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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tanaman Sarang Semut  

 Tanaman sarang semut merupakan tanaman epefit yang kaya akan 

phytochemical. Sarang semut juga dikenal penduduk asli Papua sebagai sarang 

semut Sarang Semut sejenis tumbuhan yang menempel pada tumbuhan lain yang 

lebih besar. Tumbuhan Sarang Semut umumnya banyak dijumpai di daerah 

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

Kepulauan Solomon dan Papua (A.F.S.L & H.T.W., 2009).  

Klasifikasi tanaman sarang semut sebagai berikut (Subroto & Hendro , 

2008) : 

Divisi  : Tracheophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Sub Kelas : Lamiidae 

Ordo  : Rubiales 

Famili  : Rubiaceae 

Genus  : Myrmecodia Spesies  : Myrmecodia pendans L 

 

Sarang semut memiliki keunikan yang terletak pada interaksi dari sarang 

semut yang menjadikan lorong - lorong umbi sebagai sarang didalamnya dan 

membuat koloni sehingga semut - semut sangat betah bersarang di dalam tanaman 

ini. Sehingga dengan jangka waktu yang lama terjadi reaksi kimiawi secara alami 

antara senyawa yang dikeluarkan semut dengan zat yang terkandung di dalamnya. 

Sarang Semut tidak memiliki akar tetapi menempel pada batang pohon. Efek 

negatif sarang semut belum ditemukan tetapi kebalikannya dapat meningkatkan 

fungsi metabolisme tubuh dan kelancaran dari peredaran darah meningkat sehingga 

stamina tubuh juga meningkat (Hertiani, et al., 2010). Tanaman sarang semut dapat 

dilihat pada gambar 2.1. 
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Gambar 2. 1 Tanaman Sarang Semut 

2.1.1  Kandungan Zat Aktif 

Kandungan senyawa - senyawa kimia dari golongan flavonoid dan tanin 

yang dimiliki Sarang Semut diketahui mampu menyembuhkan berbagai macam 

penyakit. Flavonoid berfungsi sebagai antidiabetes,antibiotik (Soeksmanto, et al., 

2010). Selain itu juga flavonoid dimanfaatkan dalam mengobati dan mencegah 

beberapa penyakit seperti asma, katarak, diabetes, encok/rematik, migrain, wasir, 

periodontitis dan kanker. Sarang Semut diketahui juga mengandung senyawa 

antioksidan, vitamin, mineral dan asam formiat. Antioksidan pada semut berperan 

dalam pembentukan koloni dan menjaga tempat telur jauh dari kuman penyakit.  

Umumnya, bagian tumbuhan Sarang Semut yang digunakan sebagai obat 

adalah bagian hypocotyl (caudex) (Soeksmanto, et al., 2010). Dengan cara merebus 

bagian hypocotylsarang semut yang sudah dikeringkan (Hertiani, et al., 2010) dapat 

digunakan sebagai obat. Melalui uji penapisan kimia, diperoleh sarang semut 

mengandung senyawa aktif golongan flavonoid.  

(a)                                                                    (b) 

Gambar 2. 2 Struktur kimia senyawa (a) Flavanon (b) Tanin 

Tanin merupakan astrigen yang mengikat dan mengendapkan protein berlebih 

dalam tubuh. Dalam bidang pengobatan Tanin digunakan untuk mengobati diare, 
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hemostatik (menghentikan pendarahan), dan wasir. Karena itu kemampuan Sarang 

Semut secara empiris untuk pengobatan, misalnya untuk pengobatan ambeien 

(wasir) dan mimisan diduga kuat berkaitan dengan kandungan zat ini. 

2.1.2 Khasiat Umbi Sarang Semut 

Sarang semut secara umum banyak dikonsumsi oleh masyarakat beberapa khasiat 

sarang semut adalah antidiabetes, antihipertensi, antioksidan dan untuk obat kanker. 

Di masyarakat umbi sarang semut lebih dikonsumsi sebagai obat tradisional 

antidiabetes dimana senyawa aktif flavonoid dan senyawa tanin yang terkandung 

didalam umbi sarang semut mampu menurunkan kadar gula darah dengan proses 

menghambat fosfodiesterase yang merangsang sekresi insulin (Evy 

Kurniati.dkk,2016).             

2.2 Penggolongan Obat Tradisional 

Obat tradisional merupakan salah satu warisan budaya bangsa Indonesia 

yang telah digunakan selama berabad-abad untuk pemeliharaan dan peningkatan 

serta pencegahan dan pengobatan penyakit. Berdasarkan bukti secara turun 

temurun dan pengalaman ,obat tradisional hingga kini masih digunakan oleh 

masyarakat di Indonesia dan di banyak negara lain. Sebagai warisan budaya angsa 

yang telah terbukti banyak memberi kontribusi pada pemeliharaan kesehatan. 

Dalam Keputusan Kepala Badan POM yang dimaksud dengan Obat Bahan 

Alam Indonesia adalah Obat Bahan Alam yang diproduksi di Indonesia. 

Selanjutnya disebutkan dalam Keputusan Kepala Badan POM tersebut, 

berdasarkan cara pembuatan serta jenis klaim penggunaan dan tingkat pembuktian 

khasiat, Obat Bahan Alam Indonesia dikelompokkan menjadi jamu, obat herbal 

terstandar dan fitofarmaka (BPOM. RI., 2004).  

2.2.1 Jamu  

Obat tradisional indonesia yang sudah digunakan secara turun menurun 

berdasar pada pengalaman masyarakat menggunakan bahan-bahan yang belum 

terstandar. Bentuk sediaan jamu bermacam misalnya dalam bentuk serbuk seduhan 

atau cairan yang berisi seluruh bahan tanaman yang menjadi penyusun jamu 

tersebut serta digunakan secara tradisional. Golongan ini tidak memerlukan 
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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. Lain dari fitofarmaka, Jamu bisa diartikan sebagai 

obat tradisional yang disediakan secara tradisional, tersedia dalam bentuk seduhan, 

pil maupun larutan. Pada umumnya, jamu dibuat berdasarkan resep turun temurund 

dan tidak melalui proses seperti fitofarmaka. Jamu harus memenuhi beberapa 

kriteria, yaitu: Aman, Klaim khasiat berdasarkan data empiris (pengalaman), 

Memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. 

2.2.2 Obat Herbal Terstandar (OHT) 

Obat tradisional lainnya adalah Obat Herbal Terstandar (OHT) yang 

merupakan hasil pengembangan dari sediaan jamu yang memiliki kesamaan serta 

khasiat yang telah melalui uji preklinik serta berasal dari ekstrak bahan tumbuhan, 

hewan maupun mineral. Perlu dilakukan uji pra - klinik untuk pembuktian ilmiah 

mengenai standar kandungan bahan yang berkhasiat, standar pembuatan ekstrak 

tanaman obat,standar pembuatan obat yang higienis dan uji toksisitas akut maupun 

kronis seperti halnya fitofarmaka.Dalam proses pembuatannya, OHT memerlukan 

peralatan yang lebih kompleks dan berharga mahal serta memerlukan tenaga kerja 

dengan pengetahuan dan keterampilan pembuatan ekstrak, yang hal tersebut juga 

diberlakukan sama pada fitofarmaka. Dapat dikatakan sebagai Obat Herbal 

Terstandarisasi bila memenuhi kriteria sebagai berikut : aman, klaim khasiat secara 

ilmiah melalui uji pra-klinik, Memenuhi persyaratan mutu yang berlaku, telah 

dilakukan standardisasi terhadap bahan baku yang digunakan dalam produk jadi. 

Indonesia telah memiliki atau memproduksi sendiri OHT dan telah telah beredar di 

masyarakat 17 produk OHT, seperti misalnya : diapet, lelap, kiranti, dll. Sebuah 

herbal terstandar dapat dinaikkan kelasnya menjadi fitofarmaka setelah melalui uji 

klinis pada manusia. 

2.2.3 Fitofarmaka  

Jenis obat tradisional lainnya adalah sediaan fitofarmaka yang merupakan 

modifikasi dari sediaan jamu ataupun sediaan obat herbal terstandar dimana 

memiliki kesamaan kemanan serta khasiat yang telah teruji dari uji klinik. 
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Fitofarmaka dapat disejajarkan dengan obat modern karena proses pembuatannya 

yang telah terstandar dan khasiatnya telah dibuktikan melalui uji klinis. Fitofarmaka 

dapat diartikan sebagai sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan 

dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinis dan uji klinis bahan baku serta 

produk jadinya telah distandarisir . 

Obat Herbal dapat dikatakan sebagai fitofarmaka apabila obat herbal 

tersebut telah memenuhi kriteria sebagai berikut : Aman, Klaim khasiat secara 

ilmiah, melalui uji pra-klinik dan klinik, Memenuhi persyaratan mutu yang berlaku, 

Telahdilakukan standardisasi bahan baku yang digunakan dalam produk jadi 

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. Pada dasarnya sediaan fitofarmaka mirip dengan 

sediaan jamu-jamuan karena juga berasal dari bahan-bahan alami, meskipun 

demikian jenis sediaan obat ini masih belum begitu populer di kalangan 

masyarakat,dibandingkan jam-jamuan dan herba terstandar. Khasiat dan 

penggunaan fitofarmaka dapat lebih dipercaya dan efektif daripada sediaan jamu-

jamuan biasa, karena telah memiliki dasar ilmiah yang jelas,Dengan kata lain 

fitofarmaka menurut ilmu pengobatan merupakan sediaan jamu-jamuan yang telah 

tersentuh oleh ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Fitofarmaka telah melewati 

beberapa proses yang panjang yang setara dengan obat-obatan modern yang beredar 

di masyarakat, diantaranya Fitofarmaka telah melewati standarisasi mutu, baik 

dalam proses penanaman tanaman obat, panen, pembuatan simplisis,ekstrak hingga 

pengemasan produk, sehingga dapat digunakan sesuai dengan dosis yang efektif 

dan tepat. Selain itu sediaan fitofarmaka juga telah melewati beragam pengujian 

yaitu uji preklinis seperti uji toksisitas, uji efektivitas, dengan menggunakan hewan 

percobaan dan pengujian klinis yang dilakukan terhadap manusia. 

a)           b)                 c)  

Gambar 2. 3 Penggolongan Obat Tradisional (a) Jamu (b) Obat Herbal 

Terstandar (c) Fitofarmaka (Permenkes RI, 2016) 
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2.3 Simplisia 

Simplisia adalah bahan alam yang telah dihaluskan dan dikeringkan yang 

digunakan untuk pengobatan dan belum mengalami pengolahan, kecuali 

dinyatakan lain suhu pengeringan simplisia  tidak lebih dari 60˚C. Simplisia 

merupakan bahan awal pembuatan sediaan herbal. Mutu sediaan herbal sangat 

dipengaruhi oleh mutu simplisia yang digunakan. Oleh karena itu, sumber 

simplisia, cara pengolahan, dan penyimpanan harus dapat dilakukan dengan cara 

yang baik. Simplisia adalah bahan alam yang digunakan sebagai bahan sediaan 

herbal yang belum mengalami pengolahan apapun dan kecuali dinyatakan lain 

simplisia merupakan bahan yang telah dikeringkan.  

2.4 Ekstrak 

 Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan cara mengekstraksi 

senyawa 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 ekstrak dibuat dengan mengekstraksi bahan baku obat secara 

perkolasi. Seluruh perkolat biasanya dipekatkan secara destilasi dengan 

pengurangan tekanan,agar bahan sedikit terkena panas (Depkes RI,2014) 

2.4.1     Metode Ekstraksi 

  Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan cara mengekstraksi 

senyawa 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. Metode ekstraksi secara umum yang dilakukan adalah metode maserasi 

dan perkolasi. 

2.4.2     Metode Maserasi 

    Maserasi istilah lainnya adalah macerare (merendam) : adalah sediaan 

cair yang dibuat dengan cara mengekstraksi bahan nabati yaitu direndam 

menggunakan pelarut air, etanol dan campurannya. Maserasi merupakan cara 

penyarian yang sederhana. Maserasi dilakukan dengan cara merendam serbuk 
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simplisia dalam cairan penyari. Cairan penyari akan menembus dinding sel dan 

masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif, zat aktif akan larut dengan 

karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dengan 

yang di luar sel, maka larutan yang terpekat didesak keluar. Peristiwa tersebut 

berulang sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar sel dan 

di dalam sel. Simplisia direndam dalam wadah tertutup dalam jangka waktu tertentu 

dengan sering dilakukan pengadukan pada suhu ruang. 

Metode ultrasonik adalah metode yang menggunakan gelombang ultrasonik 

yaitu gelombang akustik dengan frekuensi lebih besar dari 16-20 kHz. Dengan 

penggunaan ultrasonik proses ektraksi senyawa organik pada tanaman dan biji-

bijian dengan menggunakan pelarut organik dapat berlangsung lebih cepat. Energi 

kinetik dilewatkan ke seluruh bagian cairan, diikuti dengan munculnya gelembung 

kavitasi pada dinding atau permukaan sehingga meningkatkan transfer massa antara 

permukaan padat-cair. Efek mekanik yang ditimbulkan adalah meningkatkan 

penetrasi dari cairan menuju dinding membran sel, mendukung pelepasan 

komponen sel, dan meningkatkan transfer massa. 

2.4.3      Metode Perkolasi 

     Perkolasi merupakan suatu prosedur yang paling sering digunakan untuk 

ekstrak bahan aktif dalam bentuk tincture dan ekstrak cair. Cara penyarian 

dilakukan dengan cara mengalirkan cairan penyari melalui serbuk simplisia yang 

telah dibasahi dan didiamkan selama 24 jam dengan pelarut yang cocok,selanjutnya 

secara perlahan-lahan melewati suatu kolom. Serbuk simplisia dimasukkan ke 

dalam perkolator,dengan cara mengalirkan cairan melalui kolom dari atas ke bawah 

melalui celah untuk keluar ditarik oleh gaya berat seberat cairan kolom. Kekuatan 

yang berperan pada proses perkolasi antara lain gaya berat,kekentalan,daya 

larut,tegangan permukaan,difusi,adesi,daya kapiler dan gaya gesekan atau friksi 

(Pandey,2014). 

2.5 Granul 

 Granul merupakan gumpalan partikel-partikel yang lebih kecil umumnya 

berbentuk tidak merata dan seperti partikel tunggal yang lebih besar. Granulasi 

adalah proses pembesaran ukuran partikel individual atau campuran serbuk untuk 
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menghasilkan campuran obat dan eksipien dalam bentuk granul yang lebih besar 

dan lebih kuat daripada ukuran awal, sedangkan partikel awal masih dapat 

diidentifikasi (Ansel,2014). Metode granulasi dilakukan dengan granulasi basah 

dan granulasi kering. Untuk pembuatan ekstrak dengan metode granulasi basah.  

2.5.1     Metode Granulasi Basah 

  Granulasi basah dalah proses menambahkan cairan pada suatu serbuk atau 

campuran serbuk alam suatu wadah yang dilengkapi dengan pengadukan yang akan 

menghasilkan granul (Siregar, 2008). Dalam proses granulasi basah zat  berkhasiat, 

pengisi dan penghancur dicampur homogen, lalu dibasahi dengan larutan pengikat, 

bila perlu ditambahkan pewarna. Diayak menjadi granul dan dikeringkan dalam 

lemari pengering pada suhu 40-50°C. Proses pengeringan diperlukan oleh seluruh 

cara granulasi basah untuk menghilangkan pelarut yang dipakai pada pembentukan 

gumpalan gumpalan dan untuk mengurangi kelembaban sampai pada tingkat yang 

optimum (Lachman,dkk). Setelah kering diayak lagi untuk memperoleh granul 

dengan ukuran yang diperlukan dan ditambahkan bahan pelicin dan dicetak dengan 

mesin tablet. 

2.5.2     Mutu Fisik Granul 

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

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

2.5.2.1     Kecepatan Alir dan Sudut Diam 

     Kecepatan alir merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap aliran 

granul yang masuk kedalam mesin pencetakan tablet sehingga tablet yang 

dihasilkan memiliki bobot yang seragam. Alat yang digunakan pada uji kecepatan 

alir granul adalah corong dengan sebuah penjepit batang corong dengan posisi tegak 

lurus dan permukaan horizontal. 

 Sudut diam merupakan suatu sudut tetap yang terjadi antara timbunan 

partikel bentuk kerucut dengan bidang horizontal jika sejumlah serbuk dituang 

kedalam alat pengukur. Dimana sudut diam yang baik, Jika kurang dari 30˚ 

sedangkan bila granul membentuk sudut lebih dari 40˚ menujukkan aliran yang 

kurang baik dan memungkinkan terjadi hambatan dalam proses formulasi. Faktor - 
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faktor yang mempengaruhi sudut diam suatu granul adalah bentuk ukuran serta 

kelembaban granul. Tinggi dan diameter yang terbentuk dapat dihitung berdasar 

persamaan : 

  Sudut diam (tan α) = 
ℎ

𝑟
  (Ansel,2014) 

Keterangan :  

h = tinggi kerucut serbuk 

r = jari-jari kerucut  

Tabel II. 1 Sifat aliran dan keterkaitan dengan sudut istirahat (Aulton,2002) 

Sifat Aliran Sudut Istirahat ( derajat) 

Bagus sekali (excellent) < 20 

Bagus (good) 20 – 30 

Cukup  30 - 34  

Agak baik > 40   

 

2.5.2.2    Kandungan Lengas 

    Pada uji kandungan lengas alat yang digunakan adalah Mettler Toledo 

HB43-S. Uji yang perlu dilakukan pada granul sebelum dilakukan proses 

pencetakan. Digunakan granul sebanyak 2,6-3 gram diletakkan di pan dan diratakan 

kemudian tekan ombol start. Lihat hasil etelah lampu penanda padam. Granul harus 

memiliki kelembapan yang sesuia yaitu tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu 

rendah (USP,2009). Untuk itu diperlukan perhitungan kandungan lengas pada suatu 

granul. Persyaratan uji kandungan lengas adalah 1 – 2 %.  

% MC = 
Kandungan lembab dalam sampel

Berat Sampel kering
 x 100 %  

% LOD = 
Kandungan lembab sampel basah−Kandungan lembab sampel kering

Kandungan lembab Sampel basah 
 x 

100  

2.5.2.3   Kadar Fines 

  Kadar fines merupakan uji yang digunakan sebagai parameter yang dapat 

mempengaruhi ketermampatan, kekerasan, ketebalan, disintegrasi, disolusi, variasi 

bobot serta keseragaman kandungan dari tablet yang akan dicetak. Uji ini dilakukan 

dengan alat yang bernama Sieve Shaker. Uji fines ini berfungsi untuk menentukan 
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jumlah fines yang ada dalam granul. Fines merupakan partikel halus yang 

berukuran < mesh no 100. Syarat granul yang baik memiliki kandungan fines yang 

< 20%. Dari uji ini akan diketahui sifat alir serta sifat kompaktibilitas dari 

granul,yang nantinya akan membawa pengaruh terhadap mutu fisik tablet yang 

telah dicetak (USP,2009). 

2.5.2.4      Uji Kompresibilitas 

      Kompresibilitas adalah kemampuan granul untuk tetap kompak dengan 

adanya tekanan, karena interaksi antar partikel yang mempengaruhi sifat ruahan 

dari serbuk juga mempengaruhi aliran serbuk, perbandingan antara kerapatan 

serbuk ruahan (Depkes RI, 2014). Indeks kompresibilitas atau biasa disebut carr 

index adalah kemampuan serbuk untuk menurunkan volumenya  (memampatkan  

diri)  pada  tekanan  tertentu. Indeks kompresibilitas dipengaruhi oleh kerapatan, 

ukuran ,dan bentuk partikel. Semakin kecil persen indeks pengetapan serbuk atau 

granul, semakin baik sifat alirnya. Sebaliknya, semakin besar indeks pengetapan 

serbuk atau granul, semakin buruk sifat alirnya Dapat dihitung dengan persamaan : 

Kompresibilitas (%) =
ρ𝑡𝑎𝑏− 𝜌𝑏𝑢𝑙𝑘

𝜌𝑡𝑎𝑏
× 100% 

Keterangan: 

𝜌𝑡𝑎𝑏  = BJ granul akhir 

𝜌𝑏𝑢𝑙𝑘 = BJ granul awal 

 

Tabel II. 2 Indeks Kompresibilitas terhadap Aliran Sifat (Goeswin Agoes,2012) 

Indeks Kompresibilitas (%) Sifat Aliran 

< 10 Bagus sekali 

11 – 15 Baik 

16 – 20 Cukup 

21 – 25 Lewat 

26 – 30 Buruk 

> 30 Sangat buruk 
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2.5.2.5       Uji Kompaktibilitas 

       Uji kompaktibilitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan granul 

saling mlekat menjadi massa yang kompak,digunakan mesin tablet single punch 

dengan tekanan yang diatur berdasarkan kedalaman punch atas turun ke ruang die. 

Kompaktibilitas ditunjukkan dengan kekerasan tablet yang dihasilkan. Uji 

kompaktibilitas dilakukan pada volume dan tekanan yang sama, yaitu berturut-turut 

posisi pouch bawah pada ke dalam 10mm dan kedalaman pouch atas 8,5mm. Bahan 

yang diuji dimasukkan ke dalam ruang cetak dan diratakan, kemudian di kempa.  

2.6 Tinjauan Tablet 

 Tablet merupakan sedian padat yang biasanya dibuat dengan penambahan 

bahan pengisi tablet yang sesuai. Tablet - tablet dapat berbeda dalam ukuran, 

bentuk, berat, kekerasan, ketebalan, daya hancurnya dan dalam aspek lainnya 

tergantung pada cara pemakaian tablet dan metode pembuatannya. Tablet adalah 

sediaan padat kompak, dibuat secara kempa cetak, dalam bentuk tabung pipih atau 

sirkuler, kedua permukaannya rata atau cembung, mengandung satu jenis obat atau 

lebih dengan atau tanpa zat tambahan.  Zat tambahan yang digunakan dapat 

berfungsi sebagai zat pengisi, zat pengembang, zat pengikat, zat pelicin, zat 

pembasah atau zat lain yang cocok. Tablet adalah sediaan padat mengandung bahan 

obat dengan atau tanpa bahan pengisi. Berdasarkan metode pembuatan dapat 

digolongkan sebagai tablet cetak dan tablet kempa (Depkes RI,2014). 

2.6.1      Bahan Pembawa Tablet 

   Dalam pembuatan sediaan tablet digunakan bahan aktif dan bahan 

tambahan. Bahan tambahan atau eksipien merupakan bahan selain zat aktif yang 

ditambahkan dalam formulasi suatu sediaan untuk berbagai tujuan atau fungsi. 

Bahan tambahan sangat penting dalam formulasi sediaan tablet yang akan 

berpengaruh pada mutu atau kualitas tablet yang dihasilkan. Bahan pembawa 

diantaranya adalah bagan pengisi, bahan pengikat, bahan penghancur dan lubrikan.  

2.6.1.1      Bahan Pengisi  

        Bahan pengisi merupakan zat tambahan yang berfungsi untuk 

menyesuaikan bobot serta ukuran tablet jika berat zat aktif tidak memenuhi massa 
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tablet. Selain itu berfungsi untuk memperbaiki daya kohesi tablet sehingga tablet 

dapat dikempa dengan baik dan dapat mengatasi kelembapan yang mempengaruhi 

kestabilan zat aktif.. Bahan pengisi tablet yang umum digunkan adalah laktosa, pati, 

kalsium fosfat dibasa, avicel (Depkes RI,2014). 

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, sukrosa, povidone, metilselulosa, karboksimetilselulosa dan pasta pati 

terhidrolisis. (Depkes RI,2014). 

2.6.1.3     Bahan Penghancur 

      Bahan penghancur (disintegran) berfungsi untuk mempermudah terjadi 

pecah atau penghancuran tablet saat kontak langsung dengan cairan saluran cerna, 

selain itu berguna untuk menarik air kedalam tablet sehingga menjadikan tablet 

dapat mengembang dan dapat pecah menjadi bagian - bagian awalnya. Pemecahan 

bagian - bagian awal tablet menyebabkan zat aktif dapat menimbulkan efek yang 

diinginkan. Contoh superdisintegran : primogel, poliplasdon dan Acdisol 

(Ansel,2011). 

2.6.1.4      Bahan Lubrikan 

      Bahan lubrikan adalah suatu pelumas yang digunakan untuk mengurangi 

gesekan antar permukaan partikel obat,gesekan antar permukaan alat yang 

digunakan serta untuk menjamin kelanjutan dari proses produksi (Depkes RI,2014). 

Dalam hal ini lubrikan atau bahan pelicin yang sering digunakan adalah Magnesium 

Stearat. Adapula bahan lain yang memiliki sifat hampir sama dengan lubrikan 

adalah Glidan (pelicin) dan Antiadherent (anti lengket). 
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Glidan  adalah bahan yang dapat meningkatkan kemampuan mengalir 

serbuk umumnya digunakan dalam kempa langsung tanpa proses granulasi.  Glidan 

berfungsi sebagai memacu aliran serbuk/granul dengan jalan mengurangi gesekan 

di antara partikel-partikel. Adapun contoh dari glidan yang sering digunakan adalah 

cab-o-sil. 

Antiadheren adalah zat yang digunakan untuk mencegah menepelnya 

massa tablet pada punch dan untuk mengurangi penempelan pada dinding cetakan. 

Adapun contoh dari antiadheren yang sering digunakan adalah talk.  

2.6.2 Mutu Fisik Tablet 

 Setelah tablet dikompresi kemudian dilakukan pemeriksaan mutu fisik 

tablet. Mutu fisik tablet yang akan dilakukan adalah kekerasan, kerapuhan  dan 

waktu hancur tablet. 

2.6.2.1     Kekerasan Tablet 

     Tablet harus mempunyai kekuatan atau kekerasan yang tertentu agar 

dapat bertahan dalam berbagai guncangan mekanik pada saat pembuatan, 

pengepakan, dan pengapalan. Kekerasan yang cukup dari suatu tablet merupakan 

salah satu persyaratan penting dari suatu tablet. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

kekerasan tablet adalah tekanan kompresi dan sifat bahan yang dikempa. Kekerasan 

ini yang dipakai sebagai ukuran dari tekananpengempaan. Semakin besar tekanan 

yang diberikan saat pengempaan akan meningkatkan kekerasan tablet. Pada 

umumnya tablet dikatakan baik, apabila mempunyai kekerasan antara 4 kg. 

Kekerasan tablet kurang dari 4 kg masih dapat diterima asalkan kerapuhannya tidak 

melebihi batas yang ditetapkan. Tetapi biasanya tablet yang tidak keras akan 

mengalami kerapuhan pada saat pengemasan dan transportasi. Kekerasan tablet 

yang lebih dari 10 kg masih dapat diterima, asalkan masih memenuhi persyaratan 

waktu hancur dan disolusi yang dipersyaratkan (Ansel,2014). 

2.5.2.2     Kerapuhan Tablet 

     Kerapuhan merupakan ukuran dari suatu tablet untuk menahan 

goncangan pada saat dimasukkan pada alat yang berputar atau nama lain alatnya 
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adalah Friability tester. Uji kerapuhan tablet ini dilakukan dengan memutar 

sejumlah tablet dengan kecepatan dan waktu tertentu. Kerapuhan pada tablet dapat 

dilihat dari beberapa berat tablet yang hilang karena terkikisnya partikel halus yang 

ada pada permukaan tablet. Tablet dikatakan baik serta memenuhi syarat apabila 

persen penurunan bobot tidak melebihi 1% serta tablet masih dalam keadaan utuh 

dan tidak pecah (USP,2009) 

Persentase kerapuhan tablet dapat dihitung menggunakan persamaan sebagai 

berikut: 

% Friabilitas= 
Berat tablet awal−berat tablet akhir 

Berat tablet awal 
× 100% 

2.6.2.3     Waktu Hancur Tablet 

   Waktu yang dibutuhkan sejumlah tablet untuk hancur menjadi 

granul atau partikel penyusunnya yang mampu melewati ayakan no.10 yang 

terdapat dibagian bawah alat uji. Uji waktu hancur tablet menggunakan alat uji 

disintegrasi ata Disintegrasi Tester 2 Cavity. Alat ini dari keranjang yang berisi 6 

silinder plastic yang bagian atasnya terbuka dan bagian bawahnya tertutup oleh 

pengayak mesh 10. Keranjang dimasukkan dalam gejala piala yang berisi 900ml air 

sebagai media. Pada uji ini digunakan suhu 37℃ ± 2℃. Keranjang diatur sedeikian 

rupa sehingga dasar keranjang tetap berada 25 mm dari dasar gelas ketika 

diturunkan 6 tablet dimasukkan ke dalam masing-masing silinder, kemudian tekan 

start (keranjang akan bergerak naik turun dengan kecepatan 28 - 32 kali permenit) 

(Depkes RI, 2014). Tablet dinyatakan hancur jika tidak ada bagian tablet yang 

tertinggal di atas kasa, kecuali fragmen yang berasal dari zat penyalut. Kecuali 

dinyatakan lain, waktu yang diperlukan untuk menghancurkan kelima tablet tidal 

lebih dari 15 menit untuk tablet tidak bersalut dan tidak lebih dari 60 menit untuk 

tablet bersalut gula dan bersalut selaput (Depkes RI,1979). 

2.7 Tinjauan Bahan Penelitian 

 Bahan pembawa yang digunakan pada pembuatan tablet ekstrak sarang 

semut adalah laktosa, Magnesium stearat dan pati jagung.  
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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. Laktosa 

merupakan disakarida alami yang diperoleh dari susu, mengandung 1 molekul 

glukosa dan 1 molekul galaktosa. Laktosa dapat dimodifikasi sesuai dengan sifat 

fisiknya, dapat mengandung laktosa amorf dalam jumlah bervariasi. Laktosa 

berwarna putih dan mengalir bebas, mudah larut dalam air secara perlahan-lahan, 

praktis tidak larut dalam etanol (Rowe,2009). 

 

 

Gambar 2. 4 Struktur Kimia Laktosa (Depkes RI,2014) 

2.7.2 Magnesium Stearat 

 Magnesium stearat (𝐶36𝐻70𝑀𝑔𝑂4) merupakan senyawa magnesium dengan 

campuran asam-asam organik padat yang diperoleh dari lemak, trutama terdiri dari 

magnesium palmitat dalam berbagai perbandingan, mengandung setara dengan 

tidak kurang dari 6,8% dan tidak lebih dari 8,3% MgO (Rowe,2009). 

 Magnesium stearat merupakan bahan tambahan yangg berfungsi sebagai 

pelumas atau pelicin, umumnya digunakan pada formulasi ediaan tablet dan kapsul. 

Kadar yang biasa digunakan dalam formulasi tersebut memiliki rentang anatar 

0,25% sampai dengan 5,0%. 

 

 

Gambar 2. 5 Struktur Magnesium Stearat (Rowe,2009) 

2.7.3 Pati Jagung 

 Pati jagung merupakan salah satu eksipien yang paling banyak digunakan 

dalam industri farmasi karena memiliki sifat sebagai bahan pengisi sekaligus 

sebagai desintegran. Pati jangung merupakan polimer dengan rumus (𝐶6𝐻1005). 

Pati jagung berfungsi sebagai penghancur karena granulnya mampu mengembang 
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apabila kontak dengan air dan amilosa merupakan komponen yang memiliki sifat 

sebagai bahan pengisi dan penghancur karena kemampuannya untuk mengembang 

(Rowe,2009). 

 


