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Ibuprofen merupakan obat analgesik yang banyak diproduksi 
dalam bentuk sediaan tablet. Formulasi tablet dan proses pembuatan tablet 
akan mempengaruhi karakteristik tablet yang akan terbentuk. Dari 
penelitian terdahulu didapatkan fakta bahwa interaksi antara ibuprofen dan 
asam stearat dengan perbandingan 42-65% akan membentuk campuran 
eutektik. Bentukkan campuran eutektik pada tablet akan mempengaruhi 
kekerasan tablet dan menurunkan stabilitas sediaan. Salah satu cara 
mencegah terjadinya bentukan eutektik ibuprofen-asam stearat adalah 
dengan menambahkan bahan yang dapat meredam energi pembentukkan. 
Pati jagung dengan elatisitas bahan yang tinggi akibat kandungan 
amilopektin yang rendah diharapkan dapat meredam energi saat proses 
pengempaan sehingga tidak terjadi campuran eutektik dalam tablet. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pati jagung 
terhadap karakteristik fisik kristal campuran ibuprofen-asam stearat. 
Karakteristik fisik yang meliputi karakter titik lebur dan entalpi peleburan 
dengan analisis DTA, karakter kristalinitas dengan analisis PXRD, ikatan 
antar gugus fungsi dengan analisis spektrofotometri FT-IR, dan karakter 
morfologi permukaan dengan analisis mikrofoto SEM. 

Dari hasil pengujian kekuatan mekanis bahan baku didapatkan data 
bahwa ibuprofen, asam stearat, dan pati jagung  memiliki nilai tensile 

strength tertinggi dengan perlakuan gaya kempa 19,93 kN. Uji kekuatan 
mekanis dilanjutkan untuk melihat karakter mekanis campuran ibuprofen-
asam stearat dengan 3 komposisi 40:60, 50:50 dan 60:40. Dari hasil 
pengujian diapatkan data bahwa campuran ibuprofen-asam stearat 40:60 
dengan perlakuan daya kempa 19,93 kN memiliki nilai tensile strength 
paling tinggi dibandingkan komposisi lain pada variasi daya kempa. Hal ini 
menandakan telah terjadi campuran eutektik dengan kekerasan paling 
tinggi. 

Penelitian dilanjutkan untuk mengetahui kemampuan pati jagung 
dalam meredam terbentuknya eutektik dari campuran ibuprofen-asam 
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stearat. Pembuatan campuran diawali dengan mencampur terlebih dahulu 
ibuprofen dengan pati jagung dengan 3 komposisi berbeda yaitu 10%, 20%, 
30% dari campuran ibuprofen-asam stearat, kemudian baru ditambahkan 
asam stearat. Uji kekuatan mekanis dilakukan terhadap campuran ibuprofen 
-asam stearat-pati jagung dengan 3 macam komposisi pati jagung pada gaya 
kempa 14,95 kN; 19,93 kN dan 24,91 kN.  

Profil hasil pengukuran tensile strength campuran didapatkan data 
bahwa penurunan nilai tensile strength terjadi pada campuran ibuprofen-
asam stearat 40:60-pati jagung 10% (Ibu-Ste) dan campuran ibuprofen-asam 
stearat 40:60-pati jagung 20% (Ibu-Ste). Fenomena penurunan tensile 

strength yang terjadi pada penambahan pati jagung sebanyak 10% dan 20% 
dari campuran ibuprofen-asam stearat  menujukkan bahwa pada komposisi 
tersebut bentukkan eutektik hasil interaksi ibuprofen-asam stearat dapat 
dicegah. 

Analisis karakter kristalinitas campuran menggunakan PXRD 
menunjukkan bahwa campuran ibuprofen-asam stearat 40:60 dengan 
perlakuan gaya kempa 19,93 kN mengalami pergeseran puncak interferensi 
menuju sudut 2θ  lebih kecil dibandingkan bahan tunggal pembentuk 
campuran. Pengaruh penambahan pati jagung nampak dengan terjadinya 
pergeseran puncak interferensi menuju sudut 2θ  lebih besar disertai 
penurunan intensitas difraktogram sinar X campuran ibuprofen-asam stearat 
40:60 dengan perlakuan gaya kempa 19,93 kN pada sudut 2θ yaitu 11, 2°; 
16, 2°; dan 16, 4°. Fenomena ini mengindikasikan bahwa penambahan pati 
jagung dengan komposisi 20% dari campuran ibuprofen-asam stearat secara 
efektif mampu mencegah interaksi antara kedua bahan. 

Analisis termal campuran ibuprofen-asam stearat 40:60-pati jagung 
20% (Ibu-Ste) menunjukkan peningkatan titik lebur campuran dibandingkan 
titik lebur campuran ibuprofen-asam stearat 40:60. Peningkatan titik lebur 
menandakan tidak terjadi campuran eutektik ibuprofen-asam stearat 40:60 
akibat penambahan pati sebanyak 20% campuran ibuprofen-asam stearat 
pada perlakuan gaya kempa 19,93 kN.  

Interaksi fisika antara pati jagung dan campuran ibuprofen-asam 
stearat ditunjukkan dari kemunculan puncak serapan baru dalam analisis 
spektrofotometri FTIR di daerah gugus fungsi O-H dan C-H.  

Mikrofoto campuran ibuprofen-asam stearat 40-60 dengan perlakuan 
kempa 19,93 kN menunjukkan citra struktur sintering, dimana sudah tidak 
nampak lagi batas antar kedua partikel bahan. Pengaruh penambahan pati 
jagung nampak pada mikrofoto campuran ibuprofen-asam stearat 40:60-pati 
jagung 20% (Ibu-Ste) nampak partikel bulat pipih pati jagung di antara 
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patahan yang terbentuk. Gambaran demikian menujukkan kemampuan pati 
jagung untuk meredam energi kempa sehingga tidak terjadi sintering.  
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