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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1    Tanaman Daun Afrika 

Tanaman Daun Afrika dengan nama latin (Vernonia amygdalina Del) 

merupakan tumbuhan semak yang sangat terkenal di Benua Afrika dan biasanya 

tumbuh di daerah beriklim tropis termasuk di Indonesia. Tanaman ini tumbuh 

dengan bebas dipekarangan warga dan daunnya digunakan sebagai bahan sayuran. 

Karena rasanya yang sangat pahit, tidak jarang pula masyarakat memanfaatkannya 

sebagai tanaman obat. Tanaman daun afrika mempunyai batang tegak, tinggi 1-

3m, bulat, berkayu, berwarna coklat kotor; daun majemuk, anak daun berhadapan, 

panjang 15-25 cm, lebar 5-8 cm, tebal 7-10 mm, berbentuk lanset, tepi bergerigi, 

ujung runcing, pangkal membulat, pertulangan menyirip, berwarna hijau tua, akar 

tunggang (Ijeh et  al., 2010). 

Klasifikasi  tumbuhan daun afrika sebagai  berikut  (Sani,  et  al., 2012) : 

Divisi  : Angiosperms 

Kelas  : Dicotyledoneae 

Orde   : Asterales 

Famili  : Asteraceae 

Genus  : Vernonia 

Spesies : Vernonia amygdalina Del. 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Tanaman Daun Afrika (Sani,  et  al., 2012) 
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Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tanaman daun afrika banyak 

mengandung senyawa kimia saponin, kumarin, asam fenolat, lignan, terpen dan 

flavonoid. Senyawa golongan flavonoid yang terkandung didalamnya yaitu 

luteolin, luteolin 7-O-β-glucoroniside, luteolin 7- O-β-glucosida. Kegunaan yang 

paling utama adalah untuk pengobatan diabetes, hipertensi, gout dan kanker        

(Ijeh et  al., 2010). 

Flavonoid merupakan salah satu kelompok senyawa yang paling banyak 

ditemukan dalam jaringan tanaman. Flavonoid adalah senyawa polifenol yang 

hampir terdapat dalam setiap tumbuhan hijau, sehingga dapat ditemukan dalam 

setiap ekstrak tanaman. Flavonoid bersifat polar larut dalam pelarut polar seperti 

etanol, metanol, butanol dan air. Untuk mengidentifikasi flavonoid dapat 

dilakukan dengan uji reaksi Shinoda. Pada uji ini, flavonoid akan memberikan 

hasil warna kuning jingga. Selain uji reaksi Shinoda dapat pula dilakukan 

pengujian reaksi Wilson-Taubock. Hasil pengujian ini jika diamati dibawah sinar 

UV 366 nm akan terlihan pendaran warna kuning intensif yang menunjukkan 

adanya golongan flavonoid (Djamil R., et al, 2014). 

 Obat antidiabetes acarbose dan voglibose kompetitif menghambat aktifitas 

enzim α-glukosidase di fili usus, sehingga menghambat pemecahan disakarida dan 

oligosakarida menjadi monosakarida sebelum diserap di usus. Luteolin, myrisetin 

dan quersetin terbukti ampuh menghambat dari enzim α-glukosidase 

(Unnikrishnan ., et al, 2014) 

 

Gambar 2.2 Struktur Kimia Senyawa Flavonoid (Ijeh et  al., 2010). 

2.2.   Tinjauan Ekstrak 

Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif 

dari  simplisia nabati atau simplisia hewani dengan menggunakan pelarut yang 

sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau 
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serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah 

ditetapkan (Kementerian Kesehatan RI, 2014). 

2.2.1. Metode Ekstraksi 

Banyak metode ekstraksi yang dapat digunakan, namun yang pada 

umumnya metode yang sering digunakan adalah metode ekstraksi maserasi, 

perkolasi dan ultrasonik. 

2.2.1.1 Metode Maserasi 

Maserasi adalah proses pengekstrakkan simplisa dengan menggunakan 

pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada suhu ruangan. 

Terdapat metode remaserasi yang berarti dilakukan pengulangan penambahan 

pelarut setelah dilakukan penyaringan maserat pertama dan seterusnya. Metode 

maserasi yang biasanya digunakan adalah metode maserasi sederhana dan 

maserasi dengan ultrasonik. Getaran ultrasonik (>20.000 Hz) memberikan efek 

pada proses ekstraksi  dengan prinsip meningkatkan permeabilitas dinding sel, 

menimbulkan gelembung spontan sebagai stres dinamik serta menimbulkan fraksi 

antarmuka. Hasil ekstraksi tergantung pada frekuensi getaran, kapasitas alat dan 

lama proses ultrasonikasi  (Departemen Kesehatan RI, 2000). 

2.2.1.2 Metode Perkolasi 

Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru sampai 

sempurna yang umumnya dilakukan pada suhu ruangan. Proses terdiri dari 

tahapan pengembangan bahan, tahap maserasi antara, tahap perkolasi sebenarnya 

(penetesan/penampungan ekstrak), terus menerus sampai diperoleh perkolat yang 

jumlahnya 1-5 kali bahan (Departemen Kesehatan RI, 2000). 

2.3. Tinjauan Granul 

Granul adalah sediaan bentuk padat, berupa partikel serbuk dengan atau tanpa 

bahan tambahan, diberikan secara oral (Hook et al., 2013). Berdasarkan uji 

praformulasi yang kami lakukan, ekstrak daun afrika bersifat kental sehingga 

perlu diteteskan pelarut etanol 96% untuk mempermudah homogenitas dengan 

bahan lainnya. Sehingga pada penelitian ini dipilih metode granulasi basah. 
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2.3.1. Metode Granulasi Basah 

 Granulasi basah merupakan metode yang paling sering digunakan dalam 

proses pembuatan tablet. Granulasi merupakan suatu proses memperbesar ukuran 

dari suatu partikel kecil menjadi lebih besar yang disebut granul. Granulasi basah 

merupakan suatu proses penggabungan serbuk-serbuk halus menjadi granul 

dengan menggunakan bantuan dari larutan bahan pengikat.  Keuntungan dari 

metode granulasi basah yaitu dapat memperbaiki sifat alir, kompaksi, dan 

kompresibilitas, serta dapat menghindari terjadinya segregasi (Solanki, 2010). 

 

2.3.2. Mutu Fisik Granul  

 Mutu fisik granul dilakukan agar diperoleh granul yang memenuhi 

persyaratan sehingga dapat dicetak. Pengujian ini meliputi kandungan lengas, 

kecepatan alir dan sudut diam, distribusi ukuran partikel, uji kompaktibilitas dan 

uji kompresibilitas. 

2.3.2.1. Kandungan Lengas 

 Kandungan lengas  merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan 

menentukan cocok tidaknya massa granul untuk proses selanjutnya, stabilitas 

kimia bahan serta kemungkinan kontaminasi kombinasi mikroba. Kandungan 

lengas yang terlalu rendah meningkatkan kemungkinan terjadinya capping, 

sedangkan kandungan lengas yang terlalu tinggi meningkatkan kemungkinan 

terjadinya picking. Persyaratan massa granul yang baik memiliki kandungan 

lengas 1-2% (Aulton, 2002). 

2.3.2.2. Kecepatan alir dan sudut diam 

 Kecepatan alir adalah kemampuan massa kempa untuk memasuki massa 

cetak tablet secara merata berdasarkan gaya gravitasi. Massa kempa yang dicetak 

harus dapat mengalir dengan teratur dan mudah ke dalam ruang cetak tablet. 

Kecepatan alir merupakan hal yang harus diperhatikan untuk menghasilkan tablet 

yang seragam (Aulton, 2002). 

Teknik pengukuran kecepatan alir antara lain dengan menggunakan metode 

corong.  Caranya dengan meletakkan massa dalam corong alat uji kecepatan alir 

yang bagian bawahnya ditutup. Massa kempa yang keluar dari alat tersebut 
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dihitung kecepatan alirnya dengan menghitung waktu yang diperlukan oleh 

sejumlah serbuk untuk turun melalui corong alat penguji dengan menggunakan 

stopwatch dari mulai dibukanya tutup bagian bawah hingga semua massa kempa 

mengalir keluar dari alat uji. Timbunan massa kempa dapat digunakan untuk 

menghitung sudut istirahat. Metode sudut istirahat telah digunakan sebagai 

metode tidak langsung untuk mengukur kemampuan serbuk dalam mengalir 

karena kohesi antarpartikel. Banyak metode yang berbeda untuk menetapkan 

sudut diam dan salah satunya yang sering digunakan adalah metode corong. 

Kecepatan alir =  (g/detik) 

Sudut diam = tg α =  

Sudut diam yaitu sudut tetap yang terjadi antara timbunan partikel bentuk 

kerucut dengan bidang horizontal. Bila sudut diam lebih kecil dari 300 biasanya 

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

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

Tabel II.1. Hubungan antara Sifat Alir dan Sudut Istirahat Massa Kempa   

(Aulton, 2002 ) 

Sifat Aliran Sudut Istirahat (derajat) 

Paling Baik < 25 

Baik 25-30 

Cukup Baik 30-40 

Buruk >40 

 

2.3.2.3. Kompaktibilitas  

 Kompaktibilitas merupakan emampuan suatu bahan untuk menghasilkan 

tablet dengan kekerasan yang cukup. Uji kompaktibilitas dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah serbuk atau granul yang akan dikempa dapat membentuk 

massa yang kompak ataukah tidak setelah diberikan tekanan tertentu. Alat yag 

biasa digunakan dalam uji kompaktibilitas ini adalah penekanan hidrolik. Uji 

kompaktibilitas dapat digunakan sebagai parameter untuk mengetahui kekerasan 
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dan kerapuhan tablet. Tablet yang telah dihasilkan dari uji ini dapat dikatakan 

kompaktibel, jika setelah dilakukan penekanan tidak terjadi capping atau rusaknya 

permukaan tablet (Patel et al., 2006). 

2.4. Tinjauan Tablet 

Tablet adalah sediaan padat yang mengandung bahan obat dengan atau tanpa 

bahan pengisi. Berdasarkan metode pembuatan, dapat digolongkan sebagai tablet 

kempa. Tablet kempa dibuat dengan memberikan tekanan tinggi pada serbukatau 

granul menggunakan cetakan baja. Tablet dapat dibuat dalam berbagai ukuran, 

bentuk dan penandaan permukaan tergantung pada desain cetakan  

(Kementerian Kesehatan RI, 2014). 

2.4.1. Bahan Pembawa Tablet 

 Selain mengandung zat aktif, dalam pembuatan tablet diperlukan bahan- 

bahan tambahan yaitu bahan pengisi, pengikat, penghancur, lubrikan, dapat juga 

mengandung bahan warna yang diizinkan, bahan pengaroma dan bahan pemanis 

(Kementerian Kesehatan RI, 2014). 

2.4.1.1. Bahan Pengisi 

  Bahan pengisi merupakan bahan tambahan yang memiliki fungsi untuk 

meningkatkan bobot tau massa dari suatu sediaan agar dapat memenuh 

persyaratan. Bahan pengisi yang umumnya digunakan adalah laktosa, pati, 

kalisum fosfat dibasa dan selulosa mikrokristal. Jika zat aktif kecil, sifat tablet 

secara keseluruhan ditentukan oleh bahan pengisi yang besar jumlahnya. 

2.4.1.2 Bahan Pengikat 

 Bahan pengikat memberikan daya adhesi pada massa serbuk swaktu 

granulasi dan pada tablet kempa sertaa menambah daya kohesi yang telah ada 

pada bahan pengisi. Zat pengikat dapat ditaambahkan dalam bentuk kering, tetapi 

lebih efektif di tambahkan dala bentuk larutan. Bahan pengikat yang umumnya 

digunakan yaitu gom akasia, gelatin, sukrosa, povidon, metilselulosa, 

karboksimetilselulosa dan pasta pati terhidrolilis. 
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2.4.1.3 Bahan Penghancur 

Penghancur atau disintegran adalah zat yang ditambahkan pada formulasi 

sediaan obat tablet sehingga tablet lebih mudah hancur dalam saluran cerna. 

Pelepasan obat dari bentuk sediaan padat dapat ditingkatkan dengan penambahan 

disintegran yang sesuai. Contoh bahan penghancur yang biasanya digunakan 

dalam formulasi yaitu: Polyvinylpyrrolidone, avicel, CMC, dan lain-lain (Patel et 

al., 2012). 

2.4.1.4 Lubrikan 

 Lubrikan mengurangi  gesekan selama proses pengempaan tablet dan jga 

berguna untuk mencegah massa tablet melekat pada cetakan. Senyawa asam 

stearat, minyak nabati terhidrogenasi dan talk digunakan sebagai lubrikan. Pada 

umumnya lubrikan bersifat hidrofobik sehingga cenderung menurunkan kecepatan 

disintegrasi dan disolusi tablet. 

2.5.   Mutu Fisik Tablet 

Setelah tablet dikompresi, kemudian pemeriksaan mutu fisik tablet meliputi 

kekerasan tablet, kerapuhan tablet, dan waktu hancur tablet. 

2.5.1  Kekerasan Tablet 

 Uji kekerasan tablet merupakan jumlah tekanan atau kekuatan yang 

diberikan pada tablet agar tablet tersebut pecah. Uji ini digunakan untuk 

menentukan kekerasan dari sejumlah tablet uji yang telah dipilih secara acak. Alat 

yang digunakan adalah hardness tester (Mathur et al., 2015). Uji kekerasan tablet 

ini dipengaruhi oleh tekanan yang diberikan pada tablet, semakin besar kekuatan 

maka tablet juga semakin keras. Pada umumnya tablet tidak boleh terlalu keras 

maupun terlalu rapuh. Tablet dikatakan memenuhi syarat apabila memiliki 

kekerasan yang berkisar antara 4-8 kg. Pada proses distibusi harus dipastikan 

bahwa tablet memiliki kekuatan dan kekerasan yang baik, agar tidak hancur 

selama proses pendistribusian. Selain itu pada saat dikonsumsi, tablet juga harus 

memiliki kekerasan yang cukup agar proses pelepasannya baik setelah masuk 

kedalam tubuh (Jalpa et al., 2012). 
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2.5.2 Kerapuhan Tablet 

 Kerapuhan merupakan ukuran dari suatu tablet untuk menahan goncangan 

pada saat dimasukkan pada alat yang berputar. Alat yang digunakan pada uji ini 

adalah Friability tester. Uji kerapuhan tablet ini dilakukan dengan memutar 

sejumlah tablet dengan kecepatan dan waktu tertentu. Penimbangan dilakukan 

pada saat akan dimasukkan ke dalam alat uji dan juga pada saat setelah dilakukan 

pengujian Kerapuhan pada tablet dapat dilihat dari berapa berat tablet yang hilang 

karena terkikisnya partikel halus yang ada pada permukaan tablet. Tablet 

dikatakan memenuhi syarat jika persen penurunan bobot tidak melebihi 1% serta 

tablet masih dalam kedaan utuh dan tidak pecah (Mathur et al., 2015). 

2.5.3 Waktu Hancur Tablet 

 Uji waktu hancur pada tablet dilakkan sebagai simulasi atau gambaran 

tentang berapa waktu yang dibutuhkan oleh tablet untuk hancur setelah masuk ke 

dalam organ pencernaan. Disentegration Tester merupakan alat yang digunakan 

dalam uji ini. Alat ini di isi dengan media disintegrasi yang berisi 900 ml air pada 

suhu 37 ± 0,5° C. Uji waktu hancur berfungsi untuk mengetahui berapa waktu 

yang dibutuhkan agar tablet dapat hancur sempurna dalam medium, sehingga 

tidak ada bagian tablet yang tertinggal diatas kasa alat uji. Syarat waktu hancur 

pada tablet yang tidak bersalut <15 menit, kecuali dinyatakan lain (Kementerian 

Kesehatan RI, 2014). 

 

2.6. Tinjauan Bahan Penelitian 

2.6.1 Avicel PH 101 

Avicel PH 101 merupakan nama lain dari mikrokristal selulosa. Pemerian putih, 

tidak berbau, tidak berasa, berbentuk serbuk kristal yang terdiri dari partikel 

berpori. Avicel PH 101 dapat digunakan sebagai adsorben, anti adheren, bahan 

pengeras kapsul, disintegran dan bahan pengisi pada tablet tergantung pada 

konsetrasi yang digunakan. Sebagai bahan pengisi digunkan konsentrasi sebanyak 

20% - 90% . Secara komersial avicel tersedia dalam berbagai bentuk berdasarakan 

perbedaan ukuran pertikel, sifat dan kelembabannya seprti avicel PH 102, Avicel 

PH 103 dan masih banyak lainnya (Rowe R.C et al, 2009).  
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Gambar 2.3 Struktur Molekul Avicel PH 101 (Rowe R.C et al, 2009). 

2.6.2. Laktosa 

 Laktosa atau  laktosa  monohidrat, laktosa hidrat meruakan disakarida 

alamai yang diperoleh dari susu mengandung 1 molekul glukosa dan 1 molekul 

galaktosa. Pemerian serbuk putih dan dapat mengalir bebas (Kementerian 

Kesehatan RI, 2014).  

Dalam formulasi sediaan tablet laktosa digunakan sebagai bahan pengisi dan 

biasanya dikombinasikan dengan avicel dengan perbandingan konsentrasi 73% - 

77% laktosa dan 23% - 27% avicel (Rowe R.C et al, 2009).  

 

 

 

 

Gambar 2.4. Struktur Molekul Laktosa  (Rowe R.C et al, 2009). 

2.6.3. CMC-Na  

CMC-Na yang merupakan singkatan dari Carboxymethylcellulose 

Natrium adalah garam natrium polikarborboksi metil dari selulosa. Pemerian 

CMC-Na adalah serbuk putih atau agak putih yang tidak berbau dan tidak berasa. 

CMC-Na biasa digunakan dalam formulasi sediaan oral dan topikal, digunakan 

sebagai bahan pengikat, disintegran dan sebagai stabilizer pada sistem emulsi 

tergantung dari konsentrasi yang digunakan. Penggunaan sebagai bahan pengikat 

pada konsentrasi 1%-6%.  CMC-Na praktis tidak larut dalam aseton, etanol 
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(95%), eter dan toluena. Mudah terdispersi air dalam bentuk yang jernih atau 

bentuk larutan kaloid (Rowe et al., 2009). 

 

Gambar 2.5. Struktur Molekul CMC-Na (Rowe et al., 2009). 

2.6.4. Primogel  

 Primogel memiliki beberapa sinonim diantaranya Carboxymethyl starch, 

sodium salt; carboxymethylamylum natricum, Explosol, Explotab, Glycolys, 

Primogel, starch carboxymethyl ether, sodium salt;  Tablo, Vivastar P. Primojel 

merupakan serbuk berwarna putih bebas, mengalir dan sangat higroskopis. Praktis 

tidak larut dalam metil klorida serta memberikan efek suspensi yang transparan 

dalam air. Pada proses pembuatan tablet  digunakan konsentrasi 2-8% sebagai 

bahan disintegran (Rowe R.C. et al, 2009). 

 

Gambar 2.6. Struktur Molekul Primogel (Rowe et al., 2009) 
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2.6.5  Magnesium Stearat 

 Magnesium stearat yang merupakan singkatan dari magnesium stearat 

merupakan serbuk sangat halus berwarna putih mengkilap, memiliki bau samar 

asam stearat dan rasa yang khas, bersifat hidrofobik, tidak larut dalam air, etanol 

dan eter. Digunkan sebagai lubrikan pada proses pembuatan tablet dengan 

konsentrasi 0,25%-5% b/b (Rowe R.C. et al, 2009). 

 

Gambar 2.7. Struktur Molekul Mg-stearat (Scout, 2015) 


