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Produk obat yang diberikan secara oral aka11 mengalami di 
sintegrasi, disolusi dan absorbsi melalui membran saluren pencer
11aa11 menuju sirkulasi sistemik. Disintegrasi merupakan tahap 
awal dan dapat merupakan tahap penentu disolusi zat aktif dari 
sediaan padat, khusl1snya untuk bahan obat yang sukar larut.. 

Amylum manihot banyak digunakan sebagai bahan penghancur da
lam sediaan tablet, umumny~ pemakaian yang disarankan antara 5 
20%. Pada umumnya pemakaian amylum pada Kadar besar mE'·1l ingkatkan 
waktu hanccrtablet akan tetapi ketahanan mekanik tablet ~enjadi 
rap:Jh. 

Penelitian ini meneliti pengaruh disintegrasi dan disolusi 
tab let d engan menggunakan bahan penghancur amy IUJn man if.ot 5% yang 
telah ditambah dengan surfaktan (sodium lauryl sulfat. dan tween 
80). dimana penambahan surfaktan diharapkan dapat. menurunkan 
sudut. kontak amylum terhadap air. sehingga diharapkan amylum 
Iebih cepat. terbasa~i dan mengembang lebih cepat, yang pada 
akhirnya me~percepat proses disintegrasi dan disolusi tablet, 
tetapi tablet memiliki ketahanan mekanik yang baik. 

Permasala~an dalam penelitian in1 adalah apakah penambahan 
surfaktan pada bahan penghancur amylum manihot berpengarl1h t.erha
dap disintegrasi dan laju disoll1si tablet sulfadiazin. 

Sebagai model bahan obat yang sukar larut dipilih Sulfad ia
zin dengan kadar 500 mg, merupakan kemoterapetika yang d igunal{an 
secara sistemik untuk anti infeksi. 

Data waktl1 hancur dan harga efisiensi disolusi yang dipero
leh dianalisa dengan statistik Anova satu arah pada derajad 
kepercayaan 0, as dan bila terdapat perbedaan bermakna dila:1jutkan 
dengan uj i LSD. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, tidak ada pengaruh 
penambahan surfaktan terhadap waktu han cur tablet sulfadiazin .' 
akan tetapi penambahan sl1rfaktan dapat meningkatkan laju d isolusi 
tablet sulfadiazin. 

Disarankan untuk diteliti pengaruh konsentrasi surfaktan 
yang ditambahkan terhadap disintegrasi dan disolusi tablet. 
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KATA PENGANTAR 


Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang ~aha Kuasa~ atas berkatnya 

kami telah menyelesaikan penelitian karni yang berjudul -Pengaruh 

Penambahan Surfaktan Pada Bahan E'enghancur Amylum Manihot Terha

dap Disintegrasi dan Disolusi Tablet Sulfadiazin-. 

Terima kasih karoi sampaikan kepada seEUa pihak yang telah 

membantu pelaksanaan penelitian ini hingla tersusunlah buku 

1 . + • pene ... lylan •.Inl. 

Akhirnya tak ada gading yang tak retak, kritik dan saran 

guna perbaikan penelitian ini kami harapkan. Semoga penelitian 

ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya 

di bidang farmasi. 

Surabaya, Mei 1894 

Penyusun 
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