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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Tanaman Salam 

Tanaman salam merupakan tumbuhan liar yang banyak ditemukan di 

pegunungan dan di hutan. Tanaman ini dapat tumbuh di dataran rendah sampai 

1400 mdpl, biasanya ditananam disekitar pekarangan rumah. Di Asia Tenggara 

banyak tersebar tanaman salam, khususnya di Indonesia yaitu banyak terdapat di 

jawa dan kalimantan. Tanaman ini sering ditanaman untuk dimanfaatkan bagian 

daunnya. Daun dari tanaman salam sering digunakan untuk bahan masakan, 

karena aromanya yang khas (Sudarsono, 2002).  

Secara empiris, masyarakat Indonesia banyak memanfaatkan bahan alam 

untuk pengobatan tradisional. Berdasarkan perkembangan jaman, daun salam juga 

dapat digunakan sebagai obat tradisional. Kandungan metabolit sekunder pada 

daun salam memiliki banyak aktivitas farmakologis dalam pengobatan berbagai 

penyakit (Heinrich et al, 2012). Gambar pohon dan daun salam dapat dilihat pada 

gambar 2.1. 

                                  

Gambar 2. 1 a) Pohon Salam dan b) Daun Salam (Dokumen pribadi)

a) b) 
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Klasifikasi tanaman salam adalah sebagai berikut :  (Badan POM RI, 2008) 

Divisi  : Spermatophyta  

Kelas   : Dicotyledoneae 

Ordo  : Myrtales 

Famili  : Myrtaceae 

Genus   : Syzygium 

Spesies   : Syzygium polyanthum Wight.  

Tanaman salam memiliki beberapa sinonim, yaitu Eugenia polyantha Wight 

dan Eugenia lucidula Miq. Tanaman ini juga memiliki beberapa nama daerah, di 

Jawa dan Madura disebut salam, di Melayu disebut ubar serai, di Sunda disebut 

gowok dan di Kangean disebut Kastolam (Badan POM RI, 2008). Sedangkan 

untuk nama simplisianya adalah Syzygii polyanthi Folium (Dalimartha, 2000).  

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, berwana hijau berbentuk 

piala berdiameter 4 mm, mahkota bunga berukuran 2–3,5 mm berwarna putih. 

Panjang putik 1,5–2 mm. Benang sarinya banyak, terkumpul dalam 4 kelompok, 

lekas rontok berwarna jingga kekuningan. Buahnya berbentuk bulat dengan 

diameter 1,2 cm. Saat masih muda berwarna hijau, sedangkan saat sudah tua 

berwarna coklat kehitaman. Biji berbentuk bulat, dengan diameter 1cm berwarna 

cokelat. Perakarannya tunggang berwarna cokelat muda (Badan POM RI, 2008). 

Pemerian simplisia daun salam berwarna cokelat, berbau aromatik lemah dengan 

rasa kelat (Depkes RI, 2009). 

2.1.1 Kandungan Senyawa Kimia 

Tanaman salam mengandung banyak senyawa, diantaranya adalah alkaloid, 

saponin, steroid, terpenoid, minyak atsiri (0,05%) mengandung sitral dan eugenol, 
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lakton, fenol dan tanin (Lelono et al,. 2009). Hasil ekstraksi daun salam dengan 

metanol banyak mengandung senyawa golongan flavonoid dan fenol. Kandungan 

flavonoid daun salam yaitu kuersetin dan fluoretin. Flavonoid yang diperoleh 

sebesar 14,87 mg yang setara dengan 100 g ekstrak kuersetin. Flavonoid total 

dalam daun salam tidak kurang dari 0,40% kuersetin (Depkes RI, 2009).  

 

Gambar 2. 2 Struktur kimia kuersetin (pubchem.ncbi.nlm.nih.gov) 

Terdapat pula kandungan senyawa lain pada daun salam, yaitu vitamin C, 

vitamin A, vitamin B6, vitamin B12, thiamin, riboflavin, folat, niacin, serta 

kandungan mineral berupa selenium (Hariana, 2011).  Pada daun kering tanaman 

ini, dilaporkan bahwa terdapat sekitar 0,17% minyak essensial dengan eugenol 

dan metil kavikol (Sardjono, S. 1999).  

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 (Venugopal, 

2002). Ekstrak daun salam menurunkan kadar LDL kolesterol serum secara 

bermakna sesuai peningkatan dosis yang diberikan karena mengandung bahan 

seperti kuersetin. Kuersetin merupakan antioksidan kuat yang mampu melindungi 

hepar dan menurunkan oksidasi pada LDL serta meningkatkan gluthation. 

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 
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inhibitor enzim HMG-KoA reduktase dalam mensintesis kolesterol (Venugopal et 

al., 2002).  

2.1.2 Khasiat Daun Salam 

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 kencing manis (diabetes mellitus), tekanan darah tinggi 

(hipertensi), 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, flavonoida dan tannin (Hartini, 2011).   

2.2 Tinjauan Ekstrak  

Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif 

yang berasal dari simplisia nabati atau simplisia hewani dengan 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 (Depkes RI, 2014). 

Ekstrak cair merupakan sediaan cair dari simplisia nabati yang mengandung 

etanol, 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. Ekstrak cair ini cenderung mengendap bila didiamkan dan 

disaring atau bagian yang bening dienaptuangkan. Beningan yang diperoleh 

memenuhi persyaratan farmakope. Ekstrak cair dapat dibuat dari ekstrak yang 

sesuai (Depkes  RI, 2014). 

Ekstrak tumbuhan obat yang dibuat dari simplisia nabati dapat dipandang 

sebagai bahan awal, bahan antara atau produk jadi. Ekstrak sebagai bahan awal 

dianalogikan dengan komoditi bahan baku obat yang dengan teknologi fitofarmasi 

diproses menjadi produk jadi. Ekstrak sebagai bahan antara berarti masih menjadi 

bahan yang dapat diproses lagi menjadi fraksi-fraksi, isolat, senyawa tunggal 
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ataupun tetap sebagai campuran dengan ekstrak lain. Ekstrak sebagai produk jadi 

berarti ekstrak yang berada dalam sediaan obat jadi siap digunakan oleh penderita.  

2.2.1 Proses Pembuatan Ekstrak 

Tahap pertama yang dilakukan dalam proses pembuatan ekstrak yaitu 

pembuatan serbuk simplisia kering (Penyerbukan). Dari simplisia dibuat serbuk 

dengan peralatan tertentu sampai derajat kehalusan tertentu. Proses ini akan 

mempengaruhi mutu ekstrak dengan dasar beberapa hal sebagai berikut:  makin 

halus serbuk simplisia, proses ekstraksi makin efektif dan efisien, namun semakin 

rumit secara teknologi peralatan untuk tahap filtrasi. Selama penggunaan 

peralatan penyerbukan dimana ada gerakan dan interaksi dengan benda keras 

(logam dll) maka akan timbul panas (kalori) yang dapat berpengaruh pada 

senyawa kandungan. Namun hal ini dapat dikompensasi dengan penggunaan 

nitrogen cair  

Tahap kedua yaitu penentuan cairan pelarut yang akan digunakan. Cairan 

pelarut yang dipilih adalah yang dapat melarutkan hampir semua metabolit 

sekunder yang terkandung dalam tanaman. Faktor utama dalam 

mempertimbangkan pemilihan cairan penyari meliputi: selektivitas, kemudahan 

bekerja dan proses dengan cairan tersebut, ekonomis, ramah lingkungan, 

keamanan. Pemerintah membatasi penggunaan pelarut, sehingga pelarut yang 

diperbolehkan adalah air dan alkohol (etanol) serta campurannya. Jenis pelarut 

lain seperti metanol dll (alkohol turunannya), heksana dll (hidrokarbon aliphatik), 

toluen dll (hidrokarbon aromatik), kloroform (dan segolongannya), aseton, 

umumnya digunakan sebagai pelarut untuk tahap separasi dan tahap pemurnian 

(fraksinasi). Metanol dihindari penggunaanya karena bersifat toksik akut dan 

kronik  

Kemudian dilakukan tahap separasi dan pemurnian dengan tujuan untuk 

menghilangkan senyawa yang tidak dikehendaki semaksimal mungkin, tanpa 

berpengaruh pada senyawa yang dikehendaki, sehingga diperoleh ekstrak yang 

lebih murni. Selanjutnya, dilakukan pemekatan atau penguapan yang berarti 

meningkatkan jumlah partikel senyawa terlarut dengan menguapkan pelarut 

sampai ekstrak menjadi kental atau pekat. Setelah pemekatan ekstrak, dilakukan 

pengeringan yang berarti menghilangkan pelarut dari bahan sehingga 
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menghasilkan serbuk, masa kering rapuh, tergantung proses dan peralatan yang 

digunakan (Depkes RI, 2000). 

2.2.2 Metode Ekstraksi 

Pada pembuatan ekstrak, pemilihan teknik ekstraksi harus didasari oleh 

bagian tanaman yang akan diekstraksi dan bahan aktif yang akan digunakan. 

Idealnya, teknik ekstraksi harus mampu mengekstraksi bahan aktif yang 

diinginkan sebanyak mungkin, prosesnya cepat, mudah dilakukan, murah, ramah 

lingkungan dan hasil yang diperoleh selalu konsisten. Terdapat beberapa teknik 

ekstraksi yang dapat digunakan, diantaranya adalah maserasi dan perkolasi.  

2.2.1.1 Maserasi 

Maserasi merupakan metode sederhana yang banyak dilakukan untuk 

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

kinetik atau pengadukan dan ultrasonik. 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. Selanjutnya campuran di saring dan ampasnya diperas agar 

diperoleh bagian cairnya saja. Cairan jernih disaring atau di dekantasi dan 

dibiarkan selama dalam waktu tertentu (Mukhairini, 2014; 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. Keuntungan penggunaan metode ini adalah prosesnya 

lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan metode yang lainnya. Hasil ekstraksi 
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tergantung pada frekuensi getaran, kapasitas alat dan lama proses ultrasonikasi 

(Depkes RI, 2000; Mukhriani, 2014). 

2.2.1.2 Perkolasi 

Teknik perkolasi biasanya digunakan untuk mengekstrak bahan aktif dari 

bagian tanaman. 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. 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).  

2.3 Tinjauan Granul 

Granul tersusun dari partikel - partikel kecil yang dibentuk menjadi partikel 

tunggal yang lebih besar. Rentang ukuran biasanya berkisar antara ayakan 4 

sampai 12. Meskipun terdiri dari berbagai ukuran lubang ayakan, granul dapat 

dibuat berdasarkan tujuan penggunaannya. Granul biasanya dikempa menjadi 

tablet atau sebagai pengisi kapsul, dengan atau tanpa bahan tambahan.  

Proses granulasi diawali dengan pencampuran serbuk bahan obat dengan 

bahan tambahan  yang diperlukan sebagai fase internal (bahan pengisi dan bahan 

pengikat) sehingga tercapai keseragaman distribusi ukuran partikel. Kemudian, 

setelah dilakukan proses granulasi, campuran serbuk dapat ditambahkan bahan 

tambahan yang diperlukan seperti fase eksternal (pelicin, penghancur).  

Selanjutnya dilakukan pencetakkan tablet. Tujuan granulasi adalah untuk 

meningkatkan sifat alir yang seragam dari sediaan atau dosis obat, mencegah 

terjadinya pemisahan komponen campuran, serta meningkatkan karakteristik 

campuran sediaan (Ansel, 2014).  
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2.3.1 Metode Granulasi Basah 

Metode granulasi basah merupakan metode yang paling banyak digunakan 

dalam pembuatan tablet. Beberapa tahapan yang dilakukan dengan metode ini, 

yaitu menimbang bahan aktif dengan bahan pengisi dan bahan penghancur sesuai 

kebutuhan, kemudian dilakukan pencampuran ketiga bahan diatas sampai 

homogen. Tahap kedua yaitu pembuatan granulasi basah. Pada tahap ini perlu 

dilakukan proses granulasi yaitu mengubah campuran serbuk menjadi granula 

yang bebas mengalir dalam cetakan, dengan menambahkan cairan pengikat ke 

dalam campuran serbuk. Penambahan cairan pengikat tidak boleh terlalu basah 

karena akan sulit terbentuk granul. Sedangkan jika kurang terbasahi, tablet yang 

dihasilkan terlalu lembut, dan akan hancur selama pelumasan (Sahoo, 2007). 

Kemudian dilakukan pengayakan adonan yang lembab menggunakan pengayak 

sesuai dengan ukuran granul yang diinginkan. Selanjutnya granul dikeringkan, 

lalu dilakukan pengayakan lagi dengan ukuran yang lebih kecil.  

Tahap berikutnya yaitu pengeringan granul dalam mesin pengering yang 

menggunakan system sirkulasi udara dan pengendalian temperature. Metode fluid 

bed dryer merupakan metode pengeringan granul terbaru yang sedang digunakan. 

Granul akan dikeringkan dalam keadaan tertutup dan diputar-putar sambil 

dialirkan udara hangat. Namun efektifitas bahan pengikat menjadi pertimbangan 

dalam proses ini, dimana adanya uap air dalam jumlah kecil akan menyebabkan 

ketidaksempurnaan pada proses pengeringan granul. Kelebihan jumlah uap air 

yang tertinggal dapat menyebabkan pecahnya penyalut saat tablet dikompresi. 

Tahap terakhir yaitu penyaringan kering. Granul dilewatkan melalui ayakan 

dengan lubang yang lebih kecil dari biasanya. Derajat kehalusan granul 

tergantung pada tablet yang akan diproduksi. Kemudian granul dapat 

dicampurkan dengan bahan tambahan fase eksternal sampai homogen, lalu 

dikompresi (Ansel, 2005). 

 2.3.2 Mutu Fisik Granul 

Pada proses pembuatan granul, perlu dilakukan pemeriksaan mutu fisik. Hal 

ini dilakukan untuk mengetahui bahwa granul tersebut telah memenuhi 

persyaratan yang telah ditentukan. Sifat-sifat granul tidak hanya berpengaruh pada 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

12 
 

 
 

proses tabletasi, tetapi juga pada kualitas tablet yang dihasilkan. Parameter 

pemeriksaan mutu fisik granul adalah sebagai berikut: 

2.3.1.1 Kecepatan Alir dan Sudut Diam 

 Aliran granul merupakan persyaratan utama dalam proses manufaktur 

farmasi. Sifat alir granul dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti sifat fisik 

granul dan desain peralatan yang digunakan. Penetapannya dilakukan dengan 

menggunakan corong standart. Pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan 

melewatkan sebanyak 50 g granul ke dalam corong standart. Waktu yang 

dibutuhkan seluruh granul untuk melewati corong adalah waktu alirnya. 

Kecepatan alir dinyatakan sebagai jumlah gram granul yang melewati corong per 

detik (Juheini, 2004 ; Parikh, 2005).  

Sudut diam adalah sudut yang dibentuk oleh permukaan dasar bidang 

horizontal dengan tumpukan partikel yang berbentuk kerucut. Penetapannya 

dilakukan dengan mengukur tinggi dan jari-jari timbunan granul yang membentuk 

kerucut hasil dari pengukuran kecepatan  alir. Sudut diam dihitung dengan 

persamaan dibawah ini : 

        (
 

 
) 

Keterangan :  h = ketinggian butiran yang membentuk kerucut 

  r = jari – jari yang diukur dari dasar kerucut 

    = Sudut diam (Shah, 2008). 

 Hasil perhitungan dari persamaan diatas dinyatakan valid bila kerucut 

yang terbentuk simestris. Apabila kerucut yang terbentuk datar, maka sudut 

kemiringannya semakin kecil, sehingga sifat alir serbuk semakin baik (Shah, 

2008). 

Tabel II. 1 Hubungan sudut diam dan sifat alir (Aulton, 2002) 

Sudut diam Jenis Aliran 

<20 Sangat baik 

20-30 Baik 

30-34 Agak baik 

>40 Sangat buruk 
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2.3.1.2 Kadar Fines 

Berdasarkan ukurannya, granul dan serbuk memiliki rentang ukuran 

diameter yang bervariasi. Tujuan pemeriksaan kadar fines 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. 

Metode yang digunakan dalam menentukan kadar fines ini adalah 

pengayakan dengan menggunakan alat 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, 2014). 

2.3.1.3  Kandungan Lengas 

Pemeriksaan kandungan lengas atau pengendalian kadar air dalam granul 

sangat penting dilakukan pada proses granulasi karena akan berpengaruh pada 

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

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

diukur dengan menggunakan alat moisture analyzer. Kadar air memiliki efek yang 

besar pada kompresibiltas granul. Kadar air yang tinggi akan meningkatkan 

kompresibiltas granul. Namun, apabila kadar air terlalu tinggi dapat meningkatkan 

kemungkinan terjadinya capping, dan jika terlalu rendah dapat memungkinkan 

terjadinya picking. Kandungan lengas untuk granul yang ideal berkisar antara 1% 

- 2% (Parikh, 2005; Badawy, 2000 ; Aulton, 2002). 

2.3.1.4 Kompaktibilitas 

Uji kompaktibilitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan 

granul dalam membentuk massa kompak dengan bahan tambahan pada tekanan 

tertentu. Parameter ini biasanya dilakukan dengan menggunakan penekan 
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hidrolik. Apabila diperoleh granul dengan kondisi baik dan tidak menimbulkan 

capping, maka dapat dikatakan kompaktibel.  

2.4 Tinjauan Tablet 

Tablet adalah sediaan padat mengandung bahan obat dengan atau tanpa 

bahan pengisi. Sebagian besar tablet dibuat dengan cara pengempaan dan 

merupakan bentuk sediaan yang paling banyak digunakan. Tablet kempa dibuat 

dengan memberikan tekanan tinggi pada serbuk atau granul menggunakan cetakan 

baja. Kepadatan tablet tergantung pada ikatan kristal yang terbentuk selama proses 

pengeringan selanjutnya dan tidak tergantung pada kekuatan tekanan yang 

diberikan. 

 Tablet merupakan bahan obat dalam bentuk sediaan padat yang biasanya 

dibuat dengan penambahan bahan tambahan farmasetika yang sesuai. Tablet dapat 

berbeda dalam ukuran, bentuk, berat, kekerasan, ketebalan, daya hancurnya dan 

dalam aspek lainnya tergantung cara pemakaiannya dan metode pembuatan tablet. 

Sebagian besar tablet digunakan secara oral, dengan penambahan zat warna dan 

perasa (Depkes RI, 2014).  

Dalam formulasi tablet, selain bahan aktif obat, bahan tambahan juga 

memiliki peran penting. Eksipien atau bahan tambahan ini berperan sebagai agen 

pelindung, bulking agent dan meningkatkan bioavailabilitas obat. Bahan 

tambahan yang digunakan tidak boleh memiliki interaksi dengan bahan aktif.  

2.4.1 Bahan Pembawa Tablet 

Dalam pembuatan tablet selain zat aktif juga dibutuhkan bahan pembawa 

yang berfungsi sebagai bahan pengisi, bahan pengikat, bahan penghancur dan 

lubrikan. Bahan pembawa dimaksudkan untuk memenuhi karakteristik tablet yang 

memenuhi persyaratan. Bahan tambahan tersebut antara lain adalah:  

2.4.1.1  Bahan Pengisi 

Bahan pengisi ditambahkan pada formulasi tablet dengan tujuan untuk 

memyesuaikan bobot dalam ukuran tablet sehingga sesuai dengan persyaratan. 

Selain itu juga untuk memberikan kemudahan dalam pembuatan tablet. Bahan 

pengisi tablet yang umum digunakan adalah laktosa, pati, selulosa mikrokristal, 

manitol dan sorbitol. (Depkes RI, 2014). 
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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 adalah gom akasia, gelatin, 

sukrosa, povidone, metilselulosa, karboksimetilselulosa dan pasta pati 

terhidrolisis. Selulose mikrokristalin merupakan bahan pengikat yang paling 

efektif untuk pembuatan tablet kempa langsung (Depkes RI, 2014). 

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 super disintegran adalah primogel, polyplasdon, 

acdisol (Ansel, 2014).  

2.4.1.4  Bahan Lubrikan  

Lubrikan ditambahkan dengan tujuan untuk mengurangi gesekan selama 

proses pengempaan tablet dan juga berguna untuk mencegah massa tablet melekat 

pada cetakan. Umumnya lubrikan bersifat hidrofobik, sehingga cenderung 

menurunkan laju disintegrasi dan disolusi tablet. Contoh lubrikan yang sering 

digunakan yaitu asam stearat, magnesium stearat, minyak nabati terhidrogenasi 

(Depkes, 2014). 

2.4.2 Mutu Fisik Tablet 

Tablet yang diproduksi perlu dilakukan pengujian mutu fisik, untuk 

menjamin bahwa tablet tersebut telah memenuhi persyaratan fisik dan standar 

kualitas yang telah ditetapkan. Parameter yang diuji meliputi, kekerasan, 

kerapuhan, dan waktu hancur. 

2.4.2.1  Kekerasan Tablet 

Dalam formulasi tablet, perlu dilakukan uji kekerasan untuk menjamin 

tablet tidak patah selama proses distribusi dan cukup lunak untuk dapat hancur 
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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. Persyaratan kekerasan tablet yang baik 

adalah 4-8 Kg (Ansel, 2014). 

2.4.2.2  Kerapuhan Tablet 

Uji kerapuhan merupakan metode yang digunakan untuk menentukan 

kekuatan fisik tablet setelah terpapar tekanan mekanis dan gesekan selama proses 

manufaktur, distribusi, sampai pada diterima konsumen (Saleem, et al., 2014). 

Kerapuhan tablet dapat ditentukan dengan menggunakan alat friabilator atau 

friability tester. Alat tersebut bekerja dengan membiarkan tablet berputar dan 

jatuh dalam drum. Tablet ditimbang sebelum dan sesudah putaran tertentu, 

kemudian dihitung bobot tablet yang hilang selama proses pengujian. Tablet yang 

kehilangan bobot maksimum tidak lebih dari 1% dari berat awal dapat dianggap 

telah memenuhi persyaratan uji kerapuhan (Ansel, 2014). 

2.4.2.3  Waktu Hancur Tablet 

Waktu hancur digunakan untuk menentukan kesesuaian batas waktu hancur 

yang tertera dalam masing-masing monografi, kecuali pada etiket dinyatakan 

bahwa tablet digunakan sebagai tablet hisap, dikunyah atau sediaan lepas lambat. 

Jenis sediaan yang akan diuji, ditetapkan dari etiket dan pengamatan. Waktu 

hancur tablet dimaksudkan agar komponen obat yang terkandung dalam tablet 

dapat diabsorbsi dalam saluran pencernaan. Kecepatan waktu hancur dipengaruhi 

oleh jumlah bahan penghancur yang ditambahkan dan kekerasan tablet.  

Pada pengujian waktu hancur, tablet dinyatakan hancur jika tidak ada bagian 

tablet yang tertinggal diatas 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 (Ainurofiq dan Nailatul, 2016; Depkes RI, 2014).    
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2.5 Tinjauan Bahan Penelitian 

2.5.1 Laktosa 

Laktosa dengan rumus kimia C12H22O11 dengan bobot molekul 342,30, 

merupakan sediaan serbuk berwarna putih atau hampir putih.  Mudah larut dalam 

air namun sedikit larut dalam etanol 95%. Stabilitas saat penyimpanan kurang 

baik, karena dapat berubah warna menjadi coklat. Pada kondisi lembab (RH > 

80%) dapat mempercepat pertumbuhan jamur. Umumnya laktosa digunakan 

sebagai bahan pengisi dalam sediaan tablet cetak langsung. Efek samping laktosa 

adalah intoleransi laktosa (Rowe, 2009).  

 
Gambar 2. 3 Struktur kimia laktosa (Rowe, 2009) 

2.5.2 Pati Jagung 

Amilum jagung atau  pati jagung merupakan pati yang diperoleh dari biji 

Zea mays L. yang berasal dari familia Poaceae. Pati jagung merupakan serbuk 

yang sangat halus dan berwarna putih, praktis tidak larut dalam air dingin dan 

dalam etanol. Pemeriksaan mikroskopik menunjukkan butir persegi banyak, 

bersudut, berukuran 2 sampai 23 µm. Hilus ditengah rongga yang nyata atau celah 

berjumlah 2-5, tidak ada lamella. Bila diamati dibawah cahaya terpolarisasi, akan 

tampak bentuk silang berwarna hitam, memotong pada hilus. 

2.5.3 PVP K 30 

PVP memiliki rumus molekul (C6H9NO)n dengan berat molekul antara 

2500 sampai 3.000.000. Pemeriannya yaitu serbuk berwarna putih krem sampai 

putih, tidak berbau atau hampir tidak berbau, bersifat higroskopis. PVP dengan 

nilai K sama atau lebih rendah dari 30 adalah diproduksi dengan menggunakan 

pengeringan spray drying dan berbentuk seperti bola. Sedangkan PVP K-90 dan 

lebih diproduksi dengan menggunakan pengeringan drum drying dan berbentuk 

lempeng. PVP dapat disimpan dalam kondisi biasa tanpa mengalami degradasi 

atau dekomposisi. Namun karena bersifat higroskopis, maka harus disimpan 
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dalam wadah kedap udara di tempat sejuk dan kering. PVP bersifat mudah larut 

dalam asam, kloroform, etanol (95%), keton, metanol dan air. Selain itu, PVP juga 

stabil terhadap panas.  

PVP memiliki banyak fungsi, diantaranya adalah pengikat tablet, enhancer,  

dan agen pensuspensi. Pada formulasi sediaan farmasi, penggunaan PVP terutama 

pada sediaan padat. PVP digunakan sebagai bahan pengikat pada metode 

granulasi basah. Penambahan PVP pada sediaan farmasi dapat  berfungsi untuk 

menstabilkan atau meningkatkan viskositas pada sediaan topikal, suspensi dan 

larutan oral. Kelarutan bahan yang buruk dapat ditingkatkan dengan 

menambahkan PVP. Konsentrasi PVP K 30 yang digunakan dalam formulasi 

tablet adalah 0,5% - 5% (Rowe, 2009).  

 

Gambar 2. 4 Struktur kimia polimer polyvinyl pyrrolidone (Rowe, 2009) 

2.5.4 Primogel 

Primogel atau sodium starch glicolate adalah serbuk putih atau hampir 

putih, sangat bebas mengalir, higroskopis. Penampakan dibawah mikroskop 

berupa butiran, berbentuk tidak teratur, bulat telur atau berbentuk seperti buah pir. 

Butiran memiliki hilus eksentrik dan konsentris yang jelas terlihat. Terdapat 

Kristal kecil yang terlihat di permukaan butiran. Primogel banyak digunakan 

sebagai disintegran kapsul dan tablet. Bahan ini umumnya digunakan pada tablet 

yang dibuat dengan metode cetak langsung atau granulasi basah. Konsentrasi 

yang biasanya digunkaan dalam formulasi antara 2% dan 8%.  

Pada umumnya, efisiensi disintegran banyak dipengaruhi oleh bahan 

tambahan yang hidrofobik seperti lubrikan, namun efisiensi disintegran dari 

primogel tetap baik. Tablet yang diformulasi dengan primogel akan memiliki 

stabilitas yang baik selama penyimpanan. Primogel sangat stabil meskipun 

bersifat higroskopis. Harus disimpan dalam wadah yang tertutup baik agar 

terlindung dari kelembapan dan suhu yang menyebabkan penggumpalan. Sifat 
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fisik primogel tidak berubah sampai 3 tahun jika disimpan dalam suhu dan 

kelembapan moderat (Rowe, 2009).  

 

Gambar 2. 5 Struktur kimia polimer primogel (Rowe, 2009) 

2.5.5 Magnesium Stearat  

Magnesium stearat memiliki rumus molekul C36H70MgO4 dengan bobot 

molekul 591,24. Merupakan campuran asam-asam organik padat yang diperoleh 

dari lemak, terutama terdiri dari magnesium stearat dan magnesium palmitat 

dalam berbagai perbandingan. Mengandung setara dengan tidak kurang dari 6,8% 

dan tidak lebih dari 8,3% MgO (Depkes RI, 2014). 

Magnesium stearat adalah serbuk yang sangat halus, berwarna putih, serbuk 

terasa memiliki densitas rendah, memiliki bau samar asam stearat dan rasa yang 

khas. Praktis tidak larut dalam etanol, eter dan air, sedikit larut dalam benzene. 

Stabilitasnya baik dan harus disimpan dalam wadah tertutup, ditempat sejuk dan 

kering. Secara umum magnesium stearat digunakan pada pembuatan kosmetik, 

makanan dan formulasi sediaan farmasi. Dalam memproduksi sediaan farmasi, 

magnesium stearat biasanya digunakan sebagai lubrikan pada tablet dan kapsul. 

Konsentrasi yang digunakan sebagai lubrikan pada tablet dan kapsul adalah 

0,25% dan 2% b/b.  

 

 


