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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tinjauan Tanaman Keji Beling 

Tanaman ini memiliki nama lain didaerah daun picah beling, enyoh kelo, 

ngokilo, memiliki nama asing Fenugreek (Permadi, 2008). Tanaman ini dapat 

ditemui tumbuh liar di hutan dan lahan subur, biasa dijumpai ditepi sungai dan 

tebing yang sedikit kenaungan. Dipulau jawa khusunya dijawa barat banyak 

ditanam sebagai pagar hidup pada pekarangan rumah. Tumbuh pada ketinggian  50-

1200m dpi. Tumbuh baik pada tanah liat pada kebun-kebun karet dijawa tengah, 

setelah sekian lama dapat menutupi bagian diantara barisan pohon (BPOM RI, 

2011). 

Klasifikasi tanaman keji beling berdasarkan (Preethi F. & Suseem SR., 2014): 

Kerjaan : Plantae  

Divisi  : Angiospermia  

Kelas  : Eudicots  

Subkelas : Asterids  

Ordo  : Lamiales  

Famili   : Strobilanthe 

Spesies : Acanthaceae  

Genus  : Strobilanthes crispus L. 

Sinonim : Sericocalyx crispus L. 

Tanaman kejibeling memiliki ciri anatomi yakni: Tumbuhan keji beling 

merupakan tumbuhan berhabitua terna semusim, teggak dengan tinggi 0,5-1 meter. 

Daun keji beling berhadapan dan bertangkai pendek dengan helai daun berbentuk 

lanset melonjong, pinggir daun bergerigi dan panjang helai daun 3-8 cm (Preethi F. 

& Suseem SR., 2014). Daun tunggal, berhadapan, tangkai daun pendek, helai daun 

jorong sampai bundar memanjang,ujung dan pangkal daun meruncing, pinggir daun 

bergerigi, lebar helai daun 3-8 cm, permukaan atas teksturnya sangat kasar, warna 

hijau tua sampai hitam kelabu, permukaan bawah kasar dan berwarna lebih pucat.  

Simplisia kejibeling berbau lemah, memiliki rasa agak sepat dan agak pahit. 

(BPOM RI, 2011).



4 

 

 

 

 

2.1.1 Kandungan zat aktif 

Tanaman keji beling memiliki banyak khasiat salah satunya yaitu dapat 

meluruhkan batu ginjal. Kandungan senyawa keji beling yaitu senyawa flavonoid, 

alkaloid, dan mineral garam kalium yang berperan sebagai senyawa pembentuk 

kompleks sedangkan kalium memberikan efek diuretika (mursito, 2005). Kalium 

yang ada pada tanaman keji beling bersifat sebagai diuretik kuat sehingga dapat 

digunakan sebagai peluruh batu ginjal (Dharma, et al., 2014). 

Ekstrak daun keji beling mengandung beberapa senyawa aktif seperti mineral 

potassium, kalsium, sodium, kalium, besdi dan fosfor, katekin, alkaloid, kafein, 

tannin, kumarin, flavonoid dan steroid (Istiyani, et al., 2016). Kejibeling memiliki 

delapan senyawa flavonoid yang teridentifikasi yakni (+)-catesdddchin, (−)-

epicatechin, rutin, myricetin, luteolin, apigenin, naringenin dan kaempferol (Lizza, 

et al., 2010). 

Gambar 2. 2 Struktur Kimia Senyawa Flavonoid (Ijeh I.I, 2011). 

Gambar 2. 1 Tanaman kejibeling (Preethi F. & Suseem SR., 2014) 
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2.1.2 Khasiat Daun Keji Beling 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh menyatakan bahwa ekstrak 

etanol daun keji beling dapat meluruhkan batu ginjal karena memiliki aktivitas 

sebagai diuretik kuat (Dharma, et al., 2014). Selain itu daun keji beling juga 

memiliki manfaat sebagai antidiabetes, antikanker, antioksidan, diuretik dan 

laxative (Preethi F. & Suseem SR., 2014). Sebuah survei obat herbal di melayu 

pemukiman Gemencheh bagian negri Sembilan, Malaysia mengungkapkan 

penerapan S. crispus untuk mengobati batu ginjal dengan cara daun dipanaskan lalu 

diletakan di pinggul (Ong & Noorzalina , 1999). Kemudian keji beling ini telah 

digunakan secara tradisional sebagai antidiabetes, laxative dan agen diuretik 

(Nurraihana H. & Hanoon N. A, 2013). 

Keji beling mengandung flavonoid mekanisme kerjanya sebagai diuretik 

yaitu dengan cara menghambat ko-transpor dan menurunkan reabsorbsi ion 

natrium, kalium , dan clorin terjadi peningkatan elektrolit di tubulus sehingga 

terjadilah diuresis. Alkaloid bekerja langsung pada tubulus dengan cara 

meningkatkan ekskresi natrium dan clorin. Dengan meningkatnya ekskresi natrium 

juga akan meningkatkan ekskresi air dan menyebabkan volume urin bertambah 

(Nessa, 2013). 

2.2 Penggolongan Obat Tradisional 

  Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berasal dari bahan 

hewan , tumbuhan, mineral, sediaan sarian atau galenik, atau campuran bahan 

tersebut yang telah digunakan secara turun temurun sebagai pengobatan dan dapat 

diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat (BPOM RI, 2011).  

Sediaan obat tradisional di Indonesia dibagi atas 3 yakni jamu, obat herbal 

terstandar, dan fitofarmaka.  

2.2.1   Jamu 

Jamu adalah sediaan obat bahan alam yang status keamanan dan khasiatnya 

secara empiris, bahan baku jamu merupakan simplisisa yang belum distandarisasasi 

dan diteliti. Bentuk sediaan jamu masih  sederhana berwujud serbuk seduhan, 

rajangan simplisia, serbuk, dan sebagainya (MenKes RI, 2016).  Obat tradisional 

banyak di produksi oleh industry obat kecil yang masih menggunakan alat sederhana 

yang umumnya menghasilkan produk serbuk jamu siap seduh. Industri obat bahan 
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alam (IOT) ataupun Industri obat bahan alam (IKOT) memproduksi jamu denga 

persyaratan aman digunakan, berkhasiat secara empiriis dan bermutu baik (lestari, 

2007). 

2.2.2    Obat Herbal Terstandar (OHT) 

Obat herbal terstandar adalah sediaan yang terstandar bahan baku yang telah 

distandarisasi  harus memenuhi persyaratan aman dan mutu sesuai dengan 

persyaratan berlaku serta klaim khasiat terbukti secara ilmiah praklinik (MenKes 

RI, 2016). Dalam pembuatan OHT  peralatan yang digunakan relative lebih modern 

dibanding pembuaan jamu, karna harus didukung dengan pengetahuan, dan 

keterampilan dan pembuktian secara ilmiah berupa penelitian pra klinis standarisasi, 

senyawa berkhasiat, dan keamanannya. Proses pembuatan harus higienis dan 

disertai uji toksisitas akut serta kronis (Lestari, 2007). 

2.2.3    Fitofarmaka 

 Fitofarmaka adalah sediaan obat bahan alam yang telah di standarisasi status 

khasiat telah teruji secara  uji klinik (MenKes RI, 2016). Fitofarmaka ( Clinical 

Based Herbal Medicine) merupakan obat tradisional yang  dapat disejajarkan 

dengan obat modern. Proses pembuatannya diperlukan peralatan terteknologi 

modern,tenaga ahli,dan biaya yang tidak sedikit. Fitofarmaka memiliki kekhasan 

tersendiri, hal ini disebabkan fitofarmaka merupakan  obat tradisional yang memiliki 

keunggulan yang hampir sama dengan obat-obatan.  Bahkan tidak jarang 

fitofarmaka menjadi rekomendasi dokter terhadap pasiennya.  Dengan uji klinik 

yang sama dengan obat-obatan serta menggunakan tekhnologi modern, sehingga 

fitofarmaka dapat memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan (Lestari, 2007). 

 

 

A B C 

Gambar 2. 3. Logo Sediaan Herbal A) Logo Jamu; B) Logo Obat Herbal Terstandar; 

C) Logo Fitofarmaka 
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2.3 Tinjauan Simplisia 

 Simplisia berbau lemah, rasa agak sepat dan sedikit pahit. Daun tunggal 

berhadapan, tangkai daun pendek, helai daun berbentuk jorong sampai bundar 

memanjang, ujung daun dan pangkal daun meruncing, pinggir daun bergerigi, 

Panjang helai daun 9-18 cm, lebar helai daun 3-8 cm, permukaan atas sangat kasar, 

berwarna hijau tua sampai hitam kelabu, permukaan bawah kasardan berwarna 

lebih pucat dari permukaan atas. (BPOM RI, 2011). 

 Identifikasi tanaman dapat dilakukan dengan cara: 2 mg serbuk daun yang 

digunakan ditambahkan asam 5 tetes sulfat P, terjadi warna coklat hijau. Dapat juga 

dilakukan dengan 2 mg serbuk tambahkan 5 tetes asam sulfat 10 N, terjadi warna 

coklat hitam (DepKes RI, 1995).  

2.4 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 serbuk 

yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan 

(Kementerian Kesehatan RI, 2014). 

2.4.1 Metode Ekstraksi 

Ekstraksi merupakan proses pemisahan suatu bahan dari campurannya dapat 

berupa padatan atau cairan dengan bantuan pelarut. Pelarut yang digunakan dalam 

pemisahan harus mampu melarutkan komponen tersebut. faktor yang dapat 

berpengaruh terhadap ekstraksi ini yaitu tipe persiapan sampel, waktu ekstraksi, 

tipe pelarut  yang digunakan, kuantitas pelarut dan suhu pelarut yang digunakan 

(BPOM RI, 2011). 

Berdasarkan proses pelaksanaannya ekstraksi dapat dibedakan menjadi 

ekstraksi yang berkesinambungan dan ekstraksi bertahap. Perbedaan ekstraksi yang 

berkesinambungan dengan ekstraksi bertahap yaitu pada penggunaan pelarutnya. 

Pada proses ekstraksi yang berkesinambungan pelarut yang digunakan sama atau 

dipakai secara berulang sampai proses ekstraksi selesai. Sedangkan pada ekstraksi 

bertahap, setiap tahap selalu menggunakan pelarut yang baru sampai proses 

ekstraksi selesai (Mukhriani, 2014). 
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2.4.1.1 Maserasi 

Maserasi merupakan suatu cara pengekstrakan dengan cara membiarkan 

padatan terendam dalam suatu pelarut bisa dilakukan tanpa adanya pemanasan. 

Setelah dilakukan perendaman maka dilakukan penyaringan kemudian akan 

didapatkan residu dan residu ini dapat dilakukan ekstraksi kembali atau dilakukan 

remaserasi menggunakan pelarut yang baru. Proses ini dapat dilakukan beberapa 

kali menurut kebutuhan. Kekurangan dari metode maserasi ini yaitu  memerlukan 

waktu yang cukup lama, pelarut yang digunakan untuk ekstraksi cukup banyak. 

Namun metode maserasi ini juga dapat menghindari rusaknya senyawa-senyawa 

yang bersifat termolabil dan metode ini merupakan metode yang paling sederhana. 

Waktu perendaman bahan dalam pelarut bervariasi antara 15-30 menit tetapi 

kadang-kadang bisa sampai 24 jam. Jumlah pelarut yang digunakan cukup banyak, 

berkisar antara 10-20 kali jumlah sampel yang digunakan (Kristanti, et al., 2008 ; 

Mukhriani, 2014). 

2.4.1.2 Perkolasi 

Perkolassi merupakan suatu metode ekstraksi dengan cara melewatkan 

pelarut dengan perlahan sehingga dapat menembus sampel yang digunakan dan 

biasanya ditampung dalam suatu bahan kertas yang agak tebal dan memiliki pori  

dan berbentuk seperti kantong atau sampel ditampung dalam kantong yang terbuat 

dari kertas saring. Dengan cara perkolasi ini menjadi lebih sempurna dikarenakan 

adanya pemanasan (Kristanti, et al., 2008). Kerugian pada proses perkolasi ini yaitu 

menggunakan banyak pelarut, karena pelarut yang ditambahkan menggunakan 

pelarut yang baru (Mukhriani, 2014). 

2.5 Tinjauan Granul 

Granul merupakan partikel besar yang dibuat dari aglomerat partikel serbuk 

kecil yang berbentuk tidak beraturan, tetapi dapat dibuat menjadi sefris. Pada 

umumnya granul berada dalam rentang ukuran ayakan mesh 4 hingga 12 tetapi 

ukuran granul dapat disesuaikan dengan tujuan pembuatan granul tersebut. Granul 

memiliki aliran yang lebih baik dibanding serbuk, karna hal ini granul digunakan 

untuk pembuatan tablet, untuk membebaskan aliran bahan tablet dari hopper 

menuju pengempa. Granul umumnya stabil terhadap efek kelembaban atmosfer 

cenderung tidak mengalami kekerasan dalam masa granul (Ansel, et al., 2010). 
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2.5.1   Metode Granulasi Basah 

       Dasar pembuatan granul metode basah adalah dengan membasahi serbuk atau 

campuran serbuk, terbentuklah masa pasta dilewatkan pada pengayak dengan 

nomor mesh tertentu untuk membuat granul sesuai dengan tujuan pembuatan. 

Granul diletakan pada lemari pengering dan dikeringkan dengan penguapan dan 

dialiri udara kering. Granul digerakan secara berkala diwadah pengering mencegah 

adanya penggabungan masa granul menjadi granul yang lebih besar (Ansel, et al., 

2010).  Pada proses granulasi basah penambahan bahan penghancur digunakan 

untuk membantu pelepasan tablet didalam tubuh (Räsänen, et al., 2001). 

2.5.2 Mutu Fisik Granul 

Granul pada pembuatan tablet dapat menggambarkan tablet yang dihasilkan. 

Maka penting dilakukan pengujian kualitas granul yang dihasilkan untuk 

memperkirakan keseragaman hasil tablet sebelum dilakukan proses cetak tablet. 

Pengujian mutu fisik granul dilakukan untuk mengurangi resiko penyimpangan 

tablet yang dihasilkan. Uji mutu fisik granul meliputi kecepatan alir & sudut 

istirahat, kandungan lengas, kadar fines, kompresibilitas, dan kompaktibilitas.   

2.5.2.1 Kecepatan Alir Dan Sudut Istirahat 

Uji ini dilakukan untuk menentukan granul ekstrak daun kejibeling yang 

dapat mengalir dengan baik pada saat proses tabletasi dalam mesin kempa. Granul 

dengan aliran yang kurang baik akan menyebabkan perpindahan granul dari hopper 

ke die tidak sempurna sehingga menyebabkan bobot tablet yang tidak konstan. 

Tablet yang ideal memiliki waktu alir yang kurang dari 10 gram per detik (Xiao, 

2016). 

 Sudut istirahat adalah sudut maksimum yang dibentuk saat pengujian pada 

permukaan serbuk terhadap sudut permukan horizontal.  Granul yang dikatakan 

memiliki sudut istirahat baik bila memiliki sudut kurang dari 30o maka membentuk 

aliran bebas (free flowing) dan dapat dikatakan granul memenuhi persyaratan sudut 

istirahat yang baik (MHRA, 2007). 
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Tabel II. 1 Hubungan antara Sifat Alir dan Sudut Istirahat Granul (Aulton, 2002 ) 

Sifat Aliran Sudut Istirahat (derajat) 

Paling Baik < 25 

Baik 25-30 

Cukup Baik 30-40 

Buruk >40 

2.5.2.2 Kandungan Lengas 

 Residual moisture content (kandungan lengas) adalah hal penting yang 

menjadi parameter layak atau tidaknya suatu granul untuk dilanjutkan proses 

pembuatan selanjutnya, hal iki karna kaitannya terhadap stabilitas granul serta 

kemungkinan kontaminasi kombinasi mikroba yang sangat penting dalam 

pembuatan produk tablet. Kandungan lengas yang cenderung rendah akan 

menyababkan semakin besar kemungkinan terjadi Capping (permukaan tablet 

pecah, retak atau memungkinkan timbulnya garis yang tidak dikehendaki pada 

tablet) pada saat proses kempa tablet. Sebaliknya jika kandungan lengas cenderung 

terlalu tinggi maka meningkatkan resiko terjadinya picking (dimana granul 

menempel pada die atau pada mesin cetak tablet) pada proses tabletasi. Kandungan 

lengas yang baik berada pada rentang 1-2% (Aulton & Summers, 2002) 

% MC = 
 𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑖𝑟 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙

𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑘𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔
 x 100% 

2.5.2.3 Kadar Fines 

 Kadar  fines atau sering disebut ukuran distribusi partikel diuji dengan 

menggunakan alat sieve shaker. Fines yang dimaksud adalah partikel-partikel yang 

memiliki ukurang kurang dari mesh 100 , pada prinsipnya dilakukan penyaringan 

dengan ukurang mesh bertingkat hingga mesh 100 kemudian partikel yang lebih 

kecil akan tersaring di pan. semakin tinggi kadar fines maka sudut diam granul juga 

akan bernilai tinggi, kadar fines juga mempengaruhi sifat alir dan keseragaman 

bobot tablet yang dihasilkan (Martin, 1993). Kadar fines yang baik total bobot 

serbuk yang ada di pan tidak lebih dari 20% dari berat awal sampel yang dimasukan 

kedalam alat setelah diayak 5 menit (U.S.P., 2007). 
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2.5.2.4 Kompresibilitas. 

Kompresibilitas didefinisikan sebagai kemampuan dari suatu material atau 

bahan untuk proses pengurangan volume akibat adanya tekanan pemadatan yang 

diberikan dan nantinya akan terbentuk tablet dengan porositas tertentu. Uji 

kompresibilitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan antar partikel granul 

untuk membentuk suatu ikatan agar tetap kompak dengan adanya tekanan tertentu 

(Patel et al., 2006). Pada serbuk yang mengalir bebas, interaksi antar partikel kurang 

berarti dari nilai kerapatan serbuk ruahan dan serbuk mampat lebih kecil. Sedang 

pada serbuk yang sukar mengalir interaksi pada partikel sering lebih besar. 

Perbedaan ini dapat dilihat pada indeks kompresibilitas. (Depkes RI, 2014). 

Bertambahnya kadar bahan pengikat dapat memperbesar kerapatannya sehingga 

indek kompresibilitas  juga semakin baik. Indeks kompresibilitas akan menentukan 

sifat alir dari granul. Semakin kecil indeks kompresibilitas maka semakin baik sifat 

alirnya. Granul dengan indeks kurang dari 20% mempunyai sifat alir yang baik 

(Fassihi & Kanfer, 1986). 

Harga Indek kompresibilitas (%) = 
Volume awal−Volume mampat

Volume awal
 𝑥 100% 

2.5.2.5 Kompaktibilitas 

Kompaktibilitas merupakan kemampuan 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 

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). Persyaratan yang disyaratkan yakni 4-8 Kg 

(Rori, et al., 2016). 

2.6 Tinjauan Tablet. 

Secara umum tablet dibuat dengan menyiapkan, mencampur  dan 

mengompres campuran obat dan eksipien menggunakan mesin tabletasi. Tablet 

sediaan padat yang mengandung bahan obat yang dengan atau tanpa adanya bahan 
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pengisi. Tablet kempa dibuat dengan memberikan takanan tinggi pada serbuk atau 

granul menggunakan cetakan baja. Kekuatan tablet ditentukan oleh ikatan kristal 

yang terbentuk saat masa pengeringan, dan praktis tidak tergantung pada kekerasan/ 

beban kempa yang diberikan pada masa tablet. Komponen- komponen pada 

formulasi tablet kempa terdiri atas sekurang-kurangnya zat aktif, bahan pengisi, 

bahan pengikat, disintegran, lubrikan. Selain itu tablwt juga dapat mengandung 

bahan pewarna dan lak (bahan pewarna yang diabsorbsikan pada alumunium 

hidroksida yang tidak larut) yang diidzinkan, bahan pengaroma, dan bahan pemanis 

(Syamsuni, 2005).  Tablet yang baik harus memenuhi persyaratan kekerasan, waktu 

hancur, keseragaman bobot, dan kerapuhan tablet (Ansel, et al., 2010). 

2.6.1  Bahan Pembawa Tablet. 

Tablet umumnya tidak hanya mengandung bahan aktif tetapi juga didalamnya 

ditambahkan pengisi, pengikat, penghancur, pelicin, pewarna dan bahan bahan 

tambahan lain sesuai dengan kebutuhan bahan yang digunakan untuk memperbaiki 

sifat fisika dari bahan utama tablet. Komposisi umum tablet secara umum yakni 

sebagai berikut : 

2.6.1.1 Bahan Pengisi 

 Bahan pengisi dimaksudkan guna menjamin tablet memiliki ukuran atau 

massa yang diinginkan (0,1-0,8 g). Sifat tablet yang harus netral secara kimia dan 

fisiologi, konstituen seperti ini baiknya dapat dicerna oleh system pencernaan 

manusia dengan baik, umumnya  digunakan jenis pati-patian (pati kentang, 

gandum, dan jagung) dan laktosa, Sifat tablet yang dibuat dengan laktosa yang 

kering, dan penambahan dengan penambahan bahan pelicin memungkinkan tablet 

dicetak langsung. Beberapa acuan farmakope menyarankan penggunaan campuran 

granulat, pati kentang dan laktosa sebagai simpleks granul (Siregar & Wikarsa, 

2010). 

 Karakteristik yang harus dimiliki bahan pengisi antara lain: Non-toksik, 

tidak saling berkontra indikasi, stabil secara fisik dank imia, bebas dari mikroba, 

tidak mengganggu bioavaibilitas, netral secara fisiologis (Lachman, et al., 1994) . 

2.6.1.2 Bahan Pengikat 

 Bahan pengikat memberikan adhesi pada masa serbuksaat digranulasi serta 

menambah adanya kohesi pada bahan pengisi. Contoh pengikat yang sering 
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digunakan yaitu : gom akasia, gelatin, sukrosa, povidone, metyl selulosa, karboksi 

metyl selulosa (CMC), pasta pati terhidrolisis, dan selulosa mikro kristal. 

(Syamsuni, 2005). 

2.6.1.3 Bahan Penghancur 

 Bahan penghancur digunakan untuk memudahkan hancurnya tablet setelah 

kontak dengan cairan saluran cerna. Bahan  penghancur ditambahkan pada saat 

pembuatan granul atau sesaat sebelum proses tabletasi (Lachman, et al., 1994). 

 Penghancur diperlukan karena tablet dipastikan harus pecah didalam 

saluran cerna untuk melepas zat aktif dari tablet tersebut, jika tidak maka tablet akan 

keluar dalam bentuk yang sama. Mekanisme penghancur tablet dibagi atas 3 yakni: 

Disintegran membentuk Lorong-lorong kecil diseluruh matriks yang membuat air 

apat ditarik kedalam struktur  dengan kerja kapiler sehingga tablet dapat pecah., 

Pengembangan butir pati ketika bereaksi dengan air, secara fisik memutuskan 

ikatan partikel-partikel yang ada di dalam matriks, hal ini dapat digambarkan 

seperti roti ketika terkena air maka akan mengembang, Reaksi kimia yang 

melepaskan gas yang dapat menghancurkan struktur tablet. Contoh bahan 

disintegran: pati (amilum), selulosa, avicel, dan gom (Siregar & Wikarsa, 2010). 

2.6.1.4 Bahan Pelicin  

 Lubrikan atau bahan pelicin digunakan untuk memudahkan tablet keluar 

dari cetakan tablet. Mencegah pelekatan pons dan dinding lubang kempa hal yang 

perlu diperhatikan dalam memilih lubrikan yaitu diantaranya: Lubrikan mengurangi 

sifat pengikat dari beberapa zat, Lubrikan ditambahkan terakhir pada granul dan 

dicampur dengan dibolak-balikkan wadah penyampur (tidak diaduk atau digerus) 

dan tidak lebih dari 10 menit, Lubrikan berlebih tidak efektif, karena dapat 

mengganggu disintegran, disolusi, dan ketersediaan hayati granul dan tablet tahan 

air, Lebih dianjurkan diayak terlebih dahulu dengan pengayak mesh 100-300 

sebelum digunakan. Contoh lubrikan : Logam stearate, asam stearate, Talk (Siregar 

& Wikarsa, 2010). 
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2.6.2 Mutu Fisik Tablet 

Pemeriksaan mutu fisik tablet yang baik  setidaknya meliputi kekerasan 

tablet, kerapuhan tablet, dan waktu hancur tablet. 

2.6.2.1 Keseragaman ukuran 

Keseragaman ukuran tablet dilakukan untuk mengetahui penyimpangan 

ukuran yang terjadi pada tablet yang dihasilkan. Ketebalan tablet berhubungan 

dengan kekerasan sediaan tablet, serta perubahan ketebalan merupakan indikasi 

adanya masalah pada aliran masa cetak atau proses pengisian granul kedalam die 

oleh karna itu dilakukan pengujian keseragaman ukuran. Uji keseragaman ukuran 

dilakukan dengan cara 10 tablet diukur, keseragaman ukuran satu per satu. 

Pengujian dilakukan dengan jangka sorong. Tablet yang baik memiliki diameter 

tidak lebih dari 3 kali atau tidak kurang dari 1
1

3
 tebal tablet (DepKes RI , 1979).  

2.6.2.2 Keseragaman Bobot 

Keseragaman sediaan dapat ditetapkan dengan salah satu dari dua metode, 

yaitu keseragaman bobot atau keseragaman kandungan zat aktif. Keseragaman 

bobot dapat diterapkan pada sediaan padat dangan atau tanpa zat aktif.  

Keseragaman bobot untuk tablet tidak bersalut dialakukan dengan memilih jumlah 

total tidak kurang dari 30 satuan. Digunakan 10 tablet persatuan dihitung bobot rata-

rata. Dari hasil penimbangan bobot yang diperoleh kemudian dihitung masing-

masing 10 tablet. Kecuali dikatakan lain persyaratan keseragaman bobot terpenuhi 

jika jumlah masing-masing dari 10 tablet pada keseragaman berada pada 85%-

115% dari yang tertera pada e-tiket.  Jika 1 satuan tidak memenuhi maka tidak ada 

satuan yang terletak antara 75%-125% (Depkes RI, 2014).  

Bentuk 

Sediaan 

Type Sub Type Dosis dan Perbandingan Zat Aktif 

≥25mg dan ≥25% <25mg dan <25% 

Tablet Tidak 

Bersalut 

 Keseragaman bobot Keseragaman 

Kandungan 

Bersalut Selaput Keseragaman bobot Keseragaman 

Kandungan 

Lainnya Keseragaman 

Kandungan 

Keseragaman 

Kandungan 

Tabel II. 2 Uji Keseragaman Bobot dan Uji Keseragaman Kandungan Sediaan Tablet 
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2.6.2.3 Keseragaman kandungan zat aktif 

Keseragaman kandungan zat aktif dapat digunakan untuk semua jenis 

sediaan, uji keseragaman diperlukan pada tablet bersalut (termaksud tablet bersalut 

selaput), system transdermal, sediaan suspense dalam wadah dosis tunggal atau 

dalam kapsul lunak, dan untuk inhalasi bertekanan dengan dosis terukur (Depkes 

RI, 2014). Dari hasil penimbangan bobot yang diperoleh kemudian dihitung jumlah 

zat aktif dari masing-masing 10 tablet. Dengan aggapan zat aktif homogen. Kecuali 

dikatakan lain persyaratan keseragaman dosis terpenuhi jika jumlah masing-masing 

dari 10 tablet pada keseragaman bobot dan keseragaman kandungan berada pada 

85%-115% dari yang tertera pada e-tiket dan simpangan baku relatif kurang dari 

atau sama dengan 6,0%.  Jika 1 satuan tidak memenuhi maka tidak ada satuan yang 

terletak antara 75%-125%. jika simpangan baku relative lebih dari 6% atau kadar 

diluar rentang, maka digunakan 20 satuan tambahan dengan syarat tidak ada satuan 

yang diluar rentang 75%-125% dari yang tertera dan simpangan baku relative dari 

30 satuan tidak lebih dari 7,8% (Depkes RI, 2014) 

2.6.2.4 Kekerasan Tablet 

Tablet harus memiliki kekuatan atau kekerasan tertentu untuk dapat bertahan 

dalam guncangan-guncangan mekanik yang dapat terjadi dalam situasi tertentu. 

Kekerasan yang cukup merupakan salah satu persyaratan penting yang harus 

terpenuhi dalam pembuatan tablet. Hal-hal yang mempengaruhi hal ini yakni 

tekanan pada proses kompresi dan sifat karakteristik bahan yang dikempa. Pada 

umumnya tablet yang baik jika memiliki kekerasan tablet dalam rentang 4-8 kg 

(Hadisoewignyo & Fudholi, 2016).  

Kekerasan tablet kurang dari 4 kg masih dapat diterima asal kerapuhan tablet 

tidak jauh melampaui batas yang ditetapkan. Beberapa resiko kepada tablet yang 

tidak memiliki kekerasan sesuai standart  tablet yang baik akan timbul pada saat 

pengemasan dan proses transportasi. Kekerasan tablet >10 Kg dapat diterima 

dengan syarat waktu hancur / disintegrasi dan disolusi yang dipersyaratkan . 

Kekerasan tablet yang lebih dari 10 kg masih dapat diterima, asalkan masih 

memenuhi persyaratan waktu hancur/desintegrasi dan disolusi yang dipersyaratkan 

(Rhoihana, 2008). 
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2.6.2.5 Kerapuhan tablet 

Uji kerapuhan tablet (friability tester) adalah metode yang digunakan utuk 

mengukur ketahanan permukaan tablwt terhadap gesekan yang dialaminya yang 

dapat terjadi saat packaging dana tau distribution. Kerapuhan tablet diukur dengan 

alat friabilator pada prinsipnya pada tes ini adalah menetapkan bobot yang hilang 

dari sejumlah tablwt selama diputar atau diberi gesekan satu sama lain di dalam 

friabilator. Proses pengujian alat diputar dengan 25 rpm dalam waktu 4 menit (total 

100 putaran) Tablet yang baik memiliki kerapuhan tablet kurang dari 1 % (U.S.P., 

2007).   

Kerapuhan merupakan salah satu acuan yang digunakan untuk mengukur 

ketahanan lapisan terluar dari tablet terhadap gaya gesek yang diterimanya  Uji ini 

berhubungan dengan kehilangan bobot akibat abrasi yang terjadi pada permukaan 

terluar tablet. Semakin besar hasil presentase maka semakin besar massa yang 

berkemungkinan hilang. Dalam tablet dengan bobot rendah, hasil uji kerapuhan 

yang tidak memenuhi syarat depat menyebabkan hilangnya beberapa bagian zat 

aktif yang dapat menurunkan khasiat dari obat tersebut (Aulton & Summers, 2002). 

2.6.2.6 Waktu Hancur Tablet 

Komponen obat sepenuhnya di kehendaki diabsorbsi dalam saluran cerna , 

maka tablet harus hancur dan melepaskan senyawa aktifnya agar bias di absorbs 

dan masuk ke dalam cairan tubuh untuk menimbulkan efek. Pengujian waktu 

hancur tablet dilakukan untuk memperkirakan waktu kehancuran tablet dari bentuk 

tablet ketika berada didalam tubuh. Uji waktu hancur ini sangat penting untuk 

sediaan tablet karena akan mempengaruhi onset dari obat (Kartadharma, et al., 

2015). 

Daya hancur juga penting untuk obat-obat yang dikehendaki bekerja langsung 

disaluran cerna. Dalam hal ini hancurnya tablet memungkinkan partikel obat 

menjadi lebih bebas untuk bekerja secara lokal didalam tubuh. Waktu hancur 

memungkinkan dipengaruhi oleh bahan disintegran/ penghancur dan bahan 

pengikat yang ditambahkan pada formulasi tablet. Karna disintegran merupakan 

bahan yang menyebabkan tablet pecah dan hancur dalam air atau cairan lambung. 

Tablet yang memiliki waktu hancur memenuhi persyaratan yang ditetapkan maka 

dapat memberikan efek terapi yang sesuai. Waktu yang diperbolehkan untuk tablet 
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tidak bersalut enterik adalah kurang dari 15 menit jika lebih dari 15 menit maka 

dilanjutkan dengan 6 tablet setelahnya (British Pharmacopeia, 2009). 

2.6.2.7 Disolusi  

Disolusi dilakukan untuk menentukan kesesuain dengan persyartan disolusi 

yang tertera pada monografi untuk sediaan tablet dan kapsul kecuali pada tablet 

kunyah. (DepKes RI , 1995). Uji disolusi ialah suatu metode fisika-kimia, 

digunakan dalam pengembangan produk dan pengendalian mutu sediaan oba 

berdasarkan pengukuran parameter kecepatan pelepasan dan melarut zat berkhasiat 

dari sediaannya. Disolusi digunakan sebagai parameter mutu dari batch ke batch 

karena uji disolusi memiliki kaitan erat dengan aktivitas biologis obat dalam tubuh 

(Mutiantikum, et al., 2003). 

Disolusi dipersyaratkan dari masing-masing monografi bahan aktif yang 

digunakan. Persyaratan dipenuhi bila jumlah zat aktif yang larut dari sediaan yang 

diuji sesuai dengan tabel penerimaan. Pengujian dilakukan dalam 3 tahap kecuali 

telah memenuhi tahap 1 dan 2. Harga Q adalah jumlah zat aktif masing masing 

monografi (DepKes RI , 1995). 

Tabel II. 3 Kriteria enerimaan zat aktif yang larut dengan disolusi (U.S.P., 2007) 

Tahapan Uji Jumlah Sediaan Uji Kriteria Penerimaan 

I 6 % Zat aktif yang telah larut dari tiap 

tablet tidak kurang dari Q+5% 

II 6 Data dari 12 tablet sama dengan atau 

lebih besar dari Q dan tidak satupn yang 

kurang dari Q-15% 

III 12 Rata-rata hasil dari 24 Tablet sama 

dengan atau lebih besar dari Q dan tidak 

lebih dari 2 tablet yang kurang dari Q-

15% dan tidak ada satupun tablet yang 

kurang dari Q-25%. 

 

2.7 Tinjauan Bahan Penelitian 

Eksipien yang digunakan dalam pembuatan tablet ekstrak daun kejibeling 

yakni laktosa, avicel PH 101, CMC-Na, primogel, dan Mg-stearat. 
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2.7.1 Laktosa 

Laktosa merupakan produk alami disakarida  yang diproses dari susu sapi 

konsentrasi ± 4,5%. Laktosa yang beredar yaitu diantaranya laktosa monohidrat, 

laktosa semprot kering, dan laktosa anhidrat. Laktosa monohidrat berbentuk serbuk 

kristal dan granul dimana banyak digunakan unruk granulasi basah dan cetak 

langsung. Laktosa semprot kering diperoleh dengan cara semprot kering sangat baik 

digunakan pada metode cetak langsung karna sifat alir dan kompaktibilitasnya yang 

baik, contohnya DC Lactose 11 DM. Laktosa anhidrat berupa serbuk sangat halus 

yang telah melewati proses roller drying yang kemudian digerus dan diayak, jenis 

ini berbentuk amorf, lusa permukaan besar dan sangat mudah di kempa, 

mengandung kadar laktosa tinggi (Hadisoewignyo & Fudholi, 2016). Sifat laktosa 

antara lain: mudah larut dalam air (1:5,24 pada suhu 20oc), memberikan rasa yang 

umumnya acceptable, tidak higroskopis, mudah dikeringkan pada proses granulasi 

basah, tingkat kompresibilitas baik, non reaktif, titik leleh tinggi (202oc) sehingga 

tidak lunak saat kompresi, sifat alir cukup baik (Hadisoewignyo & Fudholi, 2016). 

Laktosa digunakan sebagai pengisi dengan raentang penggunaan normal 65-85% 

(Rowe, et al., 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.2 Avicel PH 101 

Mikrokristalin selulosa atau lebih popular disebut Avicel merupakan serbuk 

putih , tidak berbau, berbentuk kristal tersusun dari partikel porous, tidak berasa, 

tersedia dengan berbagai ukuran kelembaban dan ukuran partikel yang beragam. 

Avicel  dapat digunakan sebagai pengisi tablet ataupun kapsul dengan metode 

Gambar 2. 4 Struktur Molekul Laktosa Monohidrat (Rowe et al., 2009) 
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granulasi basah dan kempa langsung. Avicel juga dapat digunakan sebagai 

disintegrant dan lubricant (Lachman, et al., 1994). 

Sifat-sifat avicel yang perlu diperhatikan antar lain: pada proses pentabletan  

dengan sedikit tambahan tekanan akan menyebabkan kekerasan tablet menungkat, 

kemampuan absorbs sangat tinggi, dapat disimpan dalam kelembaban normal, 

kelembaban diatas 3% dapat timbul ketidak stabilan partikel, memiliki indeks  

pengikatan (bonding index) yang tinggi dan indeks rapuh fraktur ( brittle fracture 

index) yang rendah dengan kata lain mencerminkan kekuatan ikatan yang kuat, 

kompakbilitas bergantung pada kandungan air, pada kondisi kelembaban 

meningkat maka kekuatan tablet akan turun karna rusaknya ikatan hydrogen. 

Avicel sesuai digunakan dengan metode cetak langsung karena mudah dikompresi, 

waktu hancur cepat, mempunyai sifat sebagai pengikat. Konsentrasi yang 

digunakan dalam formula cetak langsung 10-50% (umumnya 30%). Dipasaran 

contoh avicel yang sering digunakan yaitu avicel PH 101 lebih sering digunakan 

pada granulasi basah kerena sifat alirnya lebih buruk dari Avicel PH 102 yang lebih 

sesuai untuk metode kempa langsung (Hadisoewignyo & Fudholi, 2016).  

 

 

 

 

 

 

2.7.3 CMC-Na 

Carboxymethylcelululose Natrium merupakan garam natrium polikarboksi 

metal dari sesulosa. Pemeriannya meliputi sebuk putih atau agak putih, tidak berasa 

dan tidak berbau, larut dalam aseton, etanol 95%, eter dan juga toluene. Mudah 

terdispersi air atau larutan koloid (Rowe, et al., 2009). Dapat digunakan dalam 

formulasi berbagai sediaan oral maupun topical, dapat digunakan sebagai pengikat, 

disintegran, dan juga stabilizer pada pembuatan system emulsi tergantung dari 

konsentrasi yang ditetapkan untuk formulasi tersebut. Sebagai bahan pengikat 

Gambar 2. 5 Struktur Molekul Avicel PH 101 (Rowe R.C et al, 2009) 
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CMC-Na di gunakan dengan rentang konsentrasi 1%-6% (Hadisoewignyo & 

Fudholi, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.4 Primogel  

Primogel sendiri merupakan turunan amilum kentang seperti Carboxymethyl 

cellulose. Primogel memiliki nama lain yakni Sodium starch glycolat atau sodium 

carboxymethyl starch, adalah serbuk berwarna putih yang free flowing. Primogel 

dapat berkembang dengan baik dalam metode granulasi basah ataupun cetak 

langsung. Kadar efektif yang umum digunakan yakni 1-8% dan konsentrasi diatas 

8% umumnya memperlama waktu hancur (Ansel, et al., 2010). Mekanisme 

primogel sebagai disintegran/ penghancur dengan pengembangan partikel kurang 

dari 15 detik menjadi 7-12 kali partikel awal, mengembang dalam tiga dimensi dan 

cocok sebagai matriks lepas lambat (Hadisoewignyo & Fudholi, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.5 Mg Stearat 

Senyawa magnesium yang merupakan campuran dari asam organic masa 

padat diperoleh dari lemak, terutama terdiri dari magnesium stearate dan 

magnesium palmitat dalam beberapa perbandingan. Setara dengan tidak kurang dari 

6,8% dan tidak lebih dari 8,3% MgO. Berbentuk serbuk yang halus, warna putih, 

Gambar 2. 7 Struktur Molekul Primogel (Rowe et al., 2009) 

Gambar 2. 6 Struktur Molekul CMC-Na (Rowe et al., 2009). 
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voluminous, bau lemah khas, mudah lekat, dan bebas butiran (Depkes RI, 2014). 

Mg stearate digunakan sebagai lubrikan pada retang 0,25% - 5,00% (Rowe, et al., 

2009). 

Secara umum suatu lubrikan yang sempurna atau adjuvant untuk sediaan 

harus non toksik, tidak berasa, dan larut air. Lubrikasi diberikan dengan zat yang 

langsung ditambah ke tablet pada saat granulasi, hal ini merupakan hal yang efisien 

dan sering digunakan dalam industry. Garam magnesium, kalium, dan garam seng 

dari asam stearate adalah yang paling efisien dan biasa digunakan. Konsentrasi 1% 

atau kurang dari itu sudah efektif sigunakan (Siregar & Wikarsa, 2010). 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 8 Struktur Molekul Mg-stearat (Scout, 2015) 


