suatu sedimen 

emulsi/suspensi. Dalam prakteknya agar diperoleh gambaran yang lebih mendekati 

keadaan yang sesungguhnya perlu dicari korelasi antara kondisi pengamatan yang 

dipercepat dengan pengamatan sesungguhnya dalam kondisi normal. 

Ada beberapa cara test pada penyimpanan yang dipercepat: 
 

a. Temperatur 40-600C: Penyimpanan pada suhu yang relatif lebih tiggi akan 

menurunkan viskositasnya (tergantung sifat emulsi). Penurunan viskositas akan 

mempengaruhi kestabilan fisika emulsi/suspensi. 

b. Sentrifugasi: Sentrifugasi pada kecepatan tertentu akan menaikkan harga g 

(gravitasi) pada rumus Stokes. Dengan demikian akan terjadi pemisahan partikel 

yang lebih cepat pula. 

c. Shock thermic: Emulsi/suspense disimpan pada temperature tinggi dan rendah 
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secara bergantian pada waktu tertentu. Misal pada suhu 600C selama 1 hari 

kemudian dilanjutkan lagi pada suhu 40C selama sehari. Ini diulangi sampai 

masing-masing 4 kali, kemudian didiamkan pada kamar untuk kemudian dilakukan 

pembacaan hasil. 

 
B. TUJUAN 

Mengetahui pengaruh HLB terhadap stabilitas emulsi 

 
C. ALAT DAN BAHAN 

1. Alat 

Alat yang digunakan pada percobaan ini adalah : 

- Beker glass 
- Blander 
- Pengaduk 
- Kompor listrik 
- Timbangan 
- Gelas arloji 
- Termometer 
- Pipet tetes 
- Gelaas ukur 
- Baskom 
- Tabung reaksi 

- Rak 
2. Bahan - 

Bahan yang digunakan adalah: 

- Oleum arachidis 
- tween 80 
- span 80 
- aquadest 
- gliserin 

D. CARA KERJA 

Formula 

R/ Oleum arachidis 10 

g Tween 80 

Span 
80 

2,5 g 
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Aquadest ad 50 mL 

Formula yang dibuat 400 mL 

Perbandingan Tween dan 

Span 80 

 

Formula I II III 

Tween 80 75 50 25 
bagian 

Span 80 25 50 75 
bagian 

 
Cara percobaan: 

 
1. Oleum arachidis ditambahkan tween 80 dan span 80 

2. Panaskan dalam beker glass sampai suhu 700C. 

3. Aquadest (suhu 700C) dituangkan ke dalam bagian minyak porsi ke porsi sambil 

diaduk hingga homogen 

4. Cairan tersebut dimasukkan ke dalama blender selama 1 menit 

5. Emulsi dimasukkan ke dalam beker gelas besar dan diletakkan dalam baskom berisi 

air sambil diaduk hingga dingin (suhu 250C) 

6. Emulsi dimasukkan ke dalam tabung reaksi berskala (masing-masing formula dalam 3 

tabung reaksi) 

7. Amati pemisahan yang terjadi pada waktu tertentu (hari ke-1, 2, 3 dan 4) 

8. Tentukan viskositas emulsi masing-masing formula, aquadest, dan gliserin dengan 

viskositas sormer. 

9. Hitung harga HLB masing-masing campuran Tween 80-Span 80 yang dipakai 

10. Bandingkan nilai HLB dengan stabilitas emulsi dan viskositasnya. 
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E. LEMBAR KERJA 
 

 

a. Tabel Pemisahan yang terjadi 

 

Formula Hari 
ke- 

1 2 3 4 

 
I 

    

    

    

 
II 

    

    

    

 
III 

    

    

    

 

 
b. Penentuan viskositas 

 

Formula Viskositas 

I  

II  

II  

Aquades
t 

 

Gliserin  

 

 
c. Penentuan nilai HLB 

 

Formul
a 

Nilai HLB 

I  

II  

II  

 
d. Perbandingan nilai HLB dengan stabilitas emulsi dan viskositasnya 
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PERCOBAAN III 

SALEP 

 
A. LANDASAN TEORI 

Salep adalah Sediaan semipadat bersifat: dapat melekat pada permukaan 

tempat pemakaian dalam waktu yang cukup lama sebelum sediaan dicuci. Salep 

merupakan sediaan semi padat yang terdiri dari komponen basis yang dapat berupa 

basis larut air (polietilenglikol/PEG), atau basis berlemak, seperti minyak mineral, 

petrolatum. Salep merupakan sediaan yang sejenis dengan pasta, gel, cream dan lain-

lain. 

Pemilihan Basis Salep 

 
Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan basis salep adalah sebagai 
berikut: 

 
1. Laju penglepasan obat yang diinginkan 

2. Keinginan peningkatan absorbsi obat oleh dasar salep 

3. Kelayakan dasar salep dalam melindungi kelembapan kulit 

4. Kestabilan obat dalam basisnya 

5. Pengaruh obat terhadap viskositas salep 
 

 
Sifat Basis Salep yang Ideal 

1. Tidak iritasi 

2. Mudah dibersihkan 

3. Tidak meninggalkan bekas 

4. Stabil 

5. Tidak tergantung pH 

6. Dapat bercampur dengan banyak obat 

7. Secara terapi netral 

8. Memiliki daya sebar yang baik 

9. Miskin mikrobakteri (< 102 /g), dan tidak ada Enterobakteri, Pseudomonas 
aeroginosa, dan 

S. aureus. 
 
 

Macam-Macam Basis Salep 
 

1. Basis hidrokarbon (bersifat lemak) 
 

• Memberikan efek emolien, dapat melekat dikulit dalam waktu yang lama 
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• Sukar dicuci 

• Dapat mengurangi penguapan kelembapan pada kulit 

• Mudah menyebar saat digunakan di kulit, 

lunak Contoh: 

1) Petrolatum USP, adalah campuran hidrokarbon setengah padat diperoleh 

dari minyak bumi, warna kuning, melebur antara suhu 38 dan 60°C. 

2) Petrolatum putih,USP, berasal dari vaselin kuning yg dihilangkan warnanya. 

3) Salep kuning (yellow ointment). Tiap 100 gyellow ointment mengandung 5 

gram lilin kuning (berasal dari sarang tawon (apis melifera) dan 95 g 

petrolatum. 

4) Salep putih (white ointment), mengandung 5% lilin putih (lilin lebah 

murni yg diputihkan) dan 95% petrolatum putih . 

5) Parafin, merupakan campuran hidrokarbon padat yg dimurnikan yg diperoleh 

dari minyak bumi, tidak berwarna, dapat membuat dasar salep berlemak 

menjadi keras atau kaku. 

6) Minyak mineral adalah campuran dari hidrokarbon cair yg dihasilkan dari 

minyak bumi. Berguna dalam menggerus bahan yg tidak larut pd salep 

dengan basis lemak sinonim: petrolatum cair (liquid petrolatum). 

2. Basis serap 

• Berperan sebagai emolien meski dayapenutupan terhadap kulit tidak seperti 

pada basis berlemak 

• Basis ini tidak mudah hilang dengan pencucian dengan air 

• Basis salep ini dapat digunakan untuk mencampurkan larutan berair dan berlemak 

- Dibentuk dari kombinasi hidrokarbon dengan senyawa yang bersifat hidrofil 

(misal senyawa yang mempunyai gugus polar, seperti sulfat, karboksil, 

hidroksil, sterol, sorbitan monostearat) 

- Jika disentuh sebenarnya tidak menyerap air, tapi dengan pengadukan, dapat 

menyerap larutan air (dapat membentuk emulsi air dalam minyak). 

Contoh: 
1) petrolatum hidrofilik, berasal dari kolesterol, alkohol stearat, lilin putih, dan 

petrolatum putih. Mempunyai kemampuan mengabsorbsi air dengan 

membentuk emulsi air dalam minyak. 

2) Lanolin anhidrida, mengandung tidak lebih dari 0,25% air. Tidak larut dalam air, 

tapi dapat bercampur dengan air, pencempurannya dengan air menghasilkan 

emulsi air dalam minyak 
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3. Basis yang dapat dicuci dengan air 

• Merupakan emulsi minyak dalam air (krim), vanishing krim 

• Dapat digunakan pada luka yang basah, dengan sistem emulsi minyak 

dalam air mempunyai kemampuan menyerap cairan yang dikeluarkan 

oleh luka 

• Jika digunakan dapat membentuk lapisan tipis semipermeabel (setelah air 

menguap pada tempat yang digunakan), tapi kalau emulsi air dalam minyak dari 

sediaan semipadat akan membentuk lapisan hidrofobik pada kulit. 

Contoh: 
Salep hidrofilik, yg mengandung Na lauril sulfat sebagai bahan pengemulsi, 

dengan alkohol stearat dan petrolatum putih sebagai fase lemaknya, propilenglikol 

dan air sebagai fase air. 

4. Basis yang larut dalam air (tidak mengandung lemak)/ greaseless 

Basis ini sangat mudah melunak dengan penambahan air, sehingga larutan ini 

tidak efektif jika dicampur dengan larutan berair. (lebih baik jika dicampur dengan 

bahan yg tidak berair atau bahan padat). 

Contoh: 

Basis terdiri dari kombinasi polietilenglikol (PEG)dengan BM tinggi (padat)dan 

PEG dengan BM rendah (cair). Sifat dapat larut dalam air karena ada gugus polar 

dan ikatan eter Rumus umum: HOCH2[CH2OCH2]nCH2OH. 

Metode Pembuatan Salep 

 
Umumnya salep dibuat menggunakan 2 metode, yaitu: 
1. Metode pencampuran/incorporation 
2. Metode peleburan 

 
1. Metode Pencampuran 

• Jika bahan obat larut dalam air/minyak, maka dapat dilarutkan dalam air. 

Kemudian larutan tersebut ditambahkan (incorporated) ke dalam bahan 

pembawa (vehicle) bagian per bagian. 

• Jika bahan obatnya tidak larut (kelarutannya sangat rendah), maka partikel 

bahan obat harus dihaluskan, dan kemudian disuspensikan ke dalam bahan 

pembawa (vehicle). 

2. Metode Peleburan 

Metode peleburan dilakukan dengan meleburkan/memanaskan basis salep 

yang padat (mis.lemak, malam) dan kemudian obat dicampurkan ke dalam 

basis sambil didinginkan dan terus diaduk. 
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Pengawetan Salep 

 
1. Pengawet ditambahkan pada basis salep untuk mencegah kontaminasi, 

pengrusakan dan pembusukan oleh bakteri atau fungi, karena banyak basis 

salep yang merupakan substrat mikroorganisme. 

2. Harus memperhatikan stabilitasnya terhadap komponen bahan yang ada dan 
terhadap wadah 

3. .Beberapa bahan pengawet dapat mengiritasi jaringan mukosa dari mata dan 
hidung. 

4. Metil/propil paraben: mengiritasi hidung. 

5. Asam borat: boleh untuk mata, tetapi untuk hidung tidak boleh (efek toksik bila 
diserap) 

 
Pengemasan dan Penyimpanan Salep 

1. Dapat disimpan dalam botol (gelas , plastik atau porselen) atau tube (kaleng atau 

plastik), tube untuk salep mata dikemas dalam tube kaleng atau plastik kecil dan 

dapat dilipat dapt menampung sekitar 3,5 g salep. Tube salep untuk topikal 

digunakan ukuran 5-30 g. Untuk botol salep digunakan ukuran antara ½ ounce 

sampai 1 pound atau lebih. 

2. wadah gelas dapat berwarna gelap, dengan tujuan melindungi obat terhadap cahaya 

3. Keuntungan tube dibandingkan botol; pemakaian lebih mudah, mengurangi 

kontaminasi selama penggunaan. 

4. Penyimpanan salep pada suhu di bawah 30 der C utk mencegah melembek 

(terutama untuk basis salep yg mudah mencair) 

Pengujian dan Kontrol Kualitas Salep 

 
Stabilitas zat aktif, Stabilitas pembawa/basis, Tampilan visual, Warna (perubahan 

warna dan intensitasnya), Bau, Viskositas, Distribusi ukuran partikel, pH, texture 

(daya sebar dan fell on application, homogenitas, loss of water/other volatile vehicle, 

particulate contamination, microbial contamination, and release & bioavalability . 
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B. TUJUAN 

Tujuan dari percobaan ini adalah melakukan pengujian terhadap sediaan salep 

yang meliputi daya menyebar, daya proteksi, daya melekat dan disolusi. 

 

 
C. ALAT DAN BAHAN 

1. Alat 

a. Beker glass 

b. Blender 

c. Mixer 

d. Homogenizer 

e. neraca analitik digital 

f. kompor listrik 

g. Pengaduk 

h. kertas timbang 

i. Miskroskop 

j. obyek glass 
 

2. Bahan 

a. Salep salisilat basis lemak 

b. salep asam salisilat basis PEG 

c. larutan fenolftalein 

d. larutan KOH 0,1 N 

e. larutan FeCl3 

f. paraffin 

g. aquadest 

 
D. PROSEDUR KERJA 

I. Tes daya menyebar salep 

1. Ditimbang 0,5 gram salep dan diletakkan ditengah kaca bulat 

2. Ditimbang kaca satunya, diletakkan di atas massa salep dan dibiarkan selama 1 
menit 

3. Diukur diameter salep yang menyebar (dengan mengambil panjang rata-rata 

diameter dari beberapa sisi) 
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4. Ditambahkan 50 gram bebab tambahan, didiamkan selama 1 menit dan dicatat  

diameter salep yang menyebar seperti sebelumnya 

5. Diteruskan hingga beban 250 gram dengan tiap kali penambahan beban 50 

gram dan dicatat diameter salep yang menyebar setelah 1 menit 

6. Diulangi masing-masing 3 kali untuk tiap salep yang diperiksa 

7. Digambar grafik hubungan antara beban dan luas yang menyebar 

II. Tes daya melekat salep 

1. Diletakkan salep secukupnya di atas obyek glass yang telah ditentukan luasnya 

2. Diletakkan obyek gelas lain di atas salep tersebut, ditekan dengan beban 1 kg 

selama 5 menit 

3. Obyek gelas dipasang pada alat uji 

4. Beban 80 gram dilepaskan dan dicatat waktunya hingga kedua obyek gelas 

tersebut terlepas 

5. Diulangi sebanyak 3 kali masing-masing untuk 2 formula yang digunakan 

III. Tes kemampuan proteksi 

1. Diambil kertas saring ukuran 10 cm x 10 cm, dibasahi dengan larutan 

fenolftalein untuk indicator lalu kertas dikeringkan. 

2. Kertas diolesi dengan salep yang akan dicoba (satu lapis) 

3. Pada kertas sing lain, dibuat areal 2,5 x 2,5 cm dengan paraffin padat yang 

dilelehkan, setelah kering didapat areal yang dibatasi oleh paraffin padat 

4. Kertas tersebut ditempeli pada kertas yang sudah diolesi salep 

5. Areal ini ditetesi dengan sedikit larutan KOH 0,1 N 

6. Dilihat sebalik kertas yang dibasahi dengan larutan fenolftalein pada waktu 15, 

30, 45 dan 60 detik, 3 dan 5 menit ada tidaknya noda berwarna merah pada 

kertas tersebut 

7. Diulangi sebanyak 3 kali masing-masing untuk 2 formula yang digunakan. 

IV. Uji pelepasan obat dari sediaan salep 

1. Disiapkan sel disolusi salep dan membran selofan porous (direndam 24 jam 

dalam air suling sebelum digunakan) 

2. Salep dimasukkan ke dalam sel hingga penuh, diratakan dan ditimbang 

3. Ditutup dengan membrane selofan, dijaga tidak ada gelembung udara antara 

salep dan membrane, sel ditutup dengan penutupnya. 

4. Air suling 37oC sebanyak 500 mL dituang ke dalam bejana disolusi, dijaga 

agar suhu medium tetap 37oC selama percobaan. 

5. Sel berisi salep dimasukkan ke dalam medium, pengaduk dijalankan dan 

dicatat waktunya 



23  

6. Diambil 5 mL medium pada waktu 5, 10, 15, 25, 35 dan 45 menit. Setiap kali 

mengambil dikembalikan volume medium dengan menambahkan 5 mL air 

suling 37oC. 

7. Kadar salisilat ditetapkan dengan 5 mL larutan medium ditambahkan 1 tetes 
FeCl3. 

8. Ditetapkan absorbansinya dengan spektrofotometer pada λ=525 nm. 

9. Dihitung kadar salisilat dalam medium pada tiap pengambilan. 

10. Percobaan dilakukan untuk salep dengan basis yang lain. 

11. dibandingkan pelepasan obat dari kedua jenis basis salep. 
 

 
E. LEMBAR KERJA 

 

 
I. Tes daya menyebar salep 

 

Beban 
(gram) 

Re

p 

Diameter 

Salep 
(cm) 

0 1  

2  

3  

50 1  

2  

3  

250 1  

2  

3  

 
 

Grafik hubungan antara beban dan luas yang menyebar 
 
 

 

A 
 

y = ax + b 
 
 
 
 
 
 

 

C 
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II. Tes daya melekat salep 
 

Formula Salep Replika
si 

Waktu 

 
1 

1  

2  

3  

 
2 

1  

2  

3  

 
 

III. Tes kemampuan proteksi 
 

Formula Salep Waktu Replika
si 

Nod
a 

 
 
 
 
 
 

1 

 
15 

1  

2  

3  

 
30 

1  

2  

3  

 
45 

1  

2  

3  

 
60 

1  

2  

3  

 
 
 
 
 
 

2 

 
15 

1  

2  

3  

 
30 

1  

2  

3  

 
45 

1  

2  

3  

 
60 

1  

2  

3  
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IV. Uji pelepasan obat dari sediaan salep 
 

Interval waktu 

(menit) 

Konsentrasi zat aktif 
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PERCOBAAN IV 

SUPPOSITORIA 

A. LANDASAN TEORI 

Suppositoria adalah sediaan padat yang pemakaiannya dengan cara 

memasukkan melalui lubang atau celah pada tubuh, dapat melebur, melunak atau larut 

pada suhu tubuh dan dapat memberikan efek lokal atau efek sistemik. Berdasarkan 

tempat aplikasinya suppositoria terbagi menjadi suppositoria rectal, vaginal dan uretra. 

Bentuk: Seperti peluru, torpedo, atau jari-jari kecil. Ukuran: USP : Basis oleum 

cacao:dewasa  2 g,  anak ½ ukuran  dewasa . FI:  Basis oleum cacao: dewasa 3 g, 

anak 2 g. Panjang: Rektum: 1,5 inchi dan Saluran Urin: Pria : 140 mm, diameter 3-6 

mm, wanita: ½ ukuran pria. 

Keuntungan suppositoria 
 

Keuntungan penggunaan obat dalam Suppositoria dibanding peroral, yaitu: 

 
1. Dapat menghindari terjadinya iritasi pada lambung. 

2. Dapat menghindari kerusakan obat oleh enzym pencernaan dan asam lambung. 

3. Obat dapat masuk langsung dalam saluran darah sehingga obat dapat berefek 

lebih cepat daripada penggunaan obat peroral. 

4. Baik bagi pasien yang mudah muntah atau tidak sadar. 
 

Kerugian suppositoria 
 

1. Stabilitas (basis) 

2. Kurang praktis (penggunaan) 

3. Kurang nyaman 

4. Kebocoran (basis lemak) 
 

Efek Aksi 
 

1. Lokal: Menghilangkan konstipasi, rasa sakit, gatal, radang (pada wasir), laksatif, 

anastesi lokal, antiseptik, dll. 

2. Sistemik: Asma (aminofilin, teofilin), mual-muntah (proklorperazin, klorpromazin), 

hipnotik sedatif (kloralhidrat), anti spasmodik dan analgetik ( belladonna, opium), 

migrain (ergotamin tartrat) dan analgetik-antipiretik (aspirin). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi supositoria perektal: 

 
1. Faktor fisiologi 

 
 Kandungan kolon: absorpsi > pada rektum yang kosong, faktor lainnya: diare, 

gangguan kolon, dehidrasi jaringan 

 Jalur sirkulasi: absorpsi oleh pembuluh hemoroid bag. bawah dibantu oleh 

sirkulasi melalui getah bening 

 pH & kemampuan mendapar cairan rektum: pH rektum 7-8, kemampuan 

mendapar tdk ada 
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2. Faktor kimia-fisika dari obat dan basis 
 

 Kelarutan lemak-air 
 

 Ukuran partikel 
 

 Sifat basis, interaksi obat dan pembawa 

 
Tahapan absorbsi rektal: 

 
1. Pelelehan bentuk sediaan karena temperatur badan, dipengaruhi oleh melting 

point. 

 
2. Difusi zat aktif dari basis yang meleleh, dipengaruhi oleh kelarutan obat dalam 

basis, ukuran partikel obat, penyebaran, dan viskositas basis 

3. Penetrasi zat aktif yang larut melalui sel epitel dari mukosa membran. 

Dipengaruhi oleh: pKa obat, pH rektal, buffer, pengaruh zat tambahan terhadap 

permeabilitas membran, dan koefisien partisi obat. 

Basis Suppositoria 

 
Bahan dasar Suppositoria yang ideal harus mempunyai sifat sebagai berikut : 

 
1. Padat pada suhu kamar, sehingga dapat dibentuk dengan tangan atau dicetak, 

tapi akan melunak pada suhu rektal dan dapat bercampur dengan cairan tubuh. 

2. Tidak beracun dan tidak menimbulkan iritasi 

3. Dapat bercampur dengan bermacam-macam obat 

4. Stabil dalam penyimpanan, tidak menunjukkan perubahan warna, bau dan 

pemisahan obat. 

5. . Kadar air cukup 

6. Untuk basis lemak, bilangan asam, bilangan iodium dan bilangan penyabunan 

harus jelas. 

Penggolongan Basis Suppositoria 
 

1. Bahan dasar berlemak : Ol. Cacao (lemak coklat) 

2. Bahan dasar yang dapat bercampur atau larut dalam air : gliserin-gelatin, 

polietilenglikol (PEG) 

3. Bahan dasar lain : Pembentuk emulsi A/M.misalnya campuran Tween 61 85 % 

dengan gliserin laurat 15 % 

Teknologi Pembuatan 
 

Menurut teknik pembuatannya, cara pembuatan suppositoria dibagi menjadi: 
1. Cara penuangan 
2. Cara pencetakan 
Cara lain: liofilisasi dari larutan gel 
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1. Cara Penuangan 

Cara ini paling sering digunakan, setelah masa melebur dan disatukan dengan 

bahan obat, dituang ke dalam cetakannya. Hal yang perlu diperhatikan: 

• Pada saat melebur, suhu tidak naik terlalu tinggi dan tidak terbentuk leburan 

yang jernih. 

•  Pada saat penuangan, leburan masa memiliki viskositas setinggi mungkin dan 

suhunya hanya sedikit di atas titik bekunya. 

• Pada saat penuangan, sebaiknya campuran berada dalam bentuk jenis krim. 

2. Cara Pencetakan 

Pada cara pencetakan, parutan basis supositoria dicampur dengan bahan obat 

yang diserbuk halus. Material awal kemudian diisikan dalam pencetak supositoria 

dengan menggunakan sebuah torak yang digerakkan ke dalam, ditekan ke dalam 

melalui lubang kecil. Dengan bantuan alat khusus, suppositoria kemudian didorong 

keluar.Untuk mengurangi kerapuhan suppositoria dapat ditambahkan parafin cair 

atau malam bulu domba. Cetakan diolesi dengan parafin cair dan talk. Kekurangan: 

homogenitas tidak maksimal. 

Kontrol kualitas suppositoria 

 
1. Appearance 

2. Weight 

3. Disintegration 

4. Melting (dissolution behavior) 

5. Mechanical strength 

6. Content of active ingredient 

7. Release 

Cara menghitung jumlah basis yang diperlukan dalam pembuatan suppositoria 

 
Dalam pembuatan suppositoria perlu dihitung berupa jumlah basis yang diperlukan 

berdasarkan densitas obat dan basis. 

Beberapa metode antara lain: 
 

1. Determination of density factor: Paddock Method 
  

 
 
 

A= berat supos tanpa obat 

(basis) B= berat obat 

C= berat supos berisi obat (basis+obat) 
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2. Dosage replacement factor method 
 

       

f = the dosage replacement factor 

E= berat supos dengan basis (tanpa 

obat) G= berat supos dengan % 

obat 

 
Contoh: Zink oxide 300 

mg Cocoa butter q.s. 

ad 2 gr m.f.suppos no. 

XII 

Cara penyelesaian: 

Step 1. Hitung berat total supos dengan basis oleum cacao (cococa butter): 12 

x 2,0 g = 24 g 

Step 2. Hitung the density ratio of zinc oxide to cocoa 

butter: 4/0,9 = 4,44 (the density ratio 

ZO:CB) 

Step 3. Hitung berat zinc oxide yang diperlukan untuk pembuatan 

suppose: 300 mg x 12 supos = 3600 mg = 3,6 g zinc 

oxide 

Step 4. Hitung jumlah cocoa butter yang diganti oleh 

obat: 3,6 g/4,44 = 0,81 g 

Step 5. Hitung berat cocoa butter yang diperlukan untuk 

pembuatan supos cocoa butter = 24 g – 0,81 g = 

23, 1 g 

 

B. TUJUAN 

Mahasiswa mampu memperoleh pengetahuan dan keterampilan tentang pembuatan 

suppositoria ekstrak dengan basis berlemak dan basis larut dalam air serta evaluasinya. 
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C. ALAT DAN BAHAN 

1. Alat 

a. cetakan supos 

b. penangas air 

c. cawan porselen 

d. mortar stemper 

e. alat uji kekerasan 

f. Supos 

g. Stopwatch 

h. alat uji waktu leleh/larut 

i. termometer 
 
 

2. Bahan 

a. Oleum cacao 

b. PEG 4000 

c. PEG 6000 

d. ekstrak 
 
 

D. PROSEDUR KERJA 

Formula: 
 

R/ ekstrak jahe 0,2 g 
 

PEG 6000 2,32 g 

 
PEG 400 0,58 g 

 
m.f. supp.pond 3,00 g 

 
 

R/ekstrak jahe 0,2 g 

Oleum cacao q.s. 

m.f. supp.pond 2,00 g 
 
 

I. Pembuatan suppositoria: 

1. Timbang basis dan ekstrak yang diperlukan 

2. Masukkan basis dalam cawan porselen, lelehkan di atas penangas air untuk: 

a. PEG (cair dan padat), sampai PEG padat leleh 

b. Oleum cacao, sampai 2/3 nya leleh 

3. Pindahkan basis yang telah meleleh (no.2a/2b) kedalam mortar panas, campur 
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dengan ekstrak, aduk sehingga diperoleh massa suppositoria yang homogeny. 

4. Siapkan cetakan supo, olesi cetakan dengan paraffin cair. 

5. Masukkan cetakan supo ke dalam lemari pendingin. 

6. Keluarkan suppositoria yang telah mengeras dari cetakan (disiapkan untuk 

dilakukan uji suppositoria) 

II. Uji suppositoria: 

1. Kekerasan suppositoria 

 
1. Siapkan supo yang akan ditetapkan kekerasannya 

2. Siapkan alat uji dan hubungkan semua system sirkulasi air pada alat tersebut 

3. Alirkan air suhu 250C sehingga ruangan (chamber) uji supo mempunyai suhu 
250C. 

4. Letakkan suppositoria pada tempat pemeriksaan (tanpa beban), biarkan 

beberapa saat. 

5. Siapkan pencatat waktu (stop watch), mulailah memberi beban (600 gr) 

pada supositoria, pada saat yang sama jalankan (ON) pencatat waktu. 

6. Tambahkan beban 200 g tiap interval 1 (satu) menit selama suppositoria 

belum hancur. 

7. Hentikan pencatat waktu bila supositoria sudah hancur. 

8. Letakkan percobaan tersebut untuk masing-masing formula (dengan basis 

PEG/ol. cacao) sebanyak 3 (tiga kali). 

9. Catatlah beberapa beban (g) yang diperlukan untuk hancurnya supo 

dengan cara perhitungan sebagai berikut: 

a. Beban awal 600 g 

b. Tiap interval 1 menit penambahan beban 200 g dengan variasi nilai: 

- sampai 20 detik dianggap tidak ada penambahan beban 

- 21-40 detik, dinilai ½ beban (1/2 x 200 g + 100 g) 

- 41-60 detik, dinilai beban penuh (200 g) 

2. Penentuan waktu leleh/larut suppositoria: 
 

1. Siapkan suppositoria yang akan ditetapkan waktu lelehnya/larutnya. 

a. Suppositoria dengan basis oleum cacao waktu leleh 

b. Suppositoria dengan basis PEG waktu larut 

2. Hubungkan dengan semua system sirkulasi air pada alat tersebut 

3. Alirkan air pada 370C (suhu air 370C dijaga konstan) 

4. Masukkan supositoria yang akan ditentukan waktu lelehnya/larutnya 

kedalam bagian spiral dari alat uji tersebut. Tutup mulut tabung (yang ada di 

bagian spiral) sehingga batang kaca menyentuh suppositoria. 
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5. Masukkan alat uji tersebut ke dalam tabung sirkulasi air sedemikian rupa 

sehingga skala 0 sejajar dengan permukaan air di luarnya. Pada waktu air 

menyentuh suppositoria mulai dicatat waktunya, (stop watch di on kan) 

6. Pencatat waktu dihentikan. 
 

E. LEMBAR KERJA 

1. Uji Kekerasan Suppositoria 
 

Formula Replikasi Beban 
(gram) 

Waktu Hancur 

 
 
 
 

 
I 

 
1 

0  
600 

800 

dst 

 
2 

0  
600 

800 

dst 

 
3 

0  
600 

800 

 dst 

 
 
 
 
 

II 

 
1 

0  
600 

800 

dst 

 
2 

0  
600 

800 

dst 

 
3 

0  
600 

800 

dst 

 
2. Penentuan waktu leleh/larut suppositoria: 

 
Formula Replikas

i 
Waktu 
leleh 

(menit) 

 
I 

1  
2  
3  

 
II 

1  
2  
3  
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PERCOBAAN V 

SIRUP 

A. LANDASAN TEORI 

Menurut Farmakope IV, sirup adalah sediaan cair berupa larutan yang 

mengandung sakarosa. Kadar sakarosa (C12 H22O11) tidak kurang dari 64% dan tidak 

lebih dari 66% . Sirup adalah larutan oral yang mengandung sukrosa atau gula lain 

dalam kadar tinggi (Anonim,  1995). Secara umum sirup merupakan larutan pekat dari 

gula yang ditambah obat atau zat pewangi dan merupakan larutan jernih berasa manis. 

Sirup adalah sediaan cair kental yang minimal mengandung 50% sakarosa. 

Komponen Sirup 
 

a. Pemanis 
 

Pemanis berungsi untuk memperbaiki rasa dari sediaan. Dilihat dari kalori yang 

dihasilkan dibagi menjadi pemanis berkalori tinggi dan pemanis berkalori rendah. 

Adapun pemanis berkalori tinggi misalnya sorbitol, sakarin dan sukrosa sdangkan yang 

berkalori rendah seperti laktosa. 

b. Pengawet antimikroba 
 

Digunakan untuk menjaga kestabilan obat dalam penyimpanan agar dapat bertahan 

lebih lama dan tidak ditumbuhi oleh mikroba atau jamur. 

c. Perasa dan Pengaroma 
 

Hampir semua sirup disedapkan dengan pemberi rasa buatan atau bahan-

bahan yang berasal dari alam untuk membuat sirup mempunyai rasa yang enak. 

Karena sirup adalah sediaan cair, pemberi rasa ini harus mempunyai kelarutan dalam 

air yang cukup. Pengaroma ditambahkan ke dalam sirup untuk memberikan aroma 

yang enak dan wangi. Pemberian pengaroma ini harus sesuai dengan rasa sediaan 

sirup, misalkan sirup dengan rasa jeruk diberi aroma citrus. 

d. Pewarna 

Pewarna yang digunakan umumnya larut dalam air dan tidak bereaksi dengan 

komponen lain dalam sirup dan warnanya stabil dalam kisaran pH selama 

penyimpanan. Penampilan keseluruhan dari sediaan cair terutama tergantung pada 

warna dan kejernihan. Pemilihan warna biasanya dibuat konsisen dengan rasa. 
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Juga banyak sediaan sirup, terutama yang dibuat dalam perdagangan 

mengandung pelarut-pelarut khusus, pembantu kelarutan, pengental dan stabilisator. 

 
 

Sifat fisika kimia sirup 
 

a. Viskositas 
 

Viskositas atau kekentalan adalah suatu sifat cairan yang berhubungan erat 

dengan hambatan untuk mengalir. Kekentalan didefinisikan sebagai gaya yang 

diperlukan untuk menggerakkan secara berkesinambungan suatu permukaan datar 

melewati permukaan datar lainnya dalam kondisi mapan tertentu bila ruang diantara 

permukaan tersebut diisi dengan cairan yang akan ditentukan kekentalannya. Untuk 

menentukan kekentalan, suhu zat uji yang diukur harus dikendalikan dengan tepat, 

karena perubahan suhu yang kecil dapat menyebabkan perubahan kekentalan yang 

berarti untuk pengukuran sediaan farmasi. Suhu dipertahankan dalam batas tidak lebi 

dari 0,1 C. 

b. Uji mudah tidaknya dituang 
 

Uji mudah tidaknya dituang adalah salah satu parameter kualitas sirup. Uji ini 

berkaitan erat dengan viskositas. Viskositas yang rendah menjadikan cairan akan 

smakin mudah dituang dan sebaliknya. Sifat fiik ini digunakan untuk melihat stabilitas 

sediaan cair selama penyimpanan.Besar kecilnya kadar suspending agent 

berpengaruh terhadap kemudahan sirup untuk dituang. Kadar zat penstabil yang 

terlalu besar dapat menyebabkan sirup kental dan sukar dituang. 

c. Uji Intensitas Warna 

 
Uji intensitas warna dilakukan dengan melakukan pengamatan pada warna 

sirup mulai minggu 0-4. Warna yang terjadi selama penyimpanan dibandingkan 

dengan warna pada minggu 

0. Uji ini bertujuan untuk mengetahui perubahan warna sediaan cair yang disimpan 

Selama waktu tertentu. 

B. TUJUAN 

Mahasiswa mampu mengetahui rancangan formula dalam pembuatan syrup 

paracetamol, mahasiswa dapat memahami proses pembuatan sediaan syrup 

paracetamol dan mahasiswa mampu memahami evaluasi pada sediaan syrup 

paracetamol. 
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- Spatel 

- Kertas perkamen 

- Gelas ukur 

- Erlenmeyer 

- Pipet tetes 

- Beaker glass 

- Viskometer Broukfield 

- Piknometer 

2. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Bahan 

Parasetamol 

Nipagin 

Sukrosa 

Propilenglikol 

Gliserol 

PEG6000 

Asam sitrat 

Sodium sakarin 

Natrium sitrat 

C. ALAT DAN BAHAN 

1. Alat 

- Timbangan 

- Spektrofotometer 

- Batang pengaduk 

- Botol coklat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Erytrocine Soluble Colour 

- Grave Flavour 

- Aquadest 



37  

D. PROSEDUR KERJA 

1. Pembuatan sirup gula 
 

· Dalam gelas pialan 1 L yang berisi air suling ( suhu 80o ) 

· Dimasukan sukrosa sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai larut 

· Dinginkan sampai suhu 40o 

2. Pembuatan Larutan Sirup Paracetamol 

· Masukan propilen glikol dan gliserol dalam labu erlenmeyer 

· Masukan nipagin sambil diaduk ad larut 

· Larutan dipanaskan pada suhu 50-60oC 

· Masukan secara bertahap paracetamol sambil diaduk ad larut 

· Dinginkan ad suhu 40oC 
3. Pembuatan Larutan Dapar dan Zat Warna 

 
· Masukan secara bertahap asam sitrat, natrium sitrat, natrium sakarin 

· Larutkan dalam aquadest sambil diaduk ad larut dan homogen. 

· Tambahkan zat warna erytrocyne seluble color sambil di aduk ad homogen. 

· Tambahkan PEG 6000 secara bertahap sambil di aduk hingga larut dan homogen. 
4. Pembuatan sirup akhir 

 
· Masukan larutan paracetamol + nipagin + gliserol + propilenglikol dalam erlenmeyer 

· Tambahkan sedikit sirupus simplex, aduk larutan ad homogen 

· Masukan larutan dapar + zat warna + PEG 6000, sambil diaduk ad homogen 

· Tambahkan larutan grape flavor sambil diaduk ad homogen 

· Tambahkan sirupus simplex hingga 60 mL. 

· Kemas dalam botol 60 mL. 
 

Evaluasi Sediaan 
 

1. Uji Pemerian 

 
Keadaan yang di amati yaitu : 

• Warna, 

• Rasa 

• Bau 

• Kelarutan. 
 

 
 

https://draft.blogger.com/blogger.g?blogID=5365340489538886831
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Pemerian dikatakan baik jika warna sirup tidak berubah dan bau tidak hilang. 

 
2. Pemeriksaan BJ 

 
3. Pemeriksaan pH 

 

• Larutan sirup yang telah jadi masing-masing dituangkan dalam gelas piala 20 mL 

• Lakukan pengukuran pH menggunakan pH meter dengan mencelupkannya dalam 

larutan sirup. 

4. Volume Terpindahkan 

 

• Botol 60 mL yang sebelumnya telah dikalibrasi 

• Sediaan sirup yang telah jadi kemudian dimasukan ke dalam botol 60 ml sampai 

batas kalibrasi 

•  Tuang kembali sirup dalam gelas ukur untuk mengetahui volume terpindahkannya 

serta ketepatan dalam melakukan kalibrasi. 

5. Pemeriksaan Viskositas 

 
Mengukur viskositas sirup paracetamol menggunakan Viskometer Brookfield : 

 

• Masukan sirup kedalam beaker glass 

• Pasang alat brookfield dan masukan spindel dalam sirup paracetamol 

• Pilih pengatur kecepatan; amati jarum penunjuk pada saat konstan 

• Catat angka yang ditunjuk jarum; hitung viskositasnya. 

 
6. Pemeriksaan Kadar 

 
A. Standar Paracetamol 

 

• Timbang 340 mg paracetamol standart larutkan dalam 10 mL NaOH 0,1 N dan 

tambahkan aquadest ad 100 mL (Larutan 1). Kocok ad homogen. 

• Pipet 1mL larutan 1. Tambahkan aquadest ad 25 mL. Kocok ad homogen. (Larutan 2) 

•  Pipet 1mL larutan 2. Tambahkan 2,0 mL NaOH 0,1N, tambahkan aquadest ad 

25mL. kocok ad homogen. Lakukan penetapan kadar paracetamol standar 

menggunakan spektrofotometri dengan panjang gelombang 257 nm. 

B. Sampel Paracetamol 

 

• Dari sediaan sirup paracetamol dipipet 10,0 mL tambahkan 10 mL NaOH 0,1N, 

tambahakan aquadest ad 100 mL. Kocok ad homogen. 
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• Pipet 1mL larutan 1. Tambahkan aquadest ad 25 mL. Kocok ad homogen. (Larutan 
2) 

•  Pipet 1mL larutan 2. Tambahkan 2,0 mL NaOH 0,1N, tambahkan aquadest ad 

25mL. kocok ad homogen. Lakukan penetapan kadar paracetamol menggunakan 

spektrofotometer dengan panjang gelombang 257 nm. 

 
E. LEMBAR KERJA 

 
 

Evaluasi 

Sediaan Uji 

Pemerian 

Sebelum penyimpanan Setelah 1 minggu penyimpanan 

Warna sirup 

: Bau sirup : 

Rasa : 
Kelarutan : 

Warna sirup : 

Bau sirup : 

Rasa : 
Kelarutan : 

 
Pemeriksaan pH 

 
Rentang pH sediaan paracetamol sirup 3,8 – 6,1 

 

Sebelum penyimpanan Setelah 1 minggu penyimpanan 

  

  

 

Pemeriksaan BJ 

 

Sebelum penyimpanan Setelah 1 minggu 
penyimpanan 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Pemeriksaan Viskositas 
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A. Sebelum penyimpanan 

Spindel Kecepatan Skala Koefisien Viskositas 

     

 
 

B. Setelah Penyimpanan 1 minggu 

Spindel Kecepatan Skala Koefisien Viskositas 

     

 
Volume Terpindahkan 

a. Sebelum penyimpanan 
 

Kelompo
k 

Botol 1 Botol 2 

1   
2   
3   
4   
5   

 
 

b. Setelah 1 Minggu Penyimpanan 

 
Kelompok Botol 

1  
2  

3  
4  
5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemeriksaan Kadar 
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Data Penimbangan Standar Paracetamol 
 

Kertas Timbang Standar 1 Standar 2 

Kertas Kosong   

Kertas + Isi   

Kertas + Sisa   

Bobot Sampel   

 

Data Penetapan Kadar Sirup Paracetamol Setelah Pembuatan 
 

Larutan 
Uji 

Transmitan Absorban %Kadar 

Standar 1    

Sampel 1    

Sampel 2    

Rata-rata % kadar paracetamol  

 

Data Penetapan Kadar Sirup Paracetamol Setelah 1 Minggu Penyimpanan 

 

Larutan 
Uji 

Transmitan Absorba
n 

%Kadar 

Standar 43,7 à 0,437 0,3595 - 

Sampel 1 46,4 à 0,464 0,3334 92,24 % 

Sampel 2 43,5 à 0,435 0,3615 100,02 
% 

Sampel 3 45,0 à 0,45 0,3467 95,92 % 

Rata-rata % Kadar sirup paracetamol 96,06 % 
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LAMPIRAN 
 
 

LABORATORIUM FARMASI 
KARTU KONTROL 

PRAKTIKUM FTS SEMI PADAT DAN CAIR 
 

Nama : 
NIM : 
Kelompok : 

 
 
 

 

No Hari/Tanggal Percobaan Nilai Paraf 
Asisten 

Ket. 

Respon Tugas Keaktifan Laporan 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

 

NA = (10%NR+10%NT+30%NK+20%NL+30%NU) 

 

Pas Foto 


