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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

2. 1  Tanaman Sarang semut  

Sarang semut merupakan salah satu dari banyak tumbuhan obat yang 

banyak tumbuh di daerah Indonesia paling barat, Papua. Myrmecodia adalah 

keluarga tumbuhan sarang semut yang banyak dijumpai di Asia Tenggara. 

Tumbuhan umbi sarang semut merupakan tumbuhan epifit, tumbuh di cabang dan 

batang pohon lain yang lebih besar, namun tidak hidup secara parasit yang 

menghisap makanan dari inangnya, tetapi hanya sebagai tempat menempel, 

menumpang untuk tumbuh. Klasifikasi sarang semut adalah sebagai berikut 

(Depkes RI 2000) : 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Sub kelas : Asteridae 

Ordo  : Rubiales 

Famili  : Rubiaceae 

Genus  : Myrmecodi 

Spesies  : Myrmecodia pendans Merr. & Perry 

 

Tanaman umbi sarang semut (Myrmecodia pendans) merupakan tumbuhan 

epifit yang bersifat tidak parasit dan telah lama dikenal sekaligus dimanfaatkan 

oleh masyarakat sebagai salah satu obat tradisional dan memiliki potensi sebagai 

antioksidan alami. Tanaman sarang semut tersebar di Semenanjung Malaysia, 

Filipina, Kamboja, Sumatera, Kalimantan, Jawa, Papua, Papua Nugini, Cape York 

hingga Kepulauan Solomon. 

Sarang semut tumbuh pada pohon inang setinggi 8 m berada di ketinggian 

1100-2500 m dari permukaan laut, dan sudah dikenal oleh masyarakat lokal Asia 

Tenggara. Tanaman berumbi yang saat muda umbinya berbentuk bulat, kemudian 

menjadi lonjong memendek dan memanjang saat tua. Umbinya mengantung, duri 

pada permukaan buah sangat rapat, bentuk duri seperti duri kaktus, bentuk daun 

memanjang dengan pangkal daun warna merah, bila dibelah umbi sarang semut 

berwarna merah (Evy dkk, 2016). 

http://jualsarangsemut.co.cc/asal-mula-sarang-semut.html
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                  (a)                                                          (b)                                 

Gambar 2.1 Tanaman Sarang Semut (a) bentuk dari tumbuhan umbi sarang 

semut (b) umbi sarang semut yang sudah dikeringkan 

Tanaman umbi sarang semut mengandung senyawa aktif, berupa asam 

fenolik, flavonoid, tanin, polifenol, tokoferol, serta berbagai macam mineral. 

Flavonoid merupakan antioksidan alami yang mampu bertindak sebagai pereduksi 

radikal hidroksil, superoksida dan radikal peroksil (Yuanita,dkk., 2014). 

2.1.1 Kandungan Zat Aktif 

Hasil fitokimia umbi sarang semut diketahui merupakan hasil aktivasi 

golongan senyawa flavonoid jenis flavanon yang mengandung 3-OH bebas dan 

mempunyai 5-OH bebas (Susilowati,dkk 2016). Flovonoid dan tanin yang 

terdapat dalam umbi sarang semut berfungsi sebagai antioksidan yang efektif 

dalam menurunkan keadaan hiperglikemia. Flavonoid juga dapat meningkatkan 

sensitivitas insulin sebagai antidiabetes mekanisme kerja flavonoid dalam 

menurunkan kadar gula darah adalah menghambat fosfodiesterase yang nantinya 

akan merangsang sekresi insulin melalui jalur Ca (Evy dkk, 2016). Pada hasil 

penelitian Maxianus dkk. (2016) umbi sarang semut memiliki IC50 6,56-10,07 

mg/ml. Tingkat menurunkan glukosa darah puasa dengan dosis 360 mg/200 g BB 

(Maxianus dkk, 2016). Glukosa yang terdapat dalam sarang semut termasuk jenis 

kompleks, bukan glukosa sederhana. Glukosa kompleks ini berpotensi sebagai 

obat, termasuk obat diabetes melitus (Trisatya, 2013). 
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Flavonoid memiliki kemampuan sebagai antioksidan yang mampu 

mentransfer sebuah elektron atau sebuah atom hidrogen ke senyawa radikal bebas 

dengan menghentikan tahap awal reaksi. Oleh karena itu, flavonoid dapat 

menghambat peroksidasi lipid. Menekan kerusakan jaringan oleh radikal bebas 

dan menghambat beberapa enzim (Lilik M dkk, 2013).    

Tanin bertindak seperti asam ringan berdasarkan banyak gugus-OH 

fenolik. Asam tannic adalah bentuk yang paling sederhana hydrolysable tannin. 

Tannin kualitas tinggi mengandung 65-76% asam tannik. Salah satu sifat yang 

paling penting dari tannin dan asam tannik adalah kemampuannya untuk 

membentuk kompleks chelat dengan ion logam. Meskipun asam tannin dapat 

berfungsi sebagai agen antimikroba alami, tetapi tidak aktif terhadap spektrum 

yang luas dari jamur dan bakteri (Lilik M dkk, 2013) 

   

(a)      (b) 

Gambar 2.2 Struktur kimia senyawa (a) Flavonoid jenis flavanon (b) Tanin 

2.1.2 Khasiat Umbi Sarang Semut 

Diabetes Mellitus (DM) adalah penyakit yang berhubungan dengan 

kerusakan sel β pankreas dan menyebabkan hiperglikiemia. Antioksidan efektif 

dalam menurunkan keadaan hiperglikemia yang dipicu radikal bebas. Umbi 

sarang semut mengandung banyak senyawa aktif yang terkandung berupa asam 

fenolik, flavonoid, tanin, polifenol, tokoferol, serta berbagai macam mineral. 

Umbi sarang semut mengandung flavonoid dan tanin yang berfungsi sebagai 

antioksidan, yang telah dilakukan penelitian terhadap sarang semut bahwa 

senyawa flavonoid sebagai antioksidan yang memiliki kemampuan sebagai 

antidiabetes dengan meningkatkan sensitivitas insulin. Mekanisme kerja flavonoid 

dalam menurunkan kadar gula darah adalah sesuai dengan menghambat GLTU2, 

menghambat enzim fosfodiesterase, dan menurunkan reactive oxygen spesies 

(ROS) atau stres oksidatif pada penderita diabetes melitus (Evy,christine, 2016). 
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Selain digunakan sebagai obat antidiabetes umbi sarang semut mampu mengobati 

berbagai penyakit hipertensi, liver dan asam urat (Tristya, 2013).  

2.2 Penggolongan Obat Tradisional 

Obat tradisional merupakan salah satu warisan budaya bangsa Indonesia 

yang telah digunakan selama beradab-adab  untuk pemeliharaan dan peningkatan 

kesehatan serta pencegahan dan pengobatan penyakit. Berdasarkan bukti secara 

turun temurun dan pengalaman (empiris), obat tradisional hingga kini masih 

digunakan oleh masyarakat di Indonesia dan dibanyak negara lain. Sebagai 

warisan budaya bangsa yang telah terbukti banyak memberikan kontribusi pada 

pemeliharaan kesehatan, jamu sebagai obat tradisional asli Indonesia perlu terus 

dilestarikan dan dikembangkan (BPOM, 2004) 

2.2.1 Jamu 

Jamu adalah obat tradisional Indonesia yang digunakan secara turun-

temurun berdasarkan pengalaman menggunkan bahan yang belum terstandar. 

Pada umumnya, jenis ini dibuat dengan mengacu pada resep peninggalan leluhur 

yang disusun dari berbagai tanaman obat yang jumlahnya cukup banyak, berkisar 

antara 5 – 10 macam bahkan lebih. Bentuk jamu tidak memerlukan pembuktian 

ilmiah sampai dengan klinis, tetapi cukup dengan bukti empiris. Jamu yang telah 

digunakan secara turun-menurun selama berpuluh-puluh tahun bahkan mungkin 

ratusan tahun, telah membuktikan keamanan dan manfaat secara langsung untuk 

tujuan kesehatan tertentu.                          

2.2.2  Obat Herbal Terstandart (OHT) 

Adalah hasil pengembangan jamu atau hasil penelitian sediaan baru yang 

khasiat dan keamanannya telah dibuktikan secara ilmiah melalui uji pra-klinik. 

Selain itu dengan teknologi maju, jenis ini pada umumnya telah ditunjang dengan 

pembuktian ilmiah berupa penelitian-penelitian standart kandungan bahan 

berkhasiat, standart pembuatan ekstrak tanaman obat, standart pembuatan obat 

tradisional yang higienis, dan uji toksisitas akut maupun kronis.  
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2.2.3 Fitofarmaka 

Hasil pengembangan jamu atau obat herbal terstandar atau hasil penelitian 

sediaan baru yang khasiat dan keamanannya sudah dibuktikan melalui uji klinik. 

Dengan uji klinik akan lebih meyakinkan para profesi medis untuk menggunakan 

obat herbal di sarana pelayanan kesehatan. Masyarakat juga bisa didorong untuk 

menggunakan obat herbal karena manfaatnya jelas dengan pembuktian secara 

ilimiah. 

a)    b)       c) 

                                                   

Gambar 2.3 Logo obat tradisional (a) Jamu (b) Obat Herbal Terstandart (c) 

Fitofarmaka  

 

2.3 Simplisia 

 

Simplisia adalah bahan alam yang telah dikeringkan yang digunakan untuk 

pengobatan dan belum mengalami pengolahan. Kecuali dinyatakan lain suhu 

pengeringan simplisia tidak lebih dari 60⁰. 

Simplisia nabati adalah simplisia yang berupa tanaman utuh, bagian 

tanaman atau eksudat tanaman. Yang dimaksud dengan eksudat tanaman adalah 

isisel yang secara spontan keluar dari tanaman atau dengan cara tertentu 

dipisahkandari tanamannya. 

Simplisia hewani adalah simplisia yang berupa hewan utuh, bagian 

hewanatau zat-zat berguna yang dihasilkan oleh hewan dan belum berupa zat 

kimiamurni. 

Simplisia pelikan atau mineral adalah simplisia yang merupakan 

bahanpelikan atau mineral yang belum diolah atau telah diolah dengan cara 

sederhanadan belum berupa zat kimia murni.  

 

2.4 Ekstrak 

Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat 

aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang 
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sesuai, kemudia semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau 

serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian sehingga memenuhi baku yang telah 

ditetapkan (Depkes RI,2014). 

Berdasarkan sifatnya ekstrak dapat dibagi menjadi empat yaitu : ekstrak 

encer, ekstrak kental, ekstrak kering dan ekstrak cair. 

Faktor yang mempengaruhi ekstrak yaitu faktor biologi dan faktor kimia. 

Faktor biologi meliputi : spesies tumbuhan, lokasi tumbuh, waktu pemanenan, 

penyimpanan bahan tumbuhan, umur tmbuhan dan bagian yang digunakan. 

Sedangkan faktor kimia yaitu : faktor internal (jenis senyawa aktif dalam bahan, 

komposis kualitatif senyawa aktif, komposisi kuantitatif senyawa aktif, kadar total 

rata-rata senyawa aktif) dan faktor eksternal (metode ekstraksi, perbandingan 

ukuran alat ekstraksi, kandungan logam berat, kandungan pestisida) (Depkes 

RI,2014). 

Selain faktor yang mempengaruhi ekstrak, ada faktor penentu mutu ekstrak 

yang terdiri dari beberapa aspek, yaitu: kesahihan tanaman, genetik, lingkungan 

tempat tumbuh, penambahan bahan pendukung pertumbuhan, waktu panen, 

penanganan pasca panen, teknologi pengnetalan dan pengeringan ekstrak dan 

penyimpanan ekstrak. 

Ekstraksi atau penyarian merupakan kegiatan atau proses penarikan 

kandungan kimia yang dapat larut sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat 

larut dengan pelarut cair yang telah dipilih sehingga zat yang diinginkan akan 

terlarut (Depkes RI,2014). Hasil dari proses penarikan tersebut disebut dengan 

ekstrak.  

  

2.4.1 Metode Ekstraksi 

Metode pembuatan ekstrak yang umum digunakan antara lain maserasi 

dan perkolasi. 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. 

 

2.4.1.1 Maserasi 

Maserasi adalah sebuah metode sederhana yang banyak dilakukan untuk 

mengekstraksi senyawa dari tanaman. Terhadap tiga tipe maserasi yaitu 
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sederhana, kinetik atau pengadukan dan ultrasonik. Maserasi sederhana dapat 

dilakukan dengan merendam bagian simplisia secara utuh atau yang sudha 

digiling kasar dengan pelarut dalam bejana tertutup, yang dilakukan pada suhu 

kamar selama sekurang-kurangnya tiga hari dengan pengadukan berulang kali 

sampai semua bagian tanaman dapat melarut dalam cairan pelarut. Proses 

ekstraksi diberikan ketika telah tercapai kesetimbangan senyawa dalam pelarut 

dengan konsentrasi dalam sel tanaman (Mukharini, 2014). Selanjutnya campuran 

di saring dan ampasnya diperas agar diperoleh bagian cairnya saja. Cairan jernih 

disaring atau di dekantasi dan dibiarkan selama dalam waktu tertentu. Maserasi 

kinetik dilakukan dengan pengadukan secara terus-menerus (Depkes RI,2014). 

Maserasi ultrasonik merupakan modifikasi dari metode maserasi dengan 

menggunakan ultrasonik (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 yanng 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. Hasil ekstraksi tergantung pada frekuensi getaran, kapsitas alat dan lama 

proses ultrasonik (Depkes RI,2014).  

2.4.1.2 Perkolasi 

Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu sampai sempurna 

yang umumnya dilakukan pada temperatur ruangan. Kekurangan dari metode ini 

adalah tidak boleh digunakan pada ekstrak yang mengandung bahan yang bisa 

mengembang atau pati/amilum. Proses terdiri dari tahapan pengembangan, 

terhadap maserasi antara, tahap perkolasi sebenarnya terus menerus sampai 

diperoleh ekstrak (Depkes RI,201). 

2.5 Granul 

Granul merupakan penggabungan partikel-partikel kecil. Rentang ukuran 

biasanya berkisar antara ayakan 8 sampai 18. Terdiri dari berbagai ukuran lubang 

ayakan, granul dapat dibuat berdasarkan tujuan penggunannya (Ansel et al, 2011). 
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Granul biasanya digunakan untuk pembuatan sediaan padat seperti tablet. Bahan 

dikompres terlebih dahulu untuk kemudian menjadi tablet (Parikh, 2005). 

2.5.1 Metode Granulasi Basah 

Metode granulasi basah adalah dengan melembabkan serbuk atau 

campuran serbuk hingga khalis. Kemudian adonan yang sudah khas diayak 

dengan ukuran lubang pengayak yang sesuai dengan ukuran granul yang 

diinginkan. Selanjutnya granul dikeringkan dalam lemari pengering pada suhu 

40
0
C (Musa et al, 2011). Granul digerakkan di atas nampan pengering secara 

berkala untuk mencegah terjadinya perekatan menjadi gumpalan atau  massa 

besar. Untuk memperoleh granul dengan ukuran yang diperlukan biasanya diayak 

dengan ayakan 12-20 mesh. Selanjutnya dibuat massa cetak dengan penambahan 

lubrikan (Ansel et al, 2011). Keuntungan metode granulasi basah adalah diperoleh 

granul dengan aliran yang baik, meningkatkan kompressibilitas, untuk 

mendapatkan berat jenis yang sesuai, mengontrol pelepasan, mencegah pemisahan 

komponen campuran selama proses dan memperbaiki atau meningkatkan 

distribusi keseragaman kandungan zat aktif (Chaerunissa, dkk.2009). 

2.5.2 Mutu Fisik Granul 

Uji mutu fisik granul meliputi kandungan lengas (MC), kecepatan alir dan 

sudut diam, kadar fines, uji kompaktibilitas dan uji kompresibilitas. 

 2.5.2.1 Kecepatan Alir dan Sudut Diam 

Aliran granul merupakan persyaratan utama dalam menufaktur farmasi. 

Teknik pengukuran kecepatan alir antara lain dengan mengetahui waktu alir dan 

sudut diam granul. Waktu alir diukur dengan metode corong, waktu alir granul 

yang baik bila 100 g granul mengalir tidak lebih dari 10 detik.  

Sedangkan sudut diam dapat ditentukan dengan mengukur tinggi serta jari-

jari lingkaran kerucut yang dibentuk oleh massa granul setelah pengukuran. Sudut 

diam yang diperoleh berkisaran antara 25⁰ sampai 40⁰ : 
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    tan Ɵ =  h 

        r 

h adalah tinggi kerucut serbuk  

r adalah jari-jari kerucut serbuk  

Ɵ sudut diam 

 

Tabel 2.1 Hubungan sudut diam dan sifat alir (Aulton,2002) 

Sudut Diam Sifat Aliran  

<20 Sangat Baik 

20-30 Baik 

30-34 Cukup Baik 

>40 Sangat Buruk 

 

2.5.2.2 Kandungan Lengas 

Kandungannya yang kecil mengakibatkan faktor penutupan yang harus 

diperhatikan karena dapat mempengaruhi mutu fisik granul dan meningkatkan 

kemungkinan terjadinya capping (permukaan tablet pecah atau retak atau timbul 

garis pada tablet) sedangkan kandungan lengas 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 lengas kurang dari 1-2%. Untuk itu diperlukan perhitungan kandungan 

lengas pada suatu sediaan tablet (UPS, 2009).     

 

   

 

2.5.2.3 Kadar Fines 

Berdasarkan ukurannya, granul dan serbuk memiliki rentang ukuran 

diameter yang bervariasi. Mulai dari yang sangat kasar yaitu dengan diameter 

10mm (1mm) hingga ukuran fines lolos pada mesh 120. Tujuan pemeriksaan 

distribusi ukuran partikel ini adalah untuk mendapatkan data kuantitatif ukuran, 
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distribusi dan bentuk obat serta komponen lain yang digunkan dalam formulasi. 

Ukuran partikel granul akan mempengaruhi laju disolusi, bioavaibilitas, dan 

distribusi bahan obat yang menjamin keseragaman kandungan dosis (Ansel,2014). 

Metode yang digunakan dalam menentukan kadar fines granul adalah 

pengayakan dengan menggunakan alat shiever shaker. Metode ini dilakukan 

dengan menggetarkan partikel secara mekanik melewati suatu deret pengayak 

yang telah diketahui ukurannya semakin kecil dan proporsi serbuk yang lewat 

atau tertingga pada masing-masing pengayak (Ansel,2014). Distribusi ukurann 

granul dilakukan untuk mengetahui jumlah fines yang terdapat dalam granul. 

Fines adalah partikel yang memiliki ukuran kurang dari mesh 100. Jumlah fines 

tidak boleh terlalu banyak dari 20% agar tidak terjadi msalah saat mencetak tablet 

(USP,2012) 

2.5.2.4 Kompresibilitas 

Interaksi antar partikel yang mempengaruhi sifat aliran serbuk, 

perbandingan antara kerapatan serbuk ruahan dan kerapatan serbuk mampat 

menggambarkan nilai interaksi dalam serbuk. Ukuran dari kecendrungan serbuk 

yang akan dikompres merupakan kemampuan serbuk dan relatif berguna untuk 

menciptakan interaksi antar partikulat. Pada serbuk yang mengalir bebas, interaksi 

tersebut kurang begitu mendukung dan nilai kerapatan serbuk dan kemampatan 

serbuk lebih dekat. Untuk bahan yang lebih sukar mengalir, interaksi antar 

partikel sering lebih besar dan perbedaan antara kerapatan serbuk dan 

kemampatan serbuk juga besar. Perbedaan ini terdapat dalam indek 

kompaktibilitas (Depkes RI, 2014) 

Indeks kompresibilitas atau Indeks Carr’s merupakan salah satu metode 

yang cepat dan popular untuk menentukan karakteristik aliran serbuk. Indeks 

kompresibilitas dapat ditentukan dengan pengukuran densitas bulk dan densitas 

mampat dari suatu serbuk. Indeks kompresibilitas adalah nilai dari selisih antara 

densitas mampat dengan densitas bulk dari suatu bahan dibagi dengan densitas 

mampat. Interaksi antar partikel dapat diukur dengan penentuan indeks 

kompresibilitas. Pada serbuk yang mudah mengalir, interaksi antar partikel tidak 

signifikan sehingga nilai indeks kompresibilitas akan semakin kecil. Indeks 

kompesibilitas yang baik adalah kurang dari 10%. 
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Indeks kompresibilitas dapat dihitung dengan rumus : 

Kompresibilitas  

Keterangan : ρ tab = BJ granul akhir 

ρ bulk = BJ granul awal 

 

Tabel 2.2 Hubungan Index Kompresibilitas Terhadap Alir Granul (Goeswin 

Agoes,2012) 

Indeks Kompresibilitas (%) Sifat Aliran 

  <10 Bagus sekali 

11-15 Baik 

16-20 Cukup 

21-25 Lewat 

26-31 Buruk 

32-37 Sangat buruk 

>38 Sangat sangat buruk 

 
 

2.5.2.5 Kompaktibilitas 

Kemampuan granul membentuk massa kompak dengan pemberian tekanan 

yang tergantung pada karakteristik kompresibilitas serbuk tersebut. Terbentuknya 

tablet yang kompak dengan kekerasan lebih dari 4 kg. Kompresibilitas serbuk 

dapat segera diketahui dengan menggunakan penekanan hidrolik. Serbuk yang 

dapat membentuk tablet yang keras tanpa menunjukkan kecenderungan 

“capping” dapat dianggap kompresibel. Uji kompaktibilitas berfungsi untuk 

mengetahui kemampuan suatu serbuk atau granul yang akan dikempa untuk 

membentuk massa yang kompaktibel setelah diberikan tekanan tertentu 

(Sulaiman, 2007). 

2.6  Tinjauan Tablet 

Tablet adalah bentuk sediaan padat yang terdiri dari satu atau lebih bahan 

obat yang dibuat dengan pemadatan, kedua permukaannya rata atau cembung. 

Tablet memiliki perbedaan dalam ukuran, bentuk, berat, kekerasan, ketebalan. 

Kebanyakan tipe atau jenis tablet dimaksudkan untuk ditelan dan kemudian 
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dihancurkan dan melepaskan bahan obat ke dalam saluran pencernaan.Tablet 

dapat diartikan sebagai campuran bahan obat yang dibuat dengan dibantu zat 

tambahan yang kemudian dimasukan kedalam mesin untuk dikempa menjadi 

tablet. 

2.6.1 Bahan pembawa tablet 

Pada dasarnya bahan pembawa tablet harus bersifat netral, tidak berbau, 

tidak berasa dan sepadat mungkin tidak berwarna. Komposisi umum dari tablet 

adalah zat berkhasiat, bahan pengisi, bahan pengikat atau perekat, bahan 

pengembang dan bahan pelicin. Kadang-kadang dapat ditambahkan bahan perasa 

(flavoring agent), bahan pewarna (coloring agent) dan bahan-bahan lainnya 

(Ansel,1989). 

2.6.1.1 Bahan pengisi 

Bahan pengisi ditambahkan pada formulasi jika jumlah zat aktif sedikt 

atau bahan sulit dikempa, dengan tujuan untuk memperbesar volume, menambah 

berat tablet dan membuat tablet dengan ukuran yang diinginkan. Bahan pengisi 

tablet yang umum digunakan adalah laktosa, pati, kalsium fosfat dibasa, avicel 

dan selulosa mikrokristal (Depkes RI,2014), (Ansel,2011). 

2.6.1.2 Bahan pengikat 

Bahan pengikat dapat memberikan daya adhesi pada masa serbuk saat 

granulasi dan meningkatkan kohesifitas pada bahan pengisi. Bahan pengikat 

dalam tablet memperbaiki gaya tarik antar-partikel formulasi, memungkinkan 

pembuatan granulasi dan mempertahankan integritas  tablet akhir (Ansel,2014). 

Pertambahan bahan pengikat lebih efektif dalam bentuk larutan, tetapi dapat juga 

ditambahkan dalam bentuk kering. Bahan pengikat yang biasa digunakan adalah 

gom akasia, gelatin, sikrosa, povidone, metilselulosa, karboksimetilselulosa dan 

pasta pati terhidrolisis. Selulose mikrokristalin merupakan bahan pengikat yang 

paling efektif untuk pembuatan kempa langsung (Depkes RI,2014). 
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2.6.1.3 Bahan penghancur 

Bahan penghancur dapat ditambahkan sebelum proses granulasi atau 

diberikan sebelum proses pentabletan pada saat pemberian bahan lubrikan atau 

diberikan pada saat kedua proses. Bahan penghancur merupakan bahan yang dapat 

membantu dalam menghancurkan tablet dalam saluran cerna. Bahan penghancur 

ini akan mendorong hancurnya massa padat menjadi partikel yang lebih kecil, 

sehingga mudah terdispersi. Contoh bahan penghancur superdisintegran yang 

sering digunakan adalah primogel, poliplasdon dan acdisol (Ansel, 2011).  

2.6.1.4 Bahan lubrikan 

Dapat meningkatkan aliran bahan ke dalam pencetak tablet, mencegah 

perlekatan bahan pada punch dan die, dan menghasilkan tablet berkilau 

(Ansel,2014). Umumnya lubrikan bersifat hidrofobik, sehingga cenderung 

memberikan laju desintregasi dan disolusi tablet. Contoh lubrikan yang sering 

digunakan yaitu asam stearate, magnesium stearate, senyawa asam stearate 

dengan logam, minyak nabati terhidrigenerasi dan talk (Depkes RI,2014).  

Glidan untuk memperbaiki daya aliran granul dari bahan yang akan 

ditabletasi, bahan ini memastikan keteraturan aliran granul masuk ke dalam ruang 

cetakan tablet. Sehingga mengurangi penyimpanan masa dan meningkatkan 

ketepatan takaran tablet. Bahan yang sering digunakan adalah talk, pati, dan 

polietilenglikol. 

Antiaderant adalah mengurangi melekatnya massa tablet atau adhesi 

granulpada permukaan punch atau dinsing die. Bahan yang sering digunakan 

dalam pembuatan tablet adalah talk, megnesium stearat dan parafin (Lachman, 

1994). 

2.6.2 Mutu Fisik Tablet 

 Setelah proses tablestasi, maka perlu dilakukan uji mutu fisik tablet yang 

meliputi antara lain keseragaman bobot, keseragaman kandungan zat aktif, 

kekerasan tablet, kerapuhan tablet, waktu hancur tablet, dan uji disolusi tablet. 

2.6.2.1 Kekerasan tablet 

Dalam formulasi tablet, perlu dilakukan uji kekerasan untuk menjamin 

tablet tidak patah selama proses distribusi dan cukup lunak untuk dapat hancur 
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tepat setelah ditelan. Kekerasan tablet dipengaruhi oleh tekanan yang diberikan 

selama proses pencetakan. Semakin besar tekanan yang diberikan, maka tablet 

yang dihasilkan pun semakin keras. Dalam mengukur kekerasan tablet, biasanya 

digunakan alat bernama hardness tester. Kekerasan sekitar 4 kg merupakan 

persyaratan minimal untuk tablet yang baik (Ansel,2014). 

2.6.2.2 Kerapuhan tablet 

 Kerapuhan merupakan ukuran dari suatu tablet untuk menahan goncangan 

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

adalah Friability tester dan dilakukan sebanyak 3 kali. Untuk tablet dengan bobot 

kurang dari atau sama dengan 650 mg diambil keseluruhan tablet yang sesuai dan 

memiliki bobot 6,5 g. Sedangkan untuk tablet yang memiliki bobot lebih dari 650 

mg dilakukan prosedur dengan cara ditimbang 10 tablet yang akan diuji 

kerapuhannya, selanjutnya seluruh tablet dimasukkan ke dalam alat uji kerapuhan, 

alat dinyalakan dengan kecepatan 25 rpm dengan 100 kali putaran. Persyaratan 

kerapuhan tablet adalah bobot kurang dari 1% (USP, 2012). 

% Friabilitas =  

2.6.2.3 Waktu hancur tablet 

Waktu hancur merupakan salah satu uji untuk tablet yang diminum 

melalui oral, kecuali tablet yang harus dikunyah sebelum ditelan dan beberapa 

jenis tablet lepas-lambat. Uji waktu hancur tidak menyatakan bahwa sediaan atau 

bahan aktif terlarut sempurna. Sediaan dapat dikatakan hancur sempurna bila ada 

sisa sediaan, yang tertinggal pada kasa alat uji merupakan massa lunak yang tidak 

memiliki inti yang jelas. Kecuali bagian dari penyalut atau cangkang kapsul yang 

tidak terlarut (Depkes RI, 2014). 

2.7 Tinjauan Bahan penelitian 

2.6.1 Laktosa 

Laktosa dengan rumus kimia C12H22O11 dengan bobot molekul 342,30 

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

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

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

80%) dapat mempercepat pertumbuhan jamur. Umumnya laktosa digunakan 
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sebagai bahan pengisi dalam sediaan tablet cetak langsung. Efek samping laktosa 

adalah intoleransi laktosa (Rowa,2009).  

 

Gambar 2.4 Struktur kimia Laktosa (Depkes RI, 2014) 

 

2.6.2  Primogel 

 Primogel mempunyai nama kimia sodium starch glycolate atau sodium 

carboxymethyl starch. Serbuk higroskopis yang berwarna putih atau hampir putih, 

mempunyai sifat alir yang baik. Apabila dilihat dengan mikroskop, primogel 

berupa granul yang bentuknya tidak teratur dengan ukuran 30-100 mm. Granul 

primogel menunjukkan pengembangan (swelling) yang besar ketika kontak 

dengan air. Primogel biasanya digunakan sebagai disintegran pada tablet atau 

kapsul. Primogel biasanya diformulasi untuk tablet yang dicetak langsung atau 

dengan granulasi basah. Konsentrasi primogel yang umum digunakan yaitu antara 

2%-8%, dimana konsentrasi optimum adalah 4% (Rowe et al, 2009). Keuntungan 

penggunaan primogel adalah dapat dengan cepat terjadi penyerapan air, sehingga 

tablet lebih cepat mengembang sampai 200-300%. Waktu hancur cepat yaitu 

sekitar 2 menit, efektif dalam hal ketersediaan serta murah dan ekonomis 

(Priyanka dan Vandana, 2013). 

 

 

 

Gambar 2.6 Struktur kimia Primogel (Rowe,2009) 
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2.6.3 Magnesium stearat 

Merupakan campuran asam-asam organik padat yang diperoleh dari 

lemak, terutama terdiri dari magnesium stearat dan amgnesium palmitat dalam 

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

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

Magnesium stearat merupakan serbuk bersifat halus, berwarna putih, serbuk 

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

khas. Praktis tidak larut dalam etanol, etanol (95%), eter dan air, sedikit larut 

dalam wadah tertutup, ditempat sejuk dan kering. Secara umum magnesium 

stearat digunakan pada pembuatan kosmetik, makanan dan formulasi sediaan 

farmasi. Dalam memproduksi sediaan farmasi, magnesium stearat biasanya 

digunakan sebagai lubrikan pada tablet dan kapsul. Konsentrasi yang digunakan 

sebagai lubrikan dalam formulasi. Mg stearat digunakan sebagai lubrikan dengan 

konsentrasi 0,25% dan 5,0% b/b (Rowe,2009). 

 

Gambar 2.5 Struktur kimia Magnesium Stearat (Rowe,2009) 

 

 

 

 

 


