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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Tanaman Sambiloto 

Sambiloto adalah salah satu tanaman yang banyak digunakan oleh 

masyarakat sebagai obat alternatif seperti anti inflamasi, antipiretik, anti 

hipergliskemik, anti oksidan dan anti diabetik (Rivai et al, 2014). 

Secara taksonomi Sambiloto dapat diklasifikasikan sebagai berikut 

(Prapanza E. et al, 2003). 

Divisi  : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledoneae 

Subkelas : Gamopetalae 

Ordo  : Personales 

Famili  : Acanthaceae 

Subfamili : Acanthoidae 

Genus  : Andrographis 

Spesies : Andrographis paniculata, Ness. 
 

Di beberapa daerah, sambiloto (Andrographis paniculata, Ness.) dikenal 

dengan berbagai nama. Masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Timur menyebutnya 

dengan bidara, sambiroto, sandiloto, sadilata, sambilata, takilo, paitan, dan 

sambiloto. Di Jawa Barat disebut dengan ki oray, takila, atau ki peurat. Di Bali 

lebih dikenal dengan samiroto. Masyarakat Sumatera dan sebagian besar 

masyarakat Melayu menyebutnya dengan pepaitan atau ampadu. Sementara itu 

nama-nama asing sambiloto adalah chuan xin lian, yi jian xi, dan lan he lian 

(Cina), kalmeg, kirayat, dan kirata (India), nilavembu (Tamil), xuyen tam lien dan 

cong-cong (Vietnam), quasabhuva (Arab), nainehavandi (Persia), green chiretta 

dan king of bitter (Inggris). (Prapanza E. et al, 2003) 
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Gambar 2.1 Tanaman sambiloto (Wikipedia, 2017) 

Sambiloto sendiri adalah tanaman barbatang kayu dengan tinggi 50-90 cm 

dan berbentuk bulat persegi serta memiliki banyak cabang. Sambiloto memiliki 

daun tunggal saling berhadapan, berbentuk seperti pedang (lanset) dengan tepi 

daun rata dan permukaan halus berwarna hijau. Bunganya berwarna putih 

keunguan, berbentuk jorong (bulat panjang) dengan pangkal dan ujung yang 

lancip. (Utami P. et al, 2013) 

Semua bagian tanaman sambiloto, seperti daun, batang, bunga, dan akar, 

terasa sangat pahit jika dimakan atau direbus untuk diminum. Diduga ini berasal 

dari andrographolide yang dikandungnya. Sebenarnya, semua bagian tanaman 

sambiloto bisa dimanfaatkan sebagai obat, termasuk bunga dan buahnya. Namun 

bagian yang paling sering digunakan sebagai bahan ramuan obat tradisional 

adalah daun dan batangnya. (Prapanza, E. et al, 2003) 

2.1.1 Kandungan Zat Aktif 

Andrografolida merupaka senyawa utama dalam tanaman sambiloto. 

Senyawa andrografolid menunjukkan berbagai macam efek farmakologi dan 

berpotensi sebagai agen kemoterapi. Senyawa andrografolid mengandung separuh 

dari α-alkylidene γ-butyrolactone dan 3 hidroksil pada ikatan C-3, C-19 dan C-14 

yang bertanggung jawab terhadap aktifitas sitotoksik dari senyawa andrografolid 

terhadap beberapa macam sel kanker. Senyawa andrografolid banyak ditemui 

pada bagian daundan dapat dengan mudah di isolasi dari ekstrak kasar tanaman 

sebagai kristal (Cao W.W., et al, 2010). Struktur dari senyawa andrografolid dapat 

dilihat pada gambar 2.2 
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Gambar 2.2 Struktur Kimia Andrografolida(Cao W.W., et al, 2010). 

Di dalam daun, kadar senyawa andrographolide sebesar 2,5-4,8% dari 

berat keringnya. Ada juga yang mengatakan biasanya sambiloto distandarisasi 

dengan kandungan  andrographolide sebesar 4-6% (Widyawati T., 2007). 

2.1.2 Khasiat Tanaman Sambiloto 

Secara farmakologi, senyawa dalam sambilotodapat berfungsi antara lain 

sebagai antioksidan, antidiabetik, antifertilitas, anti HIV-1, antiflu, anti adhesi 

intraperitoneal, antimalaria, antidiare, hepatoprotektif, koleretik, dan kolekinetik 

(Widyawati T.,2007). Aris Wibudi (2006) telah melakukan studi tentang tanaman 

sambiloto yang menyebutkan bahwa tanaman ini dapat digunakan untuk terapi 

diabetes mellitus. Sambiloto diketahui bersifat insulinotropik atau pensekresi 

insulin yang kuat dan mampu memperbaiki produksi insulin, hasilnya adalah akan 

menimbulkan efek terhadap penurunan kadar gula darah pada pendetita diabetes 

mellitus. Nugroho (2012) menyatakan bahwa kandungan andrografolid sambiloto 

selain memiliki efek hipoglikemik juga memiliki efek hipolipidemik, yaitu 

mampu menurunkan kadar trigliserida dan LDL dalam tubuh (Utami P., 2013). 

2.2 Produk Obat Tradisional 

Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan 

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

dari bahan tersebut, yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan 

berdasarkan pengalaman. (BPOM RI, 2004) 

Produk obat tradisional secara umum yang dikenal luas oleh masyarakat 

adalah berupa jamu. Namun menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan, 
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produk obat tradisional dibagi menjadi 3 golongan, meliputi jamu, obat herbal 

terstandar, dan fitofarmaka. 

2.2.1 Jamu 

Jamu adalah obat tradisional Indonesia yang khasiatnya dibuktikan 

berdasarkan bukti empiris secara turun-temurun. 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 

(BPOM RI, 2004). 

2.2.2 Obat Herbal Terstandar (OHT)  

Obat herbal terstandar adalah sediaan obat bahan alam yang telah 

dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan bahan 

bakunya telah di standarisasi. Obat Herbal Terstandar harus memenuhi kriteria : 

aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, khasiat dibuktikan secara ilmiah 

atau 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 (BPOM RI, 2004). 

2.2.3 Fitofarmaka 

Fitofarmaka adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan 

keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik, bahan 

baku dan produk jadinya telah di standarisasi. Fitofarmaka harus memenuhi 

kriteria : aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, khasiat dibuktikan 

secara ilmiah atau 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 (BPOM RI, 2004). 
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a) Jamu       b) Obat Herbal Terstandar           c) Fitofarmaka 

Gambar 2.3 Logo Obat Tradisional 

Berdasarkan Permenkes (2014), Industri pengolahan Obat Tradisional 

(IOT) dibagi berdasarkan skala produksi dan bentuk sediaan yang dihasilkan, 

seperti Usaha Kecil Obat Tradisional  (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional 

(UMOT), Jamu Racikan dan Jamu Gendong. 

UKOT adalah usaha yang dapat membuat semua bentuk sediaan obat 

tradisional, kecuali bentuk sediaan tablet dan efervesen. UMOT adalah usaha 

yang hanya membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, 

cairan obat luar dan rajangan. Usaha Jamu Racikan adalah usaha yang dilakukan 

oleh depot jamu atau sejenisnya yang dimiliki perorangan dengan melakukan 

pencampuran sediaan jadi dan/atau sediaan segar obat tradisional untuk dijajakan 

langsung kepada konsumen. Dan yang terakhir, Usaha Jamu Gendong adalah 

usaha yang dilakukan oleh perorangan dengan menggunakan bahan obat 

tradisional dalam bentuk cairan yang dibuat segar dengan tujuan untuk dijajakan 

langsung kepada konsumen. 

2.3 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. 
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Berdasarkan sifatnya ekstrak dibagi menjadi ekstrak kering, ekstrak cair, 

dan ekstrak kental. Ekstrak kering adalah sediaan berbentuk bubuk yang dibuat 

dari hasil tarikan 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 cair yang cenderung membentuk 

endapan dapat didiamkan dan disaring. Ekstrak kental adalah sediaan kental yang 

dibuat dari hasil tarikan simplisia kemudian diuapkan pelarutnya (Depkes RI, 

2014). 

2.3.1 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 yang 

digunakan sebagai obat harus memenuhi produk kefarmasian seperti kualitas 

bahan, 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). 

2.3.2 Ekstrak 

Menurut Farmakope Herbal Indonesia (2008), Ekstrak adalah sediaan 

kering, kental atau cair yang dibuat dengan menyari simplisia nabati atau hewani 

menurut cara yang cocok, di luar pengaruh cahaya matahari langsung. 

Macam bentuk sediaan dari ekstrak secara umum ada 3, yaitu ekstrak 

kering, ekstrak kental dan ekstrak cair. Ekstrak kering adalah ekstrak berbentuk 

serbuk yang dibuat dari hasil ekstraksi serbuk simplisia yang diuapkan pelarutnya. 

Sedangkan ekstrak kental adalah sediaan kental, yang dibuat dari dari hasil tarikan 

simplisia yang kemudian diuapkan pelarutnya. Dan ekstrak cair adalah sediaan 
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cair simplisia nabati yang mengandung etanol sebagai pelarut atau sebagai 

pengawet atau sebagai pelarut dan pengawet. (Depkes RI, 2014) 

Ekstraksi adalah proses penarikan kandungan kimia yang dapat larut dari 

suatu serbuk simplisia, sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut 

(Depkes RI, 2000).  

2.3.2.1 Faktor yang Mempengaruhi Mutu Ekstrak 

Mutu ekstrak dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu biologi dan kimia. Faktor 

biologi yang mempengaruhi, 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. 

Sedangkan untuk 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). 

2.3.2.2 Metode Ekstraksi 

Metode ekstraksi berdasarkan tujuan dihasilkannya produk (untuk 

penelitian atau untuk di distribusikan) ada dua, yaitu skala kecil dan skala besar. 

Pada ekstraksi skala kecil metode yang biasa diguanakan adalah soxhletasi, 

refluks, digesti, infusa, dan dekokta. Sedangkan untuk produksi skala besar ada 

dua metode yang umum digunakan, yaitu maserasi dan perkolasi.  

Metode maserasi merupakan proses paling tepat di mana obat yang sudah 

halus memungkinkan untuk direndam dalam menstrum (pelarut atau campuran 

pelarut) sampai meresap dan melunakkan susunan sel, sehingga zat-zat yang 

mudah larut akan melarut. Dalam proses maserasi, ekstrak biasanya ditempatkan 

pada wadah atau bejana, bejana ditutup rapat, dan isinya dikocok berulang-ulang 

biasanya berkisar 2-14 hari. Maserasi biasanya dilakukan pada temperatur 15-20̊C 

dalam waktu selama 3 hari sampai bahan-bahan yang larut, melarut (Ansel, 2008).  
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Metode perkolasi adalah merupakan proses mengekstraksi senyawa 

terlarut dari jaringan selular simplisia dengan pelarut yang selalu baru sampai 

sempurna yang umumnya dilakukan pada suhu ruangan. Perkolasi cukup sesuai, 

baik untuk ekstraksi pendahuluan maupun dalam jumlah besar (Depkes RI, 2000). 

Metode maserasi yang lebih efektif adalah dengan menggunakan getaran 

ultrasonik. Getaran ultrasonik (> 20.000 Hz) memberikan efek pada proses 

ekstrak dengan prinsip meningkatkan permeabilitas dinding sel, menimbulkan 

gelembung spontan (cavitation) sebagai stress dinamik serta menimbulkan fraksi 

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

lama proses ultrasonikasi (Depkes RI, 2000). 

2.4 Tinjauan Granul 

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

adalah penggabungan gumpalan-gumpalan partikel yang umumnya berbentuk 

tidak merata dan berukuran kecil menjadi partikel tunggal dengan ukuran lebih 

besar yang disebut agregat. Ukuran mesh yang digunakan untuk granul umumnya 

12-20 mesh (Ansel H.C., 2014). 

2.4.1 Granulasi Basah 

Proses granulasi dibagi menjadi granulasi basah dan granulasi kering. 

Untuk pembuatan tablet dengan bahan baku ekstrak kental adalah dengan 

menggunakan metode granulasi basah.  

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pembuatan tablet dengan 

metode granulasi basah adalah menimbang dan mencampur bahan-bahan, 

pembuatan granulasi basah, pengayakan adonan lembab menjadi granul, 

pengeringan, pengayakan kering dan pencampuran (Ansel H.C., 2008). 

2.4.2 Mutu Fisik Granul 

Mutu fisik granul terdiri dari kecepatan alir dan sudut diam, kandungan 

lembab, kadar fines, serta kompaktibilitas. 

2.4.2.1 Kecepatan Alir dan Sudut diam 

Kecepatan alir dipakai sebagai metode untuk menetapkan kemampuan 

mengalir. Sudut diam adalah sudut maksimum yang dibentuk permukaan serbuk 
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dengan permukaan horizontal pada waktu berputar. Bila sudut diam lebih kecil 

atau sama dengan 30̊ biasanya menunjukkan bahwa bahan dapat mengalir bebas, 

bila sudut lebih besar atau sama dengan 40̊ biasanya daya mengalirnya kurang 

baik (Lachman L.et al, 2008). Aliran granul dikatakan baik jika waktu untuk 

mengalir tidak lebih dari 10 detik. (R. Voight, 1994) 

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

Sudut Diam Daya Alir 

<20 Sangat Baik 

20-30 Baik 

30-34 Cukup Baik 

>40 Sangat Buruk 

 

2.4.2.2 Kandunga Lembab 

Kandungan lembab merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan 

menentukan cocok  tidaknya granul untuk proses selanjutnya, stabilitas kimia 

bahan serta kemungkinan kontaminasi mikroba. Kandungan lembab yang terlalu 

tinggi meningkatkan kemungkinan terjadinya picking (adanya granul tablet yang 

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

memiliki kandungan lembab 1-2% (Aulton, 2002).  

2.4.2.3 Kadar Fines 

Kadar fines adalah uji yang digunakan untuk memperoleh distribusi 

ukuran partikel yang diinginkan sebelum pencetakan atau pengisian. Faktor-faktor 

kompresi yang mungkin dipengaruhi oleh distribusi ukuran partikel adalah 

kemampuan alir, kemampuan pemampatan, keseragaman isi, kekerasan tablet dan 

keseragaman warna tablet. Granulat dengan ukuran partikel yang terlalu besar dan 

kurang halus, tidak dapat mengisi ruang cetakan secara merata selama pencetakan. 

Mesin pengayak yang digunakan adalah sieve shaker, seperangkat saringan yang 

ditumpuk meninggi di dalam tabung yang bergetar dari pemilah butiran-butiran 

(Lachman L.et al., 2008).   

2.4.2.4 Kompresibilitas 

Kompresbilitas 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 
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volume serbuk awal, gelas ukur 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). Perhitungan % Kompresibilitas dapat dilakukan dengan 

menggunakan rumus Carr Indeks yaitu dengan menggunakan data dari berat jenis 

yang telah didapat.  

𝐶𝑎𝑟𝑟 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 =
𝐵𝑗 𝑇𝑒𝑡𝑎𝑝 − 𝐵𝑗 𝐵𝑢𝑙𝑘

𝐵𝑗 𝑇𝑒𝑡𝑎𝑝
× 100% 

 

Tabel II.2 Kompresibilitas dan Daya Alir 

% Kompresibilitas Daya Alir 

5-15 Baik Sekali 

12-16 Baik 

18-21 Sedang, dapat lewat 

23-35 Buruk 

33-38 Sangat Buruk 

>40 Buruk Sekali 

 

2.4.2.5 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. 

2.5 Tinjauan Tablet 

Tablet adalah sediaan padat mengandung bahan obat. Pada umumnya tablet 

kempa mengandung zat aktif dan bahan pengisi, bahan pengikat, disintegran dan 

lubrikan, dapat juga mengandung bahan warna yang diizinkan, bahan pengaroma 

dan bahan pemanis. 

Berdasarkan prinsip pembuatan, sediaan tablet terdiri atas tablet cetak dan 

tablet kempa. Tablet cetak dibuat dengan cara menekan massa serbuk lembap 
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dengan tekanan rendah ke bidang cetakan. Kepadatan tablet tergantung pada 

ikatan kristal yang terbentuk selama proses pengeringan selanjutnya dan tidak 

tergantung pada kekuatan yang diberikan. Tablet kempa dibuat dengan 

memberikan tekanan tinggi pada serbuk atau granul kering dengan menggunakan 

mesin tablet (Depkes RI, 2014). 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, sediaan tablet terdiri dari zat 

aktif dan bahan pembawa. Bahan pembawa adalah komponen tablet nonaktif yang 

merupakan zat inert secara fisik, kimia, dan farmakologi yang ditambahkan ke 

dalam formulasi sediaan tablet untuk membantunya memenuhi persyaratan proses 

teknologi=persyaratan spesifikasi teknis, fisik, peampilan, persyaratan mutu resmi 

(farmakope), dan juga persyaratan tidak resmi yang ditetapkan oleh pabriknya 

sendiri.  

Adapun kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh eksipien tablet yaitu 

tidak toksik, tidak kontraindikasi, inert, dan stabil secara fisik dan kimia. 

2.5.1 Bahan Pembawa Tablet 

Penggolongan bahan pembawa pada tablet pada umumnya adalah pengisi, 

pengikat, disintegran dan lubrikan. Fungsi dari masing-masing eksipien tersebut 

adalah : 

2.5.1.1 Bahan Pengisi 

Bahan pengisi tablet adalah suatu zat inert secara farmakologis yang 

ditambahkan kedalam suatu formulasi sediaan tablet bertujuan untuk penyesuaian 

bobot, ukuran tablet sesuai yang di persyaratkan, untuk membantu kemudahan 

dalam pembuatan tablet, dan meningkatkan mutu sediaan tablet. 

Beberapa contoh dari bahan pengisi adalah laktosa, starch 1500, 

mikrokristalin selulosa, manitol, dan sorbitol. 

2.5.1.2 Bahan Pengikat  

Bahan pengikat ditambahkan kedalam formulasi tablet untuk menambah 

kohesifitas serbuk sehingga memberi ikatan yang penting untuk membentuk 

granul yang di bawah pengempaan akan membentuk suatu massa kohesif atau 

kompak yang disebut tablet. 
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Beberapa contoh dari bahan pengikat adalah, gelatin, PVP dan turunan 

selulose seperti HPMC, CMC-Na, dan metilselulose. 

2.5.1.3 Bahan Penghancur 

Bahan penghancur atau disintegran merupakan bahan pembawa tablet 

yang ditambahkan pada granulasi tablet yang bertujuan menyebabkan tablet yang 

dikempa pecah (terdisintegrasi) jika ditempatkan pada lingkungan berair. 

Beberapa contoh dari bahan penghancur adalah selulosa, avicel, dan alginat. 

Pada masa ini, terdapat bahan penghancur yang memiliki serapan air yang 

tinggi dan aksi yang lebih cepat. Umumnya disebut sebagai super disintegran. 

Contoh dari bahan penghancur ini adalah acdisol, primogel, dan poliplasdon.  

2.5.1.4 Bahan Pelicin 

Bahan pelicin atau lubrikan adalah suatu eksipien tablet yang digunakan 

untuk mempermudah pengeluaran tablet dari dalam die. 

Beberapa contoh dari bahan pelicin adalah magnesium stearat dan asam 

stearat. 

2.5.2 Evaluasi Tablet 

Evaluasi tablet terdiri dari uji keseragam bobot tablet, uji keseragaman 

kandungan zat aktif, kekerasan, kerapuhan, waktu hancur tablet dan disolusi 

tablet. 

2.5.2.1 Kesergaman Bobot Tablet 

Uji keseragaman bobot diterapkan pada beberapa bentuk sediaan, yaitu 

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

serbuk, granul, dan sediaan padat steril dalam wadah dosis tunggal dengan atau 

tanpa zat tambahan yang disiapkan dari larutan asal dan dikeringkan dalam wadah 

dan pada etiket dicantumkan metode pembuatan. Uji ini juga dilakukan pada 

kapsul keras dan tablet tidak bersalut, 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.  
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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 

 

2.5.2.2 Keseragaman Kandungan Zat Aktif 

Uji kesergaman kandungan berdasarkan pada penetapan kadar masing-masing 

kandungan zat aktif dalam sediaan untuk menentukan apakah kandungan 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, industry dapat memenuhi 

persyaratan ini dengan melakukan uji kesergaman bobot jika simpangan baku 

relative (SBR) kadar dari zat aktif pada sediaan akhir tidak lebih dari 2%. SBR 

kadar adalah simpangan baku relatif kadar per satuan sediaan (b/v 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 

 

2.5.2.3 Kekerasan Tablet 

Kekerasan tablet adalah kekuatan yang diperlukan untuk memecah 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 

Bentuk 

Sediaan 
Tipe 

Sub 

Tipe 

Dosis dan Perbandingan Zat Aktif 

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

Tablet 

Tidak 

Bersalut 

 

Bersalut 

 

 

 

Selaput 

 

 

Lainnya 

Keseragaman 

Bobot 

 

Keseragaman 

Bobot 

 

Keseragaman 

Kandungan 

Keseragaman 

Kandungan 

 

Keseragaman 

Kandungan 

 

Keseragaman 

Kandungan 
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minimum untuk menghancurkan tablet adalah 4 kg, alat uji yang digunakan 

adalah hardness tester monosanto. 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 

laminasi pada tablet. Tablet yang baik adalah tablet yang mampu bertahan 

terhadap guncangan selama proses penanganan, pembuatan hingga pengiriman 

dan mudah hancur dalam saluran pencernaan (Gad, 2008). 

2.5.2.4 Kerapuhan Tablet 

Kerapuhan tablet merupakan uji mekanisme penentuan kekuatan tablet 

dengan menggunakan alat friability tester. Tablet yang mudah menjadi serbuk, 

menyerpih, dan pecah-pecah pada penanganannya, akan kehilangan keindahannya 

serta konsumen enggan menerimanya, dan dapat menimbulkan pengotoran pada 

tempat pengangkutan dan pengepakan juga dapat menimbulkan variasi pada berat 

dan keseragaman isi tablet (Gad, 2008). Kehilangan berat menunjukkan 

kemampuan tablet menahan abrasi dalam penanganan, pengemasan, dan 

pengiriman. Penurunan berat tablet maksimal tidak lebih dari 1% (Ansel,2014). 

2.5.2.5 Waktu Hancur Tablet 

Uji ini dimaksudkan  untuk menetapkan kesesuaian batas waktu hancur 

yang tertera dalam masing-masing monografi, 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 di antara periode pelepasan tersebut (Depkes RI, 2014). 

2.5.2.6 Disolusi Tablet 

Uji ini digunakan untuk menentukan kesesuaian dengan persyaratan 

disolusi yang tertera dalam masing-masing monografi untuk sediaan tablet dan 

kapsul kecuali pada etiket dinyatakan bahwa tablet harus dikunyah. Persyaratan 

disolusi tidak berlaku untuk kapsul gelatin lunak kecuali bila dinyatakan dalam 

masing-masing monografi. Bila pada etiket dinyatakan bahwa sediaan bersalut 

enterik sedangkan dalam masing-masing monografi uji disolusi atau uji waktu 

hancur tidak secara khusus dinyatakan untuk sediaan lepas tunda, prosedur dan 
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intepretasi yang tertera pada sediaan lepas tunda dapat digunakan, kecuali 

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

2.6 Tinjauan Bahan Penelitian  

Bahan pembawa tablet 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 

penting dalam produk sediaan yang dapat diterima. 

2.6.1 Laktosa 

Laktosa berbentuk seperti partikel kristal atau serbuk berwarna putih 

hingga putih pucat. Laktosa sudah umum digunakan dalam pembuatan tablet 

dengan metode kempa langsung, sebagai pengisi tablet dan kapsul dan sebagai 

bahan pengikat. Laktosa juga bisa dikombinasikan dengan obat-obatan yang 

sensitif terhadap kelembaban dikarenakan kadar airnya yang rendah. Selain itu 

juga bisa digunakan pada sediaan injeksi secara intravena. 

 

 

Gambar 2.4 Struktur Kimia α-Laktosa (Rowe et al., 2009). 

Efek samping dari laktosa kebanyakan di sebabkan karena adanya reaksi 

alergi terhadap laktosa, yang terjadi pada individu yang kekurangan enzim 

laktase, yang mana hal ini berhubungan dengan jumlah konsumsi secara per-oral 

yang berlebihan yang lebih dari yang ditemukan pada bentuk sediaan padat (Rowe 

et al, 2009). 

 Laktosa mudah larut dalam air secara perlahan dan praktis tidak larut 

dalam etanol. Selain itu laktosa lebih baik disimpan di tempat tertutup rapat pada 

di tempat kering dan terhindar dari sinar matahari langsung (Depkes RI, 2014). 
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2.6.2 Avicel PH 101 

Avicel adalah selulosa yang sebagian di depolimerisasi dan dimurnikan 

sehingga terbentuk massa serbuk kristal berpori berwarna putih, tidak berbau dan 

tidak berasa. Saat ini banyak jenis avicel yang telah diproduksi, diantaranya 

adalah Avicel PH 101 dan Avicel PH 102 yang merupakan bahan tambahan 

paling umum dan banyak digunakan dalam pembuatan tablet. Avicel PH 101 

memiliki ukuran 50 µm yang umum digunakan dalam granulasi basah. 

 

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

 

Dalam penggunaan secara farmasetik, avicel digunakan terutama sebagai 

bahan pengisi didalam formulasi oral seperti tablet dan kapsul dan juga digunakan 

baik dalam metode granulasi basah maupun metode cetak langsung. (Rowe et al, 

2009) 

2.6.3 PVP K-30 

Polivinilpirolidon (PVP) berbentuk serbuk higroskopis, berwarna putih 

hingga putih krem, tidak berbau atau hampir tidak berbau. Meskipun PVP 

digunakan dalam berbagai macam formulasi farmasetik, namun umumnya 

digunakan dalam bentuk sediaan padat. Dalam tabletasi, larutan PVP digunakan 

sebagai pengikat dalam proses granulasi basah. PVP juga dapat ditambahkan 

secara langsung kedalam campuran serbuk dan digranulasikan secara langsung 

dengan menambahkan cairan seperti  air dan etanol. 
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Gambar 2.6  Struktur Kimia PVP (Rowe et al., 2009). 
 

Selain itu, PVP juga digunakan sebagai suspending agent, stabilizing 

agent, atau untuk meningkatkan viskositas dalam sedaan larutan dan suspensi 

untuk penggunaan oral maupun topikal. Nilai K pada PVP menunjukkan seberapa 

besar viskositas PVP terhadap air.Semakin besar nilai K maka semakin besar juga 

bobot molekul dan viskositasnya. 
 

Tabel II.5 Perbedaan berat molekul untuk setiap nilai K (Rowe et al, 2009). 

Nilai K Perkiraan Berat Molekul 

12 2.500 

15 8.000 

17 10.000 

25 30.000 

30 50.000 

60 400.000 

90 1.000.000 

120 3.000.000 

 

PVP sangat mudah larut dalam asam, kloroform, etanol (95%), keton, 

metanol, dan air. Praktis tidak larut pada eter, hidrokarbon, dan minyak mineral. 

PVP lebih baik disimpan dalam kondisi biasa tanpa mengalami 

dekomposisi atau terdegradasi. Namun, karena serbuk povidon bersifat 

higroskopik maka harus disimpat di dalam wadah kedap udara, terlindug dari 

sinar matahari dan kering. (Rowe et al, 2009) 
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2.6.4 Primogel 

Primogel berbentuk serbuk, berwarna putih atau hampir berwarna putih 

dan memiliki sifat mudah mengalir. Jika dilihat dibawah mikroskop maka akan 

tampak : serbuk granul, bentuknya tidak beraturan, berbentuk bulat telur atau 

seperti buah pir, berukuran 30-100 mm, atau bulat, berukuran 10-35 mm. 

 

 

 

 

 

 

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

Primogel telah digunakan secara luas dalam formulasi sediaan kapsul dan 

tablet sebagai disintegran. Umumnya di gunakan untuk formulasi tablet yang 

menggunakan baik metode kempa langsung maupun granulasi basah. Konsentrasi 

yang sering digunakan dalam formulasi dengan konsentrasi optimal sekitar 4%, 

meskipun pada beberapa kondisi 2% saja sudah cukup. Disintegrasi terjadi karena 

air yang diserap dengan cepat oleh zat dan menyebabkan bahan obat mengembang 

dengan segera. 

Tablet dengan formulasi yang mengandung primogel memiliki sifat mudah 

disimpan. Primogel bersifat stabil meskipun sangat higroskopis, dan harus 

disimpan di dalam waddah tertutup rapat yang bertujuan untuk menghindari 

perubahan variasi kelembaban dan suhu, yang mana dapat menyebabkan caking. 

Untuk sifat fisik dari primogel sendiri tahan hingga 3 tahun dalam masa 

penyimpanan pada kelembaban dan suhu ruang.(Rowe et al, 2009). 

2.6.5 Mg Stearat 

 Magnesium stearat berbentuk serbuk yang sangat halus, berwarna putih, 

memiliki bau dan rasa yang khas, dan mudah menempel pada kulit. 

 Magnesium stearat biasanya digunakan dalam formulasi farmasetik, 

kosmetik, dan makanan. Umumnya digunakan sebagai lubrikan dalam pembuatan 

tablet dan kapsul dengan konsentrasi antara 0,25% sampai 5,0% b/b. 
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Gambar 2.8 Struktur kimia Magnesium Stearat 

Agak mudah larut dalam benzen hangat dan etanol hangat (95%). 

Magnesium stearat bersifat stabil dan sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup 

baik dan diletakkan di tempat kering dan sejuk. (Rowe et al, 2009) 


