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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Tanaman Sambiloto  

Sambiloto termasuk tanaman famili Acanthaceae, tanaman ini tumbuh liar 

di tempat terbuka, seperti di kebun, tepi sungai, tanah kosong yang agak lembab, 

atau di pekarangan. Tumbuh di dataran rendah sampai ketinggian 700 meter diatas 

permukaan laut. Tanaman ini tumbuh di daerah panas di wilayah Asia dengan 

iklim tropik dan sub tropik seperti di India, semenanjung Malaya, dan hampir 

semua pulau di seluruh Indonesia. Tumbuh baik pada ketinggian tempat 1-700 

meter diatas permukaan laut, rata-rata curah hujan tahunan 2000-3000 mm/tahun, 

bulan basah (di atas 100 mm/bulan), bulan kering (di bawah 60 mm/bulan), suhu 

udara 25-32° C, kelembaban sedang, intensitas cahaya sedang, tekstur tanah 

berpasir, drainase baik, kedalaman air tanah 200-300 cm dari permukaan tanah, 

kedalaman lebih dari 25 cm dari permukaan tanah, keasaman: pH 5,5 - 6,5, 

kesuburan sedang – tinggi (BPOM RI, 2012). Tanaman sambiloto dapat dilihat 

pada gambar 2.1 

Tanaman sambiloto dapat diklasifikasikan sebagai berikut (BPOM RI, 2008) : 

Divisi   : Spermatophyta 

Sub divisi  : Angiospermae 

Kelas   : Dicotyledoneae  

Bangsa  : Scrophulariales 

Suku   : Acanthaceae 

Marga  : Andrographis 

Spesies  : Andrographis paniculata Nees. 
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Tanaman sambiloto merupakan tumbuhan berhabitus perdu semusim, tumbuh 

tegak, tinggi dapat mencapai 90 cm, batang berbentuk segi empat dengan rusuk yang 

jelas, menebal di bagian buku-buku batang. Helaian daun merupakan daun tunggal, 

terletak bersilang berhadapan, helaian daun bentuk lanset, ukuran panjang 3-12 cm, 

lebar 1-3 cm, panjang tangkai daun 0,2-0,5 cm, pangkal dan ujung helaian daun 

runcing, tepi daun rata, permukaan atas hijau tua, bagian bawah hijau muda. 

Perbungaan berupa bunga majemuk malai rata, di bagian ujung batang atau di bagian 

ketiak daun di bagian atas. Kelopak bunga berlekatan terbagi menjadi 5 helai. Daun 

mahkota 5, berlekatan membentuk tabung mahkota bunga, panjang tabung 6 mm, 

panjang helaian daun mahkota lebih dari panjang tabung mahkota, 2 helai daun 

mahkota di bagian atas (bibir atas) berwarna putih dengan garis kuning di bagian 

ujungnya, panjang helaian 7-8 mm, bibir bawah terdiri atas 3 helaian daun mahkota, 

putih atau putih disertai warna ungu. Tangkai sari 5, ukuran tangkai sari sepanjang 

mahkota bunga, tangkai sari melebar di bagian pangkal. Tangkai putik panjang, 

melebihi panjang mahkota bunga. Buah berbentuk kapsul, berkatup dan berisi 3-7 biji 

berwarna coklat tua. Berbunga sepanjang tahun, semua bagian tanaman terutama 

daun sangat pahit (BPOM RI, 2012). Tanaman sambiloto dapat dilihat pada gambar 

2.1. 

 

 

Gambar 2.1 Tanaman sambiloto (BPOM RI, 2008). 
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2.1.1 Kandungan Zat Aktif 

Kandungan utama tanaman sambiloto adalah senyawa andrografolida, selain 

itu juga terdapat flavonoid, mineral (kalium, kalsium, natrium), asam kersik dan 

damar. Zat aktif andrografolida terbukti berkhasiat antara lain sebagai diabetes 

mellitus, antiinflamasi dan sebagai hepatoprotektor atau melindungi sel hati dari zat 

toksik (Dalimartha S, 2002).  

Ekstrak kental herba sambiloto mengandung andrografolid tidak kurang dari 

15,0% sedangkan simplisia sambiloto mengandung andrografolida tidak kurang dari 

0,64% (Depkes RI, 2008).  

 

 

Gambar 2.2 Struktur kimia andrografolida (Depkes RI, 2008). 

2.1.2 Khasiat Sambiloto 

Sambiloto yang memiliki rasa sangat pahit telah dikenal berkhasiat dan efektif 

untuk pengobatan, dimasyarakat telah banyak dimanfaatkan antara lain sebagai 

antibakteri, antiinflamasi, antiradang, hepatitis, tifoid, diare, malaria, obat batuk, 

antipiretik, diabetes mellitus, darah tinggi dan demam (Dalimartha S, 2002). 

2.2 Penggolongan Obat Tradisional 

Obat Bahan Alam Indonesia adalah Obat Bahan Alam yang diproduksi di 

Indonesia. Berdasarkan cara pembuatan serta jenis penggunaan dan tingkat 

pembuktian khasiat, Obat Bahan Alam Indonesia dikelompokkan menjadi : Jamu, 

Obat Herbal Terstandar, dan Fitofarmaka (BPOM RI, 2004, Depkes RI 2008). 
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2.2.1 Jamu 

Jamu adalah obat tradisional Indonesia yang digunakan secara turun temurun 

berdasarkan pengalaman.  

Jamu harus memenuhi kriteria : Aman sesuai dengan persyaratan yang 

ditetapkan,  khasiat dibuktikan berdasarkan data empiris, dan memenuhi persyaratan 

mutu yang berlaku. Jenis penggunaan sesuai dengan jenis pembuktian tradisional dan 

tingkat pembuktiannya yaitu tingkat pembuktian umum atau terbukti secara empiris  dan 

terbukti secara ilmiah. 

2.2.2 OHT (Obat Herbal Terstandar) 

Obat Herbal Terstandar adalah hasil pengembangan Jamu atau hasil penelitian 

sediaan baru yang khasiat dan keamanannya telah dibuktikan secara ilmiah melalui 

uji pra-klinik. 

Obat Herbal Terstandar harus memenuhi kriteria : Aman sesuai dengan 

persyaratan yang ditetapkan, khasiat dibuktikan secara ilmiah / pra klinik, telah dilakukan 

standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan dalam produk jadi serta memenuhi 

persyaratan mutu yang berlaku. Jenis penggunaan sesuai dengan tingkat pembuktian 

yaitu tingkat pembuktian umum atau terbukti secara ilmiah dan terbukti secara pra klinik. 

2.2.3 Fitofarmaka 

Fitofarmaka adalah hasil pengembangan Obat Herbal Terstandar atau hasil 

penelitian sediaan baru yang khasiat dan keamanannya sudah dibuktikan melalui uji 

klinik. 

Fitofarmaka harus memenuhi kriteria : Aman sesuai dengan persyaratan yang 

ditetapkan, khasiat dibuktikan secara ilmiah / pra klinik, telah dilakukan standarisasi 

terhadap bahan baku yang digunakan dalam produk jadi  serta memenuhi persyaratan 

mutu yang berlaku. Jenis  penggunaan sesuai dengan tingkat pembuktian secara pra 

klinik dan terbukti secara klinik. 
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Gambar 2.3 Logo Obat Tradisional 

2.3 Tinjauan Simplisia  

Simplisia adalah bahan alamiah berupa tanaman utuh, bagian tanaman atau 

eksudat tanaman yang digunakan sebagai obat dan belum mengalami pengolahan atau 

mengalami pengolahan secara sederhana serta belum merupakan zat murni kecuali 

dinyatakan lain, berupa bahan yang telah dikeringkan (BPOM RI, 2012). 

Simplisia sebagai bahan kefarmasian harus memenuhi parameter mutu umum 

suatu bahan meliputi identifikasi, kemurnian, stabil. Simplisia sebagai bahan 

kefarmasian harus memenuhi persyaratan seperti kualitas bahan produk, aman 

dikonsumsi dan memiliki manfaat. Simplisia sebagai bahan dengan kandungan kimia 

harus mempunyai spesifikasi kimia, yaitu informasi komposisi (jenis dan kadar) 

senyawa kandungan (Depkes RI, 2000). 

2.4 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. 

Berdasarkan sifatnya ekstrak dibagi menjadi ekstrak kering, cair, dan kental. 

Ekstrak kering merupakan sediaan berbentuk bubuk, yang dibuat dari hasil tarikan 

a) Jamu b) Obat Herbal Terstandar c) Fitofarmaka 
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simplisia yang diuapkan pelarutnya. Ekstrak cair adalah sediaan cair 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. Ekstrak 

kental merupakan sediaan kental, yang dibuat dari hasil tarikan simplisia kemudian 

diuapkan pelarutnya (Depkes RI, 2014). 

2.4.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Mutu Fisik Ekstrak 

Mutu fisik ekstrak dipengaruhi oleh faktor bilogi dan kimia. Faktor biologi 

baik untuk bahan dari tumbuhan obat hasil budidaya  atau dari tumbuhan liar meliputi 

: identitas jenis (spesies), lokasi tumbuhan asal, periode pemanenan hasil tumbuhan, 

penyimpanan bahan tumbuhan, umur tumbuhan dan bagian yang digunakan. 

Faktor kimia baik untuk bahan dari tumbuhan obat hasil budidaya  atau dari 

tumbuhan liar meliputi : faktor internal meliputi jenis senyawa aktif dalam bahan, 

komposisi kualitatit senyawa aktif, komposisi kuantitatif senyawa aktif, dan kadar 

total rata-rata senyawa aktif dan faktor eksternal meliputi metode ekstraksi, 

perbandingan ukuran alat ekstraksi, ukuran, kekerasan dan kekeringan bahan, pelarut 

yang digunakan, kandungan logam berat serta kandungan pestisida (Depkes RI, 

2000). 

2.4.2 Metode Ekstraksi 

Metode dasar dari ekstraksi umumnya ada maserasi dan perkolasi. Biasanya 

metode ekstraksi dipilih berdasarkan beberapa faktor seperti sifat dari bahan mentah 

obat dan daya penyesuaian dengan tiap macam metode ekstraksi dan kepentingan 

dalam memperoleh ekstrak yang sempurna atau mendekati sempurna dari obat. Sifat 

dari bahan mentah obat merupakan factor utama yang harus dipertimbangkan dalam 

memilih metode ekstraksi (Ansel, 2008). Metode ekstraksi yang biasa digunakan 

diantaranya maserasi dan perkolasi.
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2.4.2.1 Maserasi 

Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisia dengan menggunakan pelarut 

dengan beberapa kali pengadukan pada temperatur ruang atau suhu kamar. Secara 

teknologi ini termasuk ekstraksi dengan prinsip metode pencapaian konsentrasi yang 

seimbang. Maserasi kinetik berarti dilakukan pengadukan secara terus-menerus. 

Remaserasi berarti dilakukan pengulangan penambahan pelarut setelah dilakukan 

penyaringan maserat pertama, dan seterusnya. Metode maserasi yang lebih efektif 

adalah menggunakan getaran ultrasonik (Depkes RI, 2000). 

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. 

2.4.2.2 Perkolasi 

Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru sampai sempurna 

yang umumnya dilakukan pada temperatur ruang atau suhu kamar. Tahapan proses 

terdiri dari tahapan pengembangan bahan, tahap maserasi pembuatan serbuk, tahap 

pengisian perkolator, waktu maserasi dan pengumpulan perkolat, dilakukan secara 

terus menerus sampai diperoleh ekstrak yang jumlahnya 1-5 kali bahan (Depkes RI, 

2000). 

Pada metode perkolasi, serbuk sampel dibasahi secara perlahan dalam sebuah 

perkolator (wadah silinder yang dilengkapi dengan kran pada bagian bawahnya). 

Pelarut ditambahkan pada bagian atas serbuk sampel dan dibiarkan menetes perlahan 

pada bagian bawah. Kelebihan dari metode ini adalah sampel senantiasa dialiri oleh 

pelarut baru. Sedangkan kerugiannya adalah jika sampel dalam perkolator tidak 
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homogen maka pelarut akan sulit menjangkau seluruh area. Selain itu, metode ini 

juga membutuhkan banyak pelarut dan memakan banyak waktu (Mukhriani, 2014). 

2.5 Tinjauan Granul 

Granul adalah gumpalan-gumpalan dari partikel yang lebih kecil. Umumnya 

berbentuk tidak merata dan menjadi seperti partikel tunggal yang lebih besar (Ansel, 

2008). Secara umum, semakin kecil tablet yang akan diproduksi semakin kecil 

granulnya. Ukuran mesh yang biasa digunakan berkisar antara 12-20 (Ansel, 2014). 

Berkaitan dengan granulasi, ada tiga metode pembuatan tablet yaitu granulasi basah, 

granulasi kering dan kempa langsung. Pada proses pembuatan tablet digunakan 

metode granulasi basah. 

2.5.1 Granulasi Basah 

Granulasi basah adalah proses penambahan cairan pada suatu serbuk atau 

campuran serbuk dalam suatu wadah yang dilengkapi dengan pengadukan yang akan 

menghasilkan aglomerasi atau granul (Siregar, 2010). Metode granulasi basah sendiri 

merupakan metode pembuatan tablet yang dapat memperbaiki sifat alir masa cetak, 

dan dapat menghasilkan tablet yang tidak rapuh. Keuntungan dari metode ini antara 

lain menaikkan kohesifitas dan kompresibilitas serbuk, distribusi yang baik dan 

keseragaman kandungan bagi zat aktif dosis kecil, serta mencegah pemisahan 

komponen campuran selama proses produksi berlangsung (Suhery, et al., 2016). 

Langkah-langkah yang diperlukan dalam pembuatan tablet dengan metode ini dapat 

dibagi sebagai berikut : menimbang dan mencampur bahan-bahan, menyiapkan 

serbuk massa lembab, pengayakan adonan lembap menjadi granul, pengeringan, 

pengayakan kering, menambahkan lubrikan, pembuatan tablet dengan kompresi 

(Ansel, 2014). Metode granulasi basah dipilih apabila bahan aktif stabil terhadap 

suhu dan kelembapan (Kementrian Kesehatan RI, 2014). 

2.5.2 Mutu Fisik Granul 

Sebelum granul dicetak menjadi tablet maka perlu dilakukan uji mutu fisik 

granul yang meliputi kecepatan alir dan sudut diam, penentuan kandungan lembab, 
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kadar fines, kompresibilitas dan kompaktibilitas. Pemeriksaan ini bertujuan untuk 

mendapatkan granul yang layak cetak menjadi tablet yang memenuhi standar. 

2.5.2.1 Kecepatan alir dan sudut diam 

Kecepatan alir adalah waktu yang dibutuhkan sejumlah granul untuk mengalir 

dalam suatu alat. Alat yang digunakan pada uji kecepatan alir granul adalah corong 

dengan sebuah penjepit batang corong dengan posisi tegak lurus dan permukaan 

horizontal (Musa, et al., 2011). Sudut diam merupakan suatu sudut tetap yang terjadi 

antara timbunan partikel bentuk kerucut dengan bidang horizontal jika sejumlah 

serbuk dituang kedalam alat pengukur. Faktor-faktor yang mempengaruhi sudut diam 

suatu granul adalah bentuk ukuran serta kelembaban granul. 

Untuk menghasilkan tablet dengan bobot yang seragam, diperlukan suatu 

batas kecepatan alir minimum. Untuk itu dilakukan pengukuran kecepatan alir dan 

sudut diam granul. Kecepatan alir granul yang baik adalah kurang dari 10g/detik, 

dengan sudut diam antara 24-40° (Agoes, G., 2012). 

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

Sudut Diam Daya Alir 

<20 

20-30 

30-34 

>40 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup Baik 

Sangat Buruk 

 

2.5.2.2 Kandungan lembab 

Kandungan lembab merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan 

menentukan cocok tidaknya granul tersebut untuk proses-proses selanjutnya, 

stabilitas kimia bahan serta kemungkinan kontaminasi mikroba. Granul harus 

memiliki kelembaban yang sesuai yaitu tidak terlalu tinggi maupun terlalu rendah 

(Hadisoewingnyo, 2013). Kandungan lembab yang terlalu rendah meningkatkan 

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

pada tablet) sedangkan kandungan lembab yang terlalu tinggi meningkatkan 

kemungkinan terjadinya picking (adanya granul tablet yang menempel pada dinding 
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die atau mesin cetak tablet). Persyaratan granul yang baik memiliki kandungan 

lembab 1-2% (Aulton, 2002). 

Kandungan lembab adalah prosen kandungan lembab dihitung dari bobot 

kering basis dan dapat dihitung dengan rumus : 

% MC =  Berat air dalam sampel x 100% 

     Berat sampel kering  

           = Berat sampel basah – berat sampel kering 

                             Berat sampel kering       

2.5.2.3 Kadar fines 

Kadar fines adalah uji yang digunakan untuk mengetahui jumlah fines pada 

granul. Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar fines adalah kemampuan alir, 

kemampuan pemampatan, keseragaman isi, dan keseragaman warna tablet. Granulat 

dengan ukuran partikel yang terlalu besar dan kurang halus maka granul tidak dapat 

mengisi ruang cetakan secara merata selama pencetakan. Jika terlalu banyak bubuk 

halus maka akan terjadi variasi bobot tablet yang disebabkan oleh kesulitan aliran 

granul. Kecenderungan terbelah juga bertambah dan makin meningkat jika kecepatan 

mesin cetak dipercepat. Persyaratan kadar fines yaitu kurang dari 20% (Lachman L et 

al., 2008).   

2.5.2.4 Kompresibilitas 

Kompresibilitas adalah kemampuan granul untuk tetap kompak dengan 

adanya tingkatan dari kerapatan serbuk mampat yang diperoleh dengan cara 

mengetuk secara mekanis gelas ukur yang berisi serbuk. Setelah mengamati volume 

serbuk awal, gelas ukur diketuk secara mekanik dan pembacaan volume dilakukan 

setelah terjadi adanya perubahan volume. Pengetukan secara mekanik didapat dengan 

cara meninggikan gelas ukur sehingga memungkinkan serbuk untuk turun karena 

pengaruh bobotnya sendiri sampai jarak tertentu. Alat yang paling disukai dalam 

pengujian ini adalah pengukuran dengan gelas ukur karena dapat meminimalkan 

kemungkinan terjadinya pemisahan massa selama pengetukan (Depkes RI, 2014). 

                 Bj Tetap – Bj bulk   

               Bj Tetap 
Indeks Carr  = x 100% 
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Tabel II.2 Hubungan Kompresibilitas dan Aliran Serbuk (Siregar, 2010) 

% Kompresibilitas Sifat Aliran 

5-15 

12-16 

18-21 

25-32 

33-38 

>40 

Sangat Baik  

Baik 

Sedang, dapat lewat 

Buruk 

Sangat Buruk 

Buruk Sekali 

 

2.5.2.5 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 (Siregar, 2010). 

2.6 Tinjauan Tablet 

Tablet adalah sediaan padat mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan 

pengisi. Berdasarkan metode pembutan, dapat digolongkan sebagai tablet cetak dan 

tablet kempa. 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. 

Tablet dapat dibentuk dengan berbagai ukuran, bentuk dan penandaan permukaan 

tergantung pada mesin cetakan. Tablet cetak dibuat dengan cara menekan massa 

serbuk lembab dengan tekanan rendah kedalam lubang cetakan. Kepadatan tablet 

tergantung pada ikatan kristal yang terbentuk selama proses pengeringan selanjutnya 

dan tidak tergantung pada kekuatan tekanan yang diberikan (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 tidak 
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memerlukan langkah pekerjaan tambahan bila menggunakan pencetak yang 

bermonogram atau berhiasan timbul (Lachman, 2008).  

2.6.1 Bahan Pembawa Tablet 

Penggolongan eksipien pada tablet umumnya adalah pengisi, pengikat, 

penghancur, lubrikan. Fungsi dari masing-masing eksipien tersebut adalah sebagai 

berikut. 

2.6.1.1 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). 

Bahan pengisi diperlukan terutama untuk zat aktif berdosis kecil. Bahan 

pengisi, umumnya ditambahkan dalam rentang 5-10% (bergantung pada jumlah zat 

aktif dan bobot tablet yang diinginkan). Fungsi lain bahan pengisi adalah untuk 

memperbaiki kompresibilitas dan sifat alir bahan aktif. Kriteria yang baik untuk 

pengisi adalah tidak bereaksi dengan zat aktif dan bahan tambahan lain, tidak 

memiliki aktifitas fisiologis dan farmakologis, memiliki kestabilan fisika-kimia yang 

baik, dan tidak mempengaruhi disolusi dan bioavailabilitas sediaan tablet 

(Hasisoewignyo dan fudholi, 2013). Bahan pengisi yang dapat digunakan adalah 

laktosa, dekstrosa, Microcrystalline cellulose, glukosa, sukrosa, amilum, kalsium 

karbonat, dikalsium fosfat, dan magnesium karbonat (Gad, 2008). 

2.6.1.2 Bahan pengikat 

Bahan pengikat berfungsi memberikan daya ikat pada masa serbuk sewaktu 

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

bahan pengisi. Zat pengikat dapat ditambahkan dalam bentuk kering tetapi lebih 

efektif jika ditambahkan dalam larutan. Bahan pengikat yang umum antara lain 

gelatin, povidon, metil selulosa, karboksimetil selulosa dan pasta pati terhidrolisis. 
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Bahan pengikat kering yang paling efektif adalah selulosa mikrokristal yang umunya 

digunakan dalam membuat tablet kempa langsung (Depkes RI, 2014). 

Bahan pengikat yang dapat digunakan dalam formulasi sediaan padat antara 

lain gelatin, polivinil pirolidon (PVP), hidroksipropil selulosa, HPMC, laktosa, metil 

selulose dan CMC-Na (Patel et al., 2011). 

2.6.1.3 Bahan Penghancur 

Disintegran atau disebut juga sebagai bahan penghancur merupakan suatu 

bahan yang membantu hancurnya tablet setelah ditelan  (DepKes RI, 2014). Bahan 

penghancur ditambahkan untuk memudahkan pecahnya atau hancurnya tablet ketika 

berkontak dengan cairan saluran pencernaan. Dapat berfungsi menarik air kedalam 

tablet, mengembang dan menyebabkan tablet pecah menjadi bagian-bagian (Lachman 

L et al., 2008).  Saat ini disintegran tablet yang digunakan adalah croscarmellose (Ac-

disol), sodium starch glikolat (primogel), dan poliplasdon yang disebut sebagai 

superdisintegran yang sering digunakan karena serapan airnya yang tinggi dan aksi 

cepat (Ansel, 2014).  

2.6.1.4 Lubrikan  

Lubrikan berfungsi untuk mengurangi gesekan selama proses pengempaan 

tablet dan juga berguna untuk mencegah masa tablet melekat pada cetakan. Pada 

umunya lubrikan bersifat hidrofobik sehingga cenderung menurunkan kecepatan 

disintegrasi dan disolusi tablet. Oleh karena itu kadar lubrikan yang berlebihan harus 

dihindarkan. Polietilenglikol dan beberapa garam lauril sulfat digunakan sebagai 

lubrikan yang larut tetapi seperti ini umumnya tidak memberikan lubrikasi yang 

optimal, dan diperlukan dengan kadar yang lebih tinggi (Depkes RI, 2014). Diantara 

lubrikan yang umum digunakan antara lain magnesium stearat, asam stearate, kalsium 

stearat. Magnesium stearat adalah yang paling banyak digunakan. Jumlah lubrikan 

yang dipakai bervariasi berkisar antara 0,1% sampai 2% (Ansel, 2014).  
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2.6.2 Evaluasi Tablet 

Setelah tablet dicetak maka perlu dilakukan uji mutu fisik tablet yang meliputi 

antara lain keseragaman bobot, keseragaman kandungan zat aktif, kekerasan, 

kerapuhan, waktu hancur dan uji disolusi tablet. 

2.6.2.1 Keseragaman Bobot Tablet 

Uji keseragaman bobot diterapkan pada beberapa bentuk sediaan, antara lain : 

larutan dalam wadah satuan dosis dan dalam kapsul lunak. Sediaan padat seperti 

serbuk, granul dan sediaan padat steril dalam wadah dosis tunggal dan tidak 

mengandung zat tambahan aktif atau inaktif. Kemudiaan sediaan padat termasuk 

sediaan padat steril dalam wadah dosis tunggal dengan atau tanpa zat tambahan yang 

disiapkan dari larutan asal dan dibekukan atau dikeringkan dalam wadah akhir dan 

pada etiket dicantumkan metode pembuatan. Uji ini juga dilakukan pada kapsul keras, 

tablet tidak bersalut atau tablet salut selaput, mengandung zat aktif 25 mg atau lebih 

yang merupakan 25% atau lebih terhadap bobot satuan sediaan atau untuk kapsul 

keras, kandungan kapsul, kecuali keseragaman dari zat aktif lain yang tersedia dalam 

bagian yang lebih kecil memenuhi persyaratan keseragaman kandungan. 

Pemeriksaan keseragaman bobot tablet dilakukan dengan cara menimbang 10 

tablet satu per satu. Hitung jumlah zat aktif dalam tiap tablet yang dinyatakan dalam 

persen dari jumlah yang tertera pada etiket dari hasil penetapan kadar masing-masing 

tablet (Depkes RI, 2014). 

Tabel II.3 Syarat Keseragaman Bobot Tablet (Depkes RI, 1979) 

Bobot rata-rata tablet Penyimpangan bobot 

rata-rata dalam % 

 A B 

<25 mg 15 30 

26-150 mg 10 20 

151-300 mg 7,5 15 

>300 5 10 

 

2.6.2.2 Keseragaman Kandungan Zat Aktif 

Uji keseragaman kandungan berdasarkan pada penetapan kadar masing-

masing kandungan zat aktif dalam sediaan untuk menentukan apakah kandungan 
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masing-masing terletak dalam batasan yang ditentukan. Uji ini dipersyaratkan untuk 

semua bentuk sediaan yang tidak memenuhi kondisi pada uji keseragaman bobot. Jika 

dipersyaratkan uji keseragaman kandungan, industri dapat memenuhi persyaratan ini 

dengan melakukan uji keseragaman bobot jika simpangan baku relatif (SBR) kadar 

dari zat aktif pada sediaan akhir tidak lebih dari 2%. SBR kadar adalah simpangan 

baku relatif kadar per satuan sediaan (b/b atau v/v) dengan kadar tiap satuan sediaan 

setara dengan hasil penetapan kadar tiap satuan sediaan dibagi dengan bobot masing-

masing satuan sediaan (Depkes RI,2014). 

 

 Tabel II.4 Uji Keseragaman Kandungan dan Uji Keseragaman Bobot untuk Sediaan Tablet 

Tipe Sub Tipe Dosis dan Perbandingan Zat Aktif 

  >25 mg dan >25% <25 mg atau <25% 

Tidak Bersalut  Keseragaman Bobot Keseragaman Kandungan 

Salut Selaput Keseragaman Bobot Keseragaman Kandungan 

 Lainnya Keseragaman Kandungan Keseragaman Kandungan 

 

2.6.2.3 Kekerasan Tablet 

Kekerasan tablet adalah kekuatan yang diperlukan untuk memecahkan tablet 

dalam uji kompresi. Secara umum tablet harus mempunyai kekuatan, kekerasan, dan 

ketahanan yang cukup terhadap kerapuhan untuk menahan guncangan selama proses 

penanganan, pembuatan, pengemasan hingga pengiriman. Tekanan minimum untuk 

menghancurkan tablet adalah 4 kg, alat uji yang digunakan adalah hardness tester. 

Saat melakukan uji tablet diletakkan diantara dua katup pada alat kemudian tuas 

ditekan hingga tablet pecah, setelah itu catat angka yang memecahkan tablet. 

Peningkatan tekanan dapat menyebabkan terjadinya laminasi pada tablet. Tablet yang 

baik adalah tablet yang mampu bertahan terhadap guncangan selama proses 

penanganan, pembuatan hingga pengiriman dan dan mudah hancur dalam saluran 

pencernaan (Gad, 2008). 

2.6.2.4 Kerapuhan Tablet 

Kerapuhan adalah keadaan dimana tablet kehilangan beratnya, karena 

hilangnya partikel halus yang ada dipermukaan tablet. Tujuan dari uji kerapuhan ialah 
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menjamin kemampuan tablet untuk menahan guncangan selama proses transportasi 

dan pada saat pengiriman 

Mengukur besarnya kerapuhan tablet juga merupakan salah satu faktor dalam 

penentuan kekuatan tablet. Alat yang digunakan untuk uji kerapuhan adalah Roche 

Friabilator yang berfungsi untuk mengetahui kerapuhan tablet atau friabilitas tablet 

(Sandhya, 2014). Uji kerapuhan dilakukan menggunakan 10 tablet kemudian 

ditimbang beratnya dan ditempatkan pada Roche Friabilator yang berputar dengan 

kecepatan 25 rpm selama 4 menit, setelah selesai tablet ditimbang beratnya lagi 

(Mathur et al., 2015). Tablet dinyatakan memenuhi persyaratan jika kehilangan bobot 

maksimum kurang dari 1% (Ansel, 2014) 

2.6.2.5 Waktu Hancur Tablet 

Uji ini dimaksudkan untuk menetapkan kesesuaian batas waktu hancur yang 

tertera dalam masing-masing monogramfi, kecuali pada etiket dinyatakan bahwa 

tablet atau kapsul digunakan sebagai tablet isap atau dikunyah atau dirancang untuk 

pelepasan kandungan obat secara bertahap dalam jangka waktu tertentu atau 

melepaskan obat dalam dua periode berbeda atau lebih dengan jarak waktu yang jelas 

diantara periode pelepasan tersebut.  

Uji waktu hancur tidak menyatakan bahwa sediaan atau bahan aktifnya 

terlarut sempurna. Sediaan dinyatakan hancur sempurna bila sisa sediaan, yang 

tertinggal pada kasa alat uji merupakan massa lunak yang tidak mempunyai inti yang 

jelas (Depkes RI, 2014). 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 (Fudholi A, 2016).  

 

2.6.2.6 Disolusi Tablet 

Uji ini digunakan untuk menentukan kesesuaian dengan persyaratan disolusi 

yang tertera dalam masing-masing monografi untuk sediaan yang digunakan secara 

oral. Pada lampiran ini, satuan sediaan yang dimaksud adalah 1 tablet atau 1 kapsul 

atau sejumlah yang ditentukan. Bila pada etiket dinyatakan bahwa sediaan bersalut 

enterik, sedangkan dalam masing-masing monografi, uji disolusi atau uji waktu 
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hancur tidak secara khusus dinyatakan untuk sediaan lepas tunda, prosedur dan 

interpretasi yang tertera pada sediaan lepas tunda dapat digunakan, kecuali 

dinyatakan lain pada tiap monografi (Depkes RI, 2014). 

2.7 Bahan Penelitian 

Bahan pembawa atau eksipien merupakan bahan selain zat aktif yang 

ditambahkan dalam formulasi suatu sediaan untuk berbagai tujuan dan fungsi. 

Walaupun eksipien bukan merupakan zat aktif, eksipien memiliki peran sangat 

penting dalam produksi sediaan yang dapat diterima.  

2.7.1 Laktosa 

Laktosa merupakan salah satu bahan pengisi yang paling sering digunakan, 

Bentuk laktosa berbeda-beda tergantung dari kondisi kristalisasi dan diberbagai kelas 

dengan ukuran partikel dan sifat pemadatan yang berbeda-beda (Patel, et al., 2011). 

Laktosa baik digunakan sebagai bahan pengisi, serbuk berwarna putih yang mudah 

larut dalam air dan praktis tidak larut dalam etanol (Depkes RI, 2014). Laktosa baik 

digunakan dalam pembuatan tablet dengan metode granulasi basah karena ukurannya 

yang bagus dan memungkinkan pencampuran dengan bahan lain (Rowe et al., 2009). 

Laktosa tersedia dalam bentuk anhidrat dan monohidrat. Bahan anhidrat digunakan 

untuk kompresi langsung karena kompresibilitas yang superior sedangkan 

monohidrat untuk granulasi basah (Gad, 2008). Laktosa yang digunakan pada 

penelitian adalah laktosa monohidrat. Laktosa monohidrat merupakan disakarida 

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

galaktosa. Konsentrasi laktosa sebagai pengisi adalah 65-85 %. Laktosa umumnya 

digunakan sebagai pengisi pada tablet dan kapsul (Rowe et al, 2009).  

 

Gambar 2.4 Struktur kimia laktosa (Rowe et al., 2009). 
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2.7.2 Avicel PH 101 

Avicel mempunyai nama lain mikrokristalin selulose. Saat ini terdapat banyak 

mikrokristalin selulosa yang telah diproduksi diantaranya Avicel PH 101 dan Avicel 

PH 102 yang merupakan eksipien yang paling umum dan banyak digunakan dalam 

pembuatan tablet. Avicel mempunyai ciri-ciri berbentuk Kristal putih, tidak berbau, 

dan tidak berasa. Avicel PH 101 memiliki ukuran partikel 50 µm, yang umumnya 

digunakan dalam granulasi basah. Mikrokristalin selulosa atau avicel banyak 

digunakan dalam industri farmasi terutama sebagai pengisi dan pengikat dalam 

formulasi tablet, dimana digunakan dalam granulasi basah dan kompresi langsung 

(Rowe et al., 2009). Pada granulasi basah, avicel menghasilkan tablet keras dengan 

tekanan kempa yang rendah pada pengempaan tablet. Konsentrasi avicel sebagai 

pengisi adalah berkisar antara 10-25% (Siregar dan Wikarsa, 2010). 

 

 

Gambar 2.5 Struktur kimia Avicel (Rowe et al., 2009). 

2.7.3 Hidroksipropil metilselulose (HPMC) 

HPMC mudah digunakan karena memiliki ukuran partikel yang halus 

sehingga dapat memberikan hasil akhir yang baik. HPMC sangat cocok  untuk 

digunakan  dalam aplikasi desain formulasi pembuatan tablet. HPMC juga memiliki 

nilai viskositas yang rendah sehingga lebih efektif sebagai bahan pengikat karena 

butirannya yang halus, stabil dan tidak berinteraksi dengan obat-obatan (Shin-Etsu, 

2005). 

HPMC memiliki sifat tidak berbau dan hambar, berwarna putih atau putih 

krem, berbentuk serbuk berserat atau granular. Kelarutannya sendiri larut dalam air 

dingin, membentuk koloid yang kental, praktis tidak larut dalam air panas, kloroform, 
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etanol (95%), dan eter, namun dapat larut dalam campuran etanol dan diklorometana, 

campuran metanol dan diklorometana, dan campuran air dan alkohol (Rowe et al., 

2009). 

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.  

HPMC dalam sediaan farmasi banyak digunakan secara oral, ophthalmik, 

nasal, dan topikal. Dalam produk oral, HPMC terutama digunakan sebagai bahan 

pengikat tablet, dalam formulasi tablet biasanya digunakan konsentrasi antara 2-5% 

dapat digunakan sebagai pengikat dalam granulasi basah (Rowe et al., 2009). 

 

 

Gambar 2.6 Struktur kimia HPMC (Rowe et al., 2009). 

2.7.4 Primogel 

Primogel adalah bahan disintegran yang paling banyak digunakan. Primogel 

merupakan substitusi rendah pati metil karboksi dalam bentuk granular. Ketika bahan 

ini digunakan dalam formulasi sediaan tablet sebagai disintegran, menunjukkan hasil 

disintegrasi pada sediaan tablet dalam waktu kurang lebih 2 menit (Shihora et al, 

2011) 

Primogel merupakan nama lain dari sodium starch glycolate, merupakan 

serbuk putih yang memiliki sifat aliran yang bagus. Primogel merupakan salah satu 
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dari superdisintegrant yang efektif digunakan dalam pembuatan tablet secara 

granulasi basah maupun cetak langsung. Efektif pada konsentasi 2-8%. Disintegrasi 

terjadi dari pengambilan air yang cepat yang diikuti pengembangan yang cepat. 

Meskipun efektivitas bahan penghancur dapat berkurang karena diakibatkan oleh 

penambahan eksipien yang hidrofobik seperti lubrikan, efisiensi penghancur sodium 

starch glycolate tidak terganggu (Rowe et al., 2009). 

 

 

Gambar 2.7 Struktur kimia Primogel (Rowe et al., 2009). 

2.7.5 Magnesium Stearat 

Magnesium Stearat merupakan senyawa magnesium dengan 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. Ciri-ciri magnesium 

stearat adalah Serbuk halus, putih dan bau lemah khas, mudah melekat di kulit, bebas 

dari butiran serta memiliki kelarutan tidak larut dalam air, dalam etanol, dan dalam 

eter (Depkes RI, 2014). 

Magnesium stearat digunakan sebagai lubrikan atau pelicin, ditambahkan dalam 

jumlah tertentu berdasarkan perhitungan setiap formulasi. Penambahan dilakukan 

pada granul, kemudian granul dikompresi menjadi tablet dengan menggunakan mesin 

pencetak tablet (Ganju K dan Ganju E, 2015). Selain memiliki sifat sebagai lubrikan, 

magnesium stearat juga berfungsi sebagai antiaderen (glidan). Konsentrasi yang 

digunakan sebagai lubrikan pada tablet dan kapsul adalah 0,25% dan 2% b/b. 
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Gambar 2.8 Struktur kimia Magnesium Stearat  

 


