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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Tanaman Salam 

Salam merupakan tumbuhan tingkat tinggi yang tumbuh pada daerah 

tropis. Salam dapat tumbuh dihutan dan dapat ditanam dipekarangan rumah. 

Salam merupakan tanaman asli Indonesia yang telah ditetapkan sebagai salah satu 

tumbuhan obat yang tergolong dalam klasifikasi berikut (Sumono, 2008) : 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub Divisi : Angiospermae 

Kelas   : Dicotyledoneae 

Ordo  : Myrtales 

Famili  : Myrtaceae  

Genus  : Syzygium 

Species : Syzygium polyanthum Wight 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

a     b 

Gambar 2.1 a) Pohon Salam; b) Daun Salam (Dokumen Pribadi) 
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Tanaman salam merupakan pohon dengan tinggi sekitar 25-30 m, 

batangnya bulat, memiliki permukaan licin, bertajuk rimbun dan berakar tunggang 

dengan diameter   50 cm. Memiliki daun tunggal yang letaknya berhadapan, 

panjang tangkainya sekitar 0,5-1 cm. Helaian daunnya berbentuk lonjong sampai 

elips atau bundar telur sungsang dengan ujung meruncing. Tepi daun merata 

dengan tulang daun menyirip, permukaan atas licin berwarna hijau tua dan bagian 

bawahnya berwarna hijau muda. Panjang daunnya sekitar 5-15 cm dengan lebar 3-

8 cm, apabila diremas akan mengeluarkan bau harum yang khas (Badan POM RI, 

2008). 

Bunganya majemuk berupa malai dengan banyak kuntum yang muncul 

dibawah daun atau diketiak daun. Bunga berbilangan 4, berwarna hijau berbentuk 

piala berdiameter 4 mm, berwarna hijau dengan mahkota bunga berukuran 2-3,5 

mm berwarna putih. Panjang putik 1,5-2 mm, berwarna hijau keputihan. Benang 

sarinya banyak, terkumpul dalam 4 kelompok, lekas rontok berwarna jingga 

kekuningan. Buah buni berbentuk bulat dengan diameter 1,2 cm. Saat masih muda 

berwarna hijau, sedangkan saat sudah tua berwarna coklat kehitaman. Biji 

berbentuk bulat, dengan diameter 1 cm berwarna cokelat. Perakarannya tunggang 

berwarna cokelat muda (Badan POM RI, 2008). 

2.2.1 Kandungan Zat Aktif 

Daun salam kering mengandung sekitar 0,17% minyak essensial dengan 

komponen penting eugenol dan metal kavikol. Mengandung flavonoid total tidak 

kurang dari 0,40% dihitung sebagai kuersetin (Depkes RI, 2009).  

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Struktur Kimia Kuersetin (Depkes RI, 2009) 
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Daun salam mempunyai kandungan senyawa flavonoid kuersetin, tanin 

dan saponin yang dapat mengurangi kerusakan endotel dengan menurunkan kadar 

kolesterol dan LDL melalui peningkatan sintesa asam empedu. Peningkatan 

sekresi asam empedu akan menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Kandungan 

flavonoid yaitu kuersetin dan fluoretin merupakan senyawa antioksidan alami 

tumbuhan yang dapat menurunkan kadar kolesterol dan trigliserida dalam darah, 

melindungi pembuluh arteri, mengurangi penimbunan kolesterol dipermukaan 

endotel pembuluh darah. Senyawa tersebut terbukti dapat bekerja secara in vitro 

sebagai inhibitor enzim HMG-KoA reduktase dalam mensintesis kolesterol 

(Venugopal et al, 2002). 

Daun salam juga mengandung flavonoid, minyak atsiri, seskuiterpen, 

triterpenoid, sitral, lakton, saponin, karbohidrat, dan selenium. Vitamin yang 

terkandung dalam daun salam seperti vitamin A, vitamin C, vitamin E berfungsi 

sebagai antioksidan. Daun salam juga mengandung tannin, saponin dan niacin 

yang berfungsi untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah. 

Kandungan aromatik daun salam terdiri dari senyawa golongan 

seskuiterpen (25,5%), aldehid (14,5%), keton (10,9%), asam lemak (10,9%), 

alkohol (9,1%), monoterpen (9,1%), hidrokarbon alifatik dan siklik (7,3%), ester 

(3,6%), diterpen (1,8%) dan golongan lainnya sebanyak 7,3% dari total senyawa 

aromatik salam. Hasil analisis dengan kromatografi gas menunjukkan minyak 

atsiri daun salam mengandung sekitar 28 komponen, salah satunya eugenol, 

sedangkan analisis dengan kromatografi lapis tipis disimpulkan bahwa minyak 

atsiri daun salam terdiri dari seskuiterpen lakton yang mengandung fenol 

(Murhadi et al, 2007). 

2.1.2 Khasiat Daun Salam 

Bagian dari tanaman salam yang paling banyak digunakan adalah 

daunnya. Daun salam digunakan terutama sebagai rempah pengharum masakan, 

bukan hanya di Indonesia, tetapi umumnya juga Asia Tenggara baik untuk 

masakan daging, ikan, sayuran, maupun nasi. Selain digunakan sebagai bumbu 

masakan, tanaman salam juga mulai dimanfaatkan untuk pengobatan tradisional. 

Bagian yang digunakan adalah daun, kulit batang, akar dan buah. Daunnya dapat 

dimanfaatkan untuk menurunkan kolesterol, pengobatan diabetes mellitus, 
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tekanan darah tinggi, sakit maag dan diare (Dalimartha, 2000).Selain itu, bagian 

kulit batang, akar dan buah dari tanaman salam ini juga memiliki banyak khasiat 

dalam pengobatan asam urat, stroke, hiperkolesterol, hipertensi, kencing manis, 

maag, diare, gatal-gatal dan melancarkan peredaran darah karena tinggi 

kandungan minyak atsiri, flavonoid dan tannin (Hartini, 2011).   

2.2 Tinjauan Ekstrak 

 Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat 

aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang 

sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau 

serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah 

ditetapkan. Sebagian besar ekstrak dibuat dengan mengekstraksi bahan baku obat 

secara perkolasi. Seluruh perkolat biasanya dipekatkan dengan cara destilasi 

dengan pengurangan tekanan, agar bahan utama obat sesedikit mungkin terkena 

panas (Depkes RI, 2014).  

Berdasarkan sifatnya ekstrak dapat dibagi menjadi empat, yaitu ekstrak 

encer, ekstrak kental, ekstrak kering, dan ekstrak cair.Ekstrak encer (Extractum 

tenue) merupakan sediaan yang memiliki konsistensi seperti cairan madu yang 

mudah mengalir.Ekstrak kental (Extractum spissum) merupakan sediaan kental 

yang apabila dalam keadaan dingin dan kecil kemungkinan bisa 

dituang.Kandungan airnya berjumlah sampai dengan 30%.Ekstrak kering 

(Extractum siccum) merupakan sediaan yang memiliki konsistensi kering dan 

mudah dihancurkan dengan tangan. Melalui penguapan dan pengeringan sisanya 

akan terbentuk suatu produk, yang sebaiknya memiliki kandungan lembab tidak 

lebih dari 5%. Ekstrak cair (Extractum fluidum) merupakan sediaan dari simplisia 

nabati yang mengandung etanol sebagai pelarut atau sebagai pengawet atau 

sebagai pelarut dan pengawet. Jika tidak dinyatakan lain pada masing-masing 

monografi tiap ml ekstrak mengandung bahan aktif dari 1 g simplisia yang 

memenuhi syarat (Depkes RI, 2014). 

2.2.1 Metode Ekstraksi 

Cara penyarian atau metode ekstraksi yang umum digunakan antara lain 

maserasi dan perkolasi. Metode penyarian yang akan digunakan tergantung dari 

wujud dan kandungan bahan yang akan disari. Selain itu, pemilihan metode 
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penyarian disesuaikan dengan kepentingan untuk memperoleh kandungan kimia 

yang diinginkan. 

2.2.1.1 Maserasi  

Maserasi merupakan metode sederhana yang banyak dilakukan untuk 

mengekstrasi senyawa dari tanaman. Terdapat dua tipe maserasi yaitu sederhana, 

ultrasonik dan kinetik atau pengadukan. Maserasi sederhana dapat dilakukan 

dengan merendam bagian simplisia secara utuh atau yang sudah digiling kasar 

dengan pelarut dalam bejana tertutup, yang dilakukan pada suhu kamar selama 

sekurang-kurangnya tiga hari dengan pengadukan berulang kali sampai semua 

bagian tanaman dapat melarut dalam cairan pelarut. Proses ekstraksi dihentikan 

ketika telah tercapai kesetimbangan senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi 

dalam sel tanaman (Mukhairini, 2014). Selanjutnya campuran di saring dan 

ampasnya diperas agar diperoleh bagian cairnya saja. Cairan jernih disaring atau 

didekantasi dan dibiarkan selama dalam waktu tertentu (Kumoro, 2015). 

Maserasi ultrasonik merupakan modifikasi dari metode maserasi dengan 

mengunakan ultrasound (gelombang dengan frekuensi tinggi, 20kHz). Metode ini 

dilakukan dengan memasukkan simplisia kedalam sebuah bejana, kemudian 

bejana dimasukkan dalam wadah ultrasonik. Pada prinsipnya, metode ini 

memberikan tekanan mekanik pada sel sehingga menghasilkan rongga pada 

sampel, rongga yang terbentuk menyebabkan peningkatan kelarutan senyawa 

dalam pelarut dan meningkatkan hasil ekstraksi. Sehingga senyawa yang 

diperoleh cukup banyak (Mukhriani, 2014). Keuntungan penggunaan metode ini 

adalah prosesnya lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan metode yang 

lainnya. 

2.2.1.2 Perkolasi 

 Perkolasi biasanya digunakan untuk mengekstrak bahan aktif dari bagian 

tanaman dalam penyediaan tinktur dan ekstrak cair. Perkolator merupakan silinder 

sempit dan panjang, yang kedua ujungnya berbentuk kerucut terbuka. Tanaman 

yang akan diekstrak dibasahi dengan pelarut yang sesuai dan didiamkan selama 4 

jam dalam tangki tertutup. Kemudian bagian tanaman dimasukkan ke dalam 

perkolator, dan ditambahkan sejumlah pelarut sampai terbentuk lapisan tipis. 

Kemudian campuran ini didiamkan selama 24 jam dalam perkolator tertutup. 
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Selanjutnya pelarut ditambahkan lagi sesuai kebutuhan sampai diperoleh cairan 

sebanyak tiga per empat dari volume akhir. Residu ditekan dan ditambahkan ke 

cairan ekstrak. Sejumlah pelarut ditambahkan lagi  ke dalam cairan ekstrak agar 

diperoleh ekstrak dengan volume yang diinginkan. Campuran ekstrak yang 

diperoleh dilakukan penjernihan dengan menyaring kemudian dilanjutkan dengan 

proses pemisahan ekstrak sederhana (dekantasi) (Kumoro, 2015).  

2.2.2 Proses Pembuatan Ekstrak 

Proses awal pembuatan ekstrak adalah tahapan pembuatan serbuk 

simplisia kering. Dari simplisia dibuat serbuk simplisia sampai derajat kehalusan 

tertentu. Proses ini dapat mempengaruhi mutu ekstrak dengan dasar beberapa hal 

yaitu makin halus serbuk simplisia, proses ekstraksi makin efektif-efisien, namun 

makin halus serbuk, maka makin rumit secara teknologi peralatan untuk tahapan 

filtrasi. Dan selama penggunaan peralatan penyerbukan dimana ada gerakan dan 

interaksi dengan benda keras (logam, dll) maka akan timbul panas yang dapat 

berpengaruh pada senyawa kandungan. Namun hal ini dapat dikompensasi dengan 

penggunaan nitrogen cair. 

Proses selanjutnya adalah menentukan pelarut yang akan digunakan. 

Pelarut yang digunakan yang mampu melarutkan hampir semua metabolit 

sekunder yang terkandung dalam tanaman. Faktor utama yang menjadi 

pertimbangan pada pemilihan pelarut adalah selektivitas, kemudahan bekerja dan 

proses dengan cairan tersebut, ekonomis, ramah lingkungan dan keamanan. 

Namun sampai saat ini berlaku aturan bahwa pelarut yang diperbolehkan adalah 

air dan alkohol (etanol) serta campurannya. 

Selanjutnya dilakukan pemurnian ekstrak untuk menghilangkan 

(memisahkan) senyawa yang tidak dikehendaki tanpa berpengaruh pada senyawa 

kandungan yang dikehendaki, sehingga diperoleh ekstrak yang lebih murni. Lalu 

dilakukan pemekatan yaitu peningkatan jumlah senyawa terlarut secara 

penguapan pelarut hingga didapatkan ekstrak kental atau pekat. 

Kemudian dilakukan pengeringan ekstrak secara evaporasi yaitu peristiwa 

menguapnya pelarut dari campuran yang terdiri atas zat terlarut yang tidak mudah 

menguap dan pelarut yang mudah menguap. Dan dihitung hasil rendemen yaitu 
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perbandingan antara ekstrak yang diperoleh dengan simplisia awal (Depkes RI, 

2000). 

2.3 Tinjauan Granul 

Granul merupakan hasil dari proses granulasi yang bertujuan untuk 

meningkatkan aliran serbuk dengan jalan membentuknya menjadi bulatan-bulatan 

atau agregat-agregat dalam bentuk yang beraturan.  

2.3.1 Metode Granulasi Basah 

  Salah satu dasar pembuatan granul dari metode granulasi basah adalah 

dengan melembabkan serbuk atau campuran serbuk hingga berbentuk pasta. 

Kemudian adonan yang sudah lembab dilewatkan pada celah ayakan dengan 

ukuran lubang pengayak yang sesuai dengan ukuran granul yang diinginkan. 

Selanjutnya granul diletakkan dinampan pengeringan dan dikeringkan melalui 

udara atau dibawah panas (sesuai dengan sifat obat). Granul digerakkan di atas 

nampan pengeringan secara berkala untuk mencegah terjadinya perekatan menjadi 

gumpalan atau  massa besar. Tipe lain dari metode basah adalah proses cairan 

(fluid bed procession), dimana partikel diletakkan dibagian kerucut pada peralatan 

dan  didispersikan secara kuat. Kemudian di suspensikan ketika bahan tambahan  

cair  disemprotkan  pada  partikel dan produk kering, sehingga membentuk granul 

atau butiran dengan ukuran yang  telah ditetapkan (Ansel, 2005). Keuntungan dari 

metode granulasi basah adalah sifat-sifat mengalir lebih baik, pemadatan, 

pengempaan baik, distribusi zat pewarna merata (Siregar dan Wikarsa, 2010). 

2.3.2 Mutu Fisik Granul 

2.3.2.1 Kecepatan Alir dan Sudut Diam 

  Waktu alir adalah waktu yang diperlukan untuk mengalirkan sejumlah 

granul atau serbuk pada alat yang terpakai. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

waktu alir adalah bentuk, ukuran dan kelembaban granul. Bentuk granul yang 

tidak seragam dari ukuran partikel yang semakin kecil menyebabkan granul 

mudah menggumpal dan sifat alirnya jelek (Lachman, 2008). Parameter ini dapat 

dilakukan dengan memasukkan sejumlah granul ke dalam corong sampai penuh, 

kemudian diratakan. Waktu yang dibutuhkan seluruh granul untuk melewati 
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corong adalah waktu alirnya.Laju alir dinyatakan sebagai jumlah gram granul 

yang melewati corong per detik (Juheini, 2004). 

  Sudut diam adalah sudut tetap yang terjadi antara timbunan atau tinggi 

partikel yang berbentuk kerucut dengan bidang horizontal atau jari-jari bidang 

dasar kerucut (Lachman, 2008). Bila sudut diam lebih kecil dari 30
0 

biasanya 

menunjukkan bahwa bahan memiliki sifat alir baik. Besar kecilnya sudut diam 

dipengaruhi oleh bentuk, ukuran, dan kelembaban massa kempa (Aulton, 2002). 

Tabel II.1Hubungan Sudut Diam dan Daya Alir (Aulton, 2002) 

Sudut Diam Daya Alir 

<20 Sangat Baik 

20-30 Baik 

30-34 Cukup Baik 

>40 Sangat Buruk 

2.3.2.2 Kandungan Lengas 

Pemeriksaan kandungan lengas atau pengendalian kadar air dalam granul 

sangat penting dilakukan pada proses granulasi karena akan berpengaruh pada 

produk akhir. Kelembaban dapat mempengaruhi aliran granul, kompresi tablet, 

waktu hancur tablet, habit kristal dan stabilitas kimia. Kandungan lengas biasanya 

diukur dengan menggunakan alat moisture analyzer (Parikh, 2005). 

Kandungan lengas yang terlalu rendah meningkatkan kemungkinan 

terjadinya capping (permukaan tablet pecah atau retak atau timbul garis pada 

tablet) sedangkan kandungan lengas yang terlalu tinggi meningkatkan 

kemungkinan terjadinya picking (adanya granul tablet yang menempel pada 

dinding die atau mesin cetak tablet). Persyaratan granul yang baik memiliki 

kandungan lengas 1-2% (Aulton, 2002). 

2.3.2.3 Kadar Fines 

Berdasarkan ukurannya, granul dan serbuk memiliki rentang ukuran 

diameter yang bervariasi. Mulai dari yang sangat kasar hingga yang sangat halus. 

Tujuan pemeriksaan distribusi ukuran partikel ini adalah untuk mendapatkan data 

kuantitatif ukuran, distribusi, dan bentuk obat serta komponen lain yang 

digunakan dalam formulasi. Ukuran partikel granul akan mempengaruhi laju 

disolusi, bioavailabilitas, dan distribusi bahan obat yang menjamin keseragaman 

kandungan dosis. 
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  Metode yang digunakan dalam menentukan kadar fines ini adalah 

pengayakan dengan menggunakan alah shieve shaker. Metode ini dilakukan 

dengan menggetarkan partikel secara mekanik melewati suatu deret pengayak 

yang telah diketahui ukurannya semakin kecil dan proporsi serbuk yang lewat 

atau tertinggal pada masing-masing pengayak. Uji kadar fines dilakukan untuk 

mengetahui jumlah fines yang terdapat dalam granul. Fines adalah pertikel yang 

memiliki ukuran kurang dari mesh 100. Jumlah fines tidak boleh terlalu banyak 

(<20%) agar tidak terjadi masalah saat mencetak tablet (Ansel,2011). 

2.3.2.4 Kompaktibilitas 

  Uji kompaktibilitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

kemampuan granul dalam membentuk masa kompak dengan bahan tambahan 

pada tekanan tertentu.Parameter ini biasanya dilakukan dengan menggunakan 

penekan hidrolik. Apabila diperoleh granul dengan kondisi baik dan tidak 

menimbulkan capping, maka dapat dikatakan kompaktibel. 

2.4 Tinjauan Tablet 

Tablet adalah sediaan padat yang mengandung bahan obat dengan atau 

tanpa bahan pengisi. Tablet kempa dibuat dengan memberikan tekanan tinggi 

pada serbuk atau granul menggunakan cetakan baja. 

Pada umumnya tablet kempa mengandung zat aktif dan bahan pengisi, 

bahan pengikat, disintegran dan lubrikan, dapat juga mengandung bahan warna 

dan lak (bahan warna yangdiadsorpsikan pada alumunium hidroksida yang 

tidaklarut) yang diizinkan, bahan pengaroma dan bahan pemanis. Bahan pengisi 

ditambahkan jika jumlah zataktif sedikit atau sulit dikempa. Bahan pengisi 

tabletyang umum adalah laktosa, pati, kalsium fosfatdibasa dan selulosa 

mikrokristal (Depkes RI, 2014).  

Keuntungan sediaan bentuk tablet adalah tablet merupakan bentuk sediaan 

yang utuh dan menawarkan kemampuan berlebih dari semua bentuk sediaan oral 

untuk ketepatan ukuran serta variabilitas kandungan yang paling rendah. Tablet 

merupakan bentuk sediaan obat yang paling rendah dan murah dikemas serta 

dikirim. Tablet merupakan bentuk sediaan oral yang paling ringan dan paling 

kompak. Pemberian tanda pengenal produk pada tablet paling mudah dan murah 



13 
 

 
 

tidak memerlukan langkah pekerjaan tambahan bila menggunakan pencetak yang 

bermonogram atau berhiasan timbul (Lachman, 2008).  

Sedangkan kerugian sediaan tablet adalah beberapa obat tidak dapat 

dikempa menjadi padat atau kompak tergantung padarendahnya berat jenis. 

Kurang baik untuk anak-anak atau dewasa yang sulit menelan obat bentuk sediaan 

tablet. Obat yang rasanya pahit, obat dengan bau yang tidak dapat dihilangkan 

atau obat yang peka terhadap oksigen atau kelembaban udara perlu pengafsiran 

atau penyelubungan dulu sebelum dikempa (bila mungkin atau memerlukan 

penyalutan dulu) (Priyambodo, 2007). 

2.4.1 Bahan Pembawa Tablet 

Dalam pembuatan tablet selain zat aktif juga digunakan bahan 

pembawayang dicampur bersama bahan obatnya. Bahan pembawa yang 

digunakan dapat berfungsi sebagai bahan pengisi, bahan pengikat, bahan 

penghancur, dan bahan pelicin. Bahan tambahan tersebut antara lain adalah : 

2.4.1.1 Bahan Pengisi  

Zat pengisi adalah suatu zat yang ditambahkan ke dalam suatu 

formulasitablet bertujuan untuk penyesuaian bobot dan ukuran tablet sehingga 

sesuaidengan persyaratan, untuk membantu kemudahan dalam pembuatan tablet, 

danmeningkatkan mutu sediaan tablet. Zat pengisi yang biasa digunakan antara 

lain pati, laktosa, manitol, dan avicel (Depkes RI, 2014). 

2.4.1.2 Bahan Pengikat 

Bahan pengikat dapat memberikan daya adhesi pada massa serbuk saat 

granulasi dan meningkatkan kohesifitas pada bahan pengisi. Bahan pengikat 

dalam tablet membantu penyatuan beberapa partikel serbuk. Penambahan bahan 

pengikat lebih efektif dalam bentuk larutan, tetapi dapat juga ditambahkan dalam 

bentuk kering. Bahan pengikat yang biasa digunakan antara lain gom akasia, 

gelatin, sukrosa, povidone, metilselulosa, karboksi metal selulosa dan pasta pati 

terhidrolisis. Selulose mikrokristalin merupakan bahan pengikat yang paling 

efektif untuk pembuatan tablet kempa langsung. 

Bahan pengikat dapat ditambahkan dalam bentuk kering tetapi lebih 

efektif bila ditambahkan dalam bentuk larutan. Bahan pengikat yang umum 
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digunakan dalam tabletasi adalah PVP, gelatin, CMC Na, metilselulosa,dan 

HPMC (Ansel, 2011).  

2.4.1.3 Bahan Penghancur 

 Bahan penghancur merupakan bahan yang dapat membantu dalam 

menghancurkan tablet dalam saluran cerna. Bahan penghancur ini akan 

mendorong hancurnya massa padat menjadi partikel yang lebih kecil, sehingga 

mudah terdispersi. Contoh bahan penghancur superdisintegran yang sering 

digunakan adalah primogel, polyplasdon, dan acdisol (Ansel, 2011). 

2.4.1.4 Bahan Lubrikan 

Lubrikan ditambahkan dengan tujuan untuk mengurangi gesekan selama 

proses pengempaan tablet. Umumnya lubrikan bersifat hidrofobik, sehingga 

cenderung menurunkan laju disintegrasi dan disolusi tablet. Contoh lubrikan yang 

sering digunakan antara lain talk, magnesium stearat, kalsium stearat, natrium 

stearat, polietilenglikol, dan lain-lain (Ansel, 2011). 

2.5 Mutu Fisik Tablet 

2.5.1 Kekerasan Tablet 

Dalam formulasi tablet, perlu dilakukan uji kekerasan untuk menjamin 

tablet tidak patah selama proses distribusi dan cukup lunak untuk dapat hancur 

tepat setelah ditelan. Kekerasan tablet dipengaruhi oleh tekanan yang diberikan 

selama proses pencetakan. Semakin besar tekanan yang diberikan, maka tablet 

yang dihasilkan pun semakin keras. Dalam mengukur kekerasan tablet, biasanya 

digunakan alat bernama hardness tester. Kekerasan sekitar 4 kg merupakan 

persyaratan minimal tablet yang baik (Ansel, 2011). 

2.5.2 Kerapuhan Tablet 

 Uji kerapuhan tablet dilakukan karena pada saat pengemasan dan 

pengepakan serta pengangkutan kemungkinan tablet mengalami benturan. 

Benturan pada proses tersebut dapat menghilangkan partikel-partikel obat yang 

berada di permukaan tablet. Tablet yang mudah menjadi bubuk, menyerpih dan 

pecah akan menyebabkan berkurangnya akseptibilitas sediaan oleh pasien dan 

menimbulkan variasi pada berat dan keseragaman isi tablet. Uji kerapuhan di 

laboratorium menggunakan alat uji kerapuhan. Alat tersebut memiliki sejenis 
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kotak plastik yang berputar pada kecepatan 25 rpm, menjatuhkan tablet sejauh 6 

inci pada setiap putaran. Tablet diambil sebanyak 30 tablet lalu dibersihkan, 

kemudian ditimbang (W1 gram), lalu dimasukkan ke dalam alat uji kerapuhan 

untuk diuji. Alat diset dengan kecepatan putaran 25 rpm selama 4 menit.Tablet 

dikeluarkan, lalu bersihkan dan ditimbang kembali (W2 gram).Dihitung 

persentase kerapuhan tablet.Kehilangan berat kurang dari 1 % masih dapat 

diterima (Ansel, 2011). 

2.5.3 Waktu Hancur 

Waktu hancur penting dilakukan jika tablet diberikan peroral, kecuali 

tablet yang harus dikunyah sebelum ditelan. Uji ini dimaksudkan untuk 

menetapkan kesesuaian batas waktu hancur yang ditetapkan pada masing-masing 

monografi. Uji waktu hancur tidak menyatakan bahwa sediaan atau bahan 

aktifnya terlarut sempurna. Pada pengujian waktu hancur, tablet dinyatakan 

hancur jika tidak ada bagian tablet yang tertinggal di atas kasa, kecuali fragmen 

yang berasal dari zat penyalut. Kecuali dinyatakan lain, waktu yang diperlukan 

untuk menghancurkan keenam tablet tidak lebih dari 15 menit untuk tablet tidak 

bersalut dan tidak lebih dari 60 menit untuk tablet bersalut (Depkes RI, 2014). 

2.6 Tinjauan Bahan Penelitian 

2.6.1 Laktosa 

Laktosa (C12H22O12.H2O) merupakan pengisi yang paling luas digunakan 

dalam formulasi sediaan tablet.Laktosa merupakan eksipien yang baik sekali 

digunakan dalam tablet yang mengandung zat aktif berkonsentrasi kecil karena 

mudah melakukan pencampuran yang homogen. Selain itu harga laktosa juga 

relatif murah daripada kebanyakan pengisi tablet yang lain (Siregar dan Wikarsa, 

2010). 

 Ciri-ciri dari laktosa adalah serbuk hablur, putih, tidak berbau, rasa agak 

manis. Larut dalam 6 bagian air, larut dalam 1 bagian air mendidih, sukar larut 

dalam etanol (95%) dan praktis tidak larut dalam kloroform dan eter (Depkes RI, 

2014). Rumus struktur laktosa dapat dilihat pada gambar 2.3. 
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Gambar 2.3 Struktur KimiaLaktosa(Depkes RI, 2014) 

2.6.2 Pati Jagung 

Pati jagungadalah pati yang diperoleh dari biji Zeamays L. (familia 

Poacea). Pemerian serbuk sangat halus, putih. Mikroskopik berupa butir bersegi 

banyak, bersudut, ukuran 2-23 μm atau butir bulat dengan diameter 25-32 μm. 

Hilus ditengah berupa rongga yang nyata atau celah berjumlah 2-5, tidak ada 

lamella, jika diamati di bawah cahaya terpolarisasi, tampak bentuk silang 

berwarna hitam, memotong pada hilus (Depkes RI, 2014). Kandungan amilosa 

pada amilum jagung sebesar 24 – 28% (Rowe et al, 2009). 

2.6.3 HPMC (Hydroxypropyl methylcellulose) 

HPMC berbentuk serbuk, granul atau serat, putih atau krem putih , tidak 

berbau dan tidak berasa. Dalam air dingin membentuk cairan koloidal yang 

viskus. Tidak larut dalam kloroform, etanol 95% dan eter, tetapi larut dalam 

campuran etanol-diklorometana. 

HPMC memiliki sifat-sifat yang serupa dengan metil selulosa. Kelebihan 

HPMC dibanding metil selulosa yaitu mucilago yang diperoleh dari HPMC lebih 

jernih dan adanya partikel-partikel yang tidak larut jumlahnya lebih sedikit 

dibandingkan metil selulosa. 

HPMC berdasarkan tipe substitusinya terdiri dari berbagai tipe seperti 

HPMC tipe 1828, 2208, 2906, dan 2910. HPMC tipe 2910 mengandung 28-30% 

gugus metoksi (OCH3) dan 7-21% gugus hidroksipropil (OCH2CH(OH)CH3). 

Viskositasnya juga bervariasi mulai dari 3 cps, 5 cps, 6 cps, 15 cps, 50 cps, 4000 

cps, hingga 10.000 cps. HPMC dengan viskositas tinggi digunakan untuk 

memperlambat pelepasan bahan obat yang larut air dari matriksnya. Konsentrasi 

HPMC yang biasa digunakan adalah antara 1%-5% baik menggunakan proses 

granulasi basah maupun granulasi kering. Dengan viskositas tinggi, HPMC 
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sebagai pengikat dapat memperlambat melarutnya tablet hingga 10%-80% (Rowe 

et al, 2009). 

HPMC adalah suatu polimer yang mudah sekali menggumpal sehingga 

sulit untuk melarut secara sempurna. HPMC larut dalam air dingin dan polietilen 

glikol namun tidak larut dalam alkohol. Oleh karena itu, untuk membuat larutan 

HPMC yaitu menambahkannya dengan air dingin agar dapat melarut secara 

sempurna. Rumus struktur HPMC dapat dilihat pada gambar 2.4. 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Struktur Kimia HPMC(Wikipedia, 2015) 

2.6.4 Primogel 

 Primogel mempunyai nama kimia sodium starch glycolate atau sodium 

carboxymethyl starch. Serbuk higroskopis yang berwarna putih atau hampir putih, 

mempunyai sifat alir yang baik. Apabila dilihat dengan mikroskop, primogel 

berupa granul yang bentuknya tidak teratur dengan ukuran 30-100 mm. Granul 

primogel menunjukkan pengembangan (swelling) yang besar ketika kontak 

dengan air. Primogel biasanya digunakan sebagai disintegran pada tablet atau 

kapsul. Primogel biasanya diformulasi untuk tablet yang dicetak langsung atau 

dengan granulasi basah. Konsentrasi primogel yang umum digunakan yaitu antara 

2%-8%, dimana konsentrasi optimum adalah 4%. Primogel juga dapat digunakan 

sebagai agen pensuspensi.Primogel mempunyai kemampuan untuk mengembang 

sampai 300 kali (Roweet al,2009). 

2.6.5 Magnesium Stearat 

Magnesium stearat adalah lubrikan sangat efektif dan luas digunakan. 

Material yang berasal dari sumber hewani, merupakan campuran dari stearat dan 

palmilat. Mg stearat bersifat hidrofobik, oleh sebab itu dalam formulasi 

diaplikasikan pada konsentrasi terendah. Berbentuk serbuk halus dan bebas dari 

butiran. Berwarna putih dan voluminous, bau lemah khas dan tidak berasa. 
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Kelarutan dari magnesium stearat ini praktis tidak larut dalam air, etanol, dan 

dalam eter. Agak larut dalam larutan hangat benzene dan etanol 95% (Rowe et al, 

2009). Penggunaan magnesium stearat sebagai lubrikan pada tablet dan kapsul 

pada konsentrasi antara 0,25% hingga 2% (Lachman et al, 2008). 

 


