
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia kaya akan tanaman obat yang berkhasiat sebagai obat batuk, 

khususnya yang bermanfaat sebagai mukolitik atau pengencer dahak. Untuk 

mengembangkan dan mengoptimalkan pemanfaatannya maka perlu dilakukan 

banyak penelitian. Salah satunya bunga kembang sepatu (Hibiscus rosa-sinensis 

L) yang secara empiris dapat mengobati bronchitis (Dalimartha, 1999). 

Bunga kembang sepatu yang digunakan untuk mengatasi batuk di 

masyarakat hanya digunakan secara tradisional. Pengolahan bunga kembang 

sepatu dilakukan dengan dua cara sederhana. Pemanfaatan bunga sepatu sebagai 

obat batuk menurut Handoko (2008) dapat dilakukan dengan dua macam cara, 

yaitu: cara panas dan cara dingin. Pemanfaatan dengan cara panas dilakukan 

dengan merebus 15 gram bunga kembang sepatu selama 15 sampai 20 menit, 

kemudian rebusan disaring dan air rebusan diminum setelah dingin. Sedangkan 

pengolahan bunga kembang sepatu dengan cara dingin adalah melumatkan bunga 

pada mortar dan ditambahkan setengah gelas air matang kemudian diangin-

anginkan selama semalam. Rasa pahit dari bunga kembang sepatu dapat ditutupi 

dengan menambahkan air gula atau madu pada ramuan.  

Sirup merupakan sediaan obat dalam bentuk larutan. Sediaan obat dalam 

larutan mempunyai banyak keuntungan, selain mudah dalam pemakaian terutama 

bagi anak kecil, juga mempunyai keuntungan seperti lebih cepat diabsorbsi dalam 



 

saluran cerna, sehingga obat cepat diabsorbsi dan semakin cepat pula tercapainya 

efek terapetik. Namun tidak semua obat dapat dibuat dalam bentuk sediaan larutan 

karena tidak semua obat stabil dalam larutan (Tjay dan Rahardja, 2002). 

Dalam perkembangan jaman telah banyak ditemukan berbagai bentuk sediaan 

obat antara lain dalam sediaan tablet, sirup, salep, suspensi, emulsi, suppositoria. 

Pada penelitian ini dipilih bentuk sediaan sirup, bentuk sirup diharapkan dapat 

memberikan kemudahan dalam pemakaiannya, karena disamping mudah dalam 

pemakaiannya sirup juga mempunyai rasa yang manis dan harum serta warna yang 

menarik karena mengandung bahan pemanis dan bahan pewarna. Sehingga 

diharapkan bentuk sediaan sirup dapat disukai dan dinikmati oleh semua kalangan 

masyarakat dari yang muda sampai yang tua terutama anak-anak.   

Penggunaan bahan tambahan bertujuan untuk meningkatkan viskositas dan 

memperlambat proses pengendapan sehingga menghasilkan sirup yang stabil (Nash, 

1996). Bahan tambahan yang digunakan adalah CMC-Na, alasan menggunakan 

CMC-Na karena lebih efektif dibandingkan gum arab atau gelatin dan lebih stabil 

dalam penyimpanan untuk waktu yang relatif lama, sedangkan untuk sorbitol 

digunakan karena sorbitol memiliki rasa yang lebih manis dari sukrosa, dan memilki 

nilai gizi karena mengandung kalori 2,6 kkal/g (Rowe dkk., 2006). 

Dari uraian diatas, campuran sorbitol dan CMC-Na dapat digunakan 

sebagai pemanis dan pengental sebagai bahan tambahan dalam pembuatan sediaan 

sirup. Permasalahannya adalah berapa proporsi bahan tambahan tersebut di atas 

sehingga dihasilkan sirup bunga kembang sepatu dengan sifat-sifat fisik seperti 

yang diharapkan. Permasalahan ini dapat di atasi dengan melakukan optimasi 



 

campuran sorbitol dan CMC-Na dalam pembuatan sirup ekstrak etanolik bunga 

kembang sepatu.  

Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan 

metode Simplex Lattice Design yaitu suatu metode yang digunakan untuk 

menentukan optimasi pada berbagai perbedaan jumlah komposisi bahan (Bolton, 

1997). Oleh karena itu, dengan metode Simplex Lattice Design, penelitian ini 

berusaha mendapatkan proporsi campuran sorbitol dan CMC-Na untuk 

menghasilkan sifat fisik sirup kembang sepatu yang optimum. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan yaitu: 

1. Bagaimanakah pengaruh perbandingan CMC-Na sebagai bahan pengental 

dengan sorbitol sebagai bahan pemanis terhadap sifat fisik sirup ekstrak bunga 

kembang sepatu? 

2. Untuk mengetahui pada konsentrasi berapa penggunaan CMC-Na dan sorbitol 

dapat menghasilkan sifat fisik sirup ekstrak bunga kembang sepatu (Hibiscus 

rosa-sinensis L) yang optimum? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh penggunaan CMC-Na sebagai bahan pengental dan 

sorbitol sebagai bahan pemanis terhadap sifat fisik sirup ekstrak bunga 

kembang sepatu. 
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2. Mengetahui formula sirup yang optimal yang didapatkan dari metode optimasi  

Simplex Lattice Design. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Kembang sepatu (Hibiscus rosa-sinensis L) 

Tanaman kembang sepatu merupakan perdu hias yang terkenal dengan 

varietas-varietasnya yang berbunga tunggal dan rangkap dengan aneka warnanya, 

tanaman ini tidak tumbuh liar, tetapi ditanam juga sebagai hiasan taman-taman. 

Pembiakannya dilakukan dengan cara menyetek, karena tanaman ini tidak pernah 

berubah (Heyne, 1987). 

a. Klasifikasi tanaman kembang sepatu (Hibiscus rosa-sinensis L) menurut 

Tjitrosoepomo (1993) adalah : 

Divisio  : Spermatophyta 

Sub divisio : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonae 

Ordo  : Malvales 

Famili  : Malvaceae 

Genus  : Hibiscus 

Species  : Hibiscus rosa- sinensis L  (Tjitrosoepomo, 1993). 

b. Nama daerah tanaman bunga kembang sepatu menurut Widjayakusuma dkk 

(1994) adalah : 

Sumatera :  bungong roja (Aceh), bunga-bunga (Batak Karo),  soma-

soma (Nias), bekeju (Mentawai) 



 

Jawa :  kembang sepatu (Betawi), kembang wera (Sunda), 

   kembang sepatu (Jawa Tengah), bunga rebong (Madura) 

Bali :  waribang 

Nusa Tenggara :  embuhanga (Sangir), bunga cepatu (Timor) 

Sulawesi : ulange (Gorontalo), kulango (Buol), bunga sepatu 

(Makasar), bunga bisu  (Bugis) 

Maluku :  ubu-ubu (Ternate), bala bunga (Tidor )  

      (Widjayakusuma dkk.,1994) 

c. Morfologi tanaman tanaman bunga kembang sepatu (Hibiscus rosa-sinensis 

L) menurut Widjayakusuma dkk (1994) adalah : 

Hibitus :  perdu, tahunan, tegak, tinggi ± 3 m. 

Batang :  bulat, berkayu, keras, diameter ± 9 cm, masih muda ungu 

setelah tua putih kotor. 

Daun :  tunggal, tepi beringgit, ujung runcing, pangkal tumpul, 

panjang 10-16 cm, lebar 5-11 cm, hijau muda, hijau. 

Bunga : tunggal, bentuk terompet, di ketiak daun, kelopak bentuk 

lonceng, berbagi lima, hijau kekuningan, mahkota terdiri 

dari lima belas sampai 20 daun mahkota, merah muda, 

benang sari banyak, tangkai sari merah, kepala sari 

kuning, putik bentuk tabung, bunga berwarna merah. 

Buah : kecil, lonjong, diameter ± 4 mm, masih muda putih setelah 

tua cokelat. 

Biji : pipih, putih. 



 

Akar : tunggang, cokelat muda (Widjayakusuma dkk.,1994). 

d. Kandungan kimia 

Daun, bunga, dan akar Hibiscus rosa sinensis mengandung flavonoida. 

Disamping itu daunnya juga mengandung saponin dan polifenol, bunganya 

mengandung polifenol, akarnya mengandung tanin, saponin, skopoletin, 

cleomiscosin A, dan cleomiscosin C. 

e. Kegunaan dan khasiat 

 Daun H. rosa sinensis mempunyai khasiat anti radang, anti virus, peluruh 

kencing, peluruh dahak dan menormalkan siklus haid. Bunganya digunakan untuk 

pengobatan batuk berdahak (Dalimartha dan Soedibyo, 1999). Dapat dilihat 

gambar dibawah ini tanaman bunga kembang sepatu.  

        
Gambar 1. Bunga kembang sepatu (Hibiscus rosa sinensis L)  

Ekstrak etanolik bunga kembang sepatu mampu menurunkan aktivitas 

mukolitik mukus usus sapi secara in vitro. Konsentrasi 1,00% b/v dan 1,25% b/v 

ekstrak etanolik bunga kembang sepatu secara signifikan menurunkan viskositas 

mukus usus sapi. Ekstrak etanolik bunga kembang sepatu pada konsentrasi 1,25% 

b/v memiliki aktivitas mukolitik setara dengan asetilsistein 0,1% (Septyani, 2009). 

 

 



 

2. Ekstrak 

Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengektraksi zat aktif 

dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai, 

kemudian semua pelarut diuapkan dan serbuk yang tersisa diperlakukan 

sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan (Anonim, 1995).  

Proses ekstraksi bahan nabati atau tumbuhan dapat dilakukan berdasarkan 

teori penyarian. Penyarian merupakan suatu proses pemindahan massa dari bahan 

ke cairan penyari. Beberapa metode penyarian antara lain : maserasi, perkolasi, 

dan Soxhletasi (Anonim, 1986). 

a. Maserasi 

Maserasi merupakan proses penyarian  yang paling sederhana dan banyak 

digunakan untuk menyari bahan obat yang berupa serbuk simplisia halus. 

Simplisia ini direndam dalam cairan penyari sampai meresap dan melemahkan 

susunan sel sehingga zat-zat akan larut. Serbuk simplisia yang akan disari 

ditempatkan dalam wadah atau bejana bermulut besar, ditutup rapat kemudian 

dikocok berulang-ulang sehingga memungkinkan pelarut masuk ke seluruh 

permukaan serbuk simplisia (Anonim, 1986). 

b. Perkolasi 

Perkolasi adalah cara penyarian yang dilakukan dengan mengalirkan 

cairan penyari melalui serbuk simplisia yang telah dibasahi. Serbuk simplisia 

ditempatkan dalam suatu bejana silinder, yang bagian bawahnya diberi sekat 

berpori. Cairan penyari dialirkan dari atas ke bawah melalui serbuk tersebut, 

cairan penyari akan melarutkan zat aktif yang dilalui sampai mencapai keadaan 



 

jenuh. Gerak ke bawah disebabkan oleh kekuatan gaya beratnya sendiri dan cairan 

diatasnya, dikurangi dengan daya kapiler yang cenderung untuk menahan 

(Anonim, 1986). 

c. Sokhletasi 

Soxhletasi adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru, yang 

umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi kontinu dengan 

jumlah pelarut yang relatif konstan dengan adanya pendinginan balik (Anonim, 

2000). 

3. Metode Simplex Lattice Design 

 Suatu formula merupakan campuran yang terdiri dari salah satu 

komponen. Setiap perubahan fraksi dari salah satu komponen dari campuran akan 

merubah sedikitnya satu variabel atau bahkan lebih dari satu fraksi komponen. 

Jika  Xi  adalah fraksi dari komponen i dalam campuran fraksi maka : 

0 ≤ Xi≥   i = 1, 1, ....., q             (1) 

 

 

 

 
 

Gambar 2. Simplex Lattice Design Model Garis 
 

 
 

 Campuran akan mengandung sedikitnya 1 komponen dan jumlah fraksi 

semua komponen adalah tetap, ini berarti : 

X1 + X2 + ......Xq = 1                 (2) 

A  C B 



 

 Area yang menyatakan  semua kemungkinan kombinasi dari komponen-

komponen dapat dinyatakan oleh suatu garis lurus dan q – 1 dimensi. 

 Jika ada 2 komponen (q=2) maka akan dinyatakan sebagai garis lurus 

seperti terlihat pada gambar. Panjang dari garis lurus menggambarkan ukuran 2 

komponen sebagai suatu fraksi dari keseluruhan komponen. 

 Tiap ujung dari garis tersebut menyatakan komponen murni, oleh karena 

itu fraksi komponen itu adalah 1. Titik A menyatakan suatu formula yang hanya 

mengandung komponen A, komponen B tidak ada. Garis AB menyatakan semua 

kemungkinan campuran A dan B. Titik B menyatakan suatu formula yang hanya 

mengandung komponen B, komponen A tidak ada. Titik C menyatakan campuran 

0,5 komponen A, dan 0,5 komponen B (Bolton, 1997). Hubungan fungsional 

antara respon ( variabel tergantung) dengan komposisi (variabel bebas) dinyatakan 

dengan persamaan : 

  Y= β 1 (A) + β 2 (B) + β 12 (A) (B)                                                 (3) 

Keterangan 

 
Y  : Respon/hasil (kadar) 
A dan B : Fraksi dari tiap komponen 
β 1, β 2  : Koefisien regresi dari A, B  
β 12  : Koefisien regresi dari interaksi dari interaksi A-B 
Y 1  : β 1 (1) + β 2 (0) + β 12  (1) (0) 
 
 Setelah harga koefisien A diketahui maka dapat dicari harga koefisien B. 

Setelah semua nilai didapatkan dimasukkan ke dalam garis maka akan didapatkan 

counter plot yang didapatkan. (Bolton, 1997). 

 

 



 

4. Sirup. 

a. Pengertian sirup 

Secara umum sirup merupakan larutan pekat dari gula yang ditambah obat 

atau zat pewangi dan merupakan larutan jernih berasa manis. Sirup adalah sediaan 

cair kental yang minimal mengandung 50% sakarosa (Ansel et al., 2005). 

b. Syarat-syarat sirup 

Kadar sukrosa dalam sirup tidak kurang dari 64% dan tidak lebih 66% 

kecuali dinyatakan lain (Anonim,1979). Kandungan sukrosa yang tercantum 

dalam Farmakope Indonesia terletak antara 50% sampai 65% akan tetapi 

umumnya antara 60% sampai 65% (Voigt,1984). 

c. Komponen-komponen sirup 

1) Bahan Pemanis 

Pemanis berfungsi untuk memperbaiki rasa dari sediaan. Dilihat dari hasil 

kalori yang dihasilkan dibagi menjadi dua yaitu berkalori tinggi dan berkalori 

rendah. Adapun pemanis tinggi misalnya sorbitol, sakarin, sukrosa. Sedangkan 

pemanis berkalori rendah misalnya laktosa (Lachman dkk., 1994). 

2) Bahan Pengental 

Bahan pengental digunakan sebagai zat pembawa dalam sediaan cair dan 

untuk membentuk suatu cairan dengan kekentalan yang stabil dan homogen 

(Ansel et al., 2005). 

3) Pemberi rasa 

Hampir semua sirup disedapkan dengan pemberi rasa buatan atau bahan-

bahan yang berasal dari alam, untuk membuat sirup sedap rasanya. Karena sirup 



 

adalah sediaan cair, pemberi rasa ini harus mempunyai kelarutan dalam air yang 

cukup (Lachman dkk., 1994). 

4) Pemberi warna 

Untuk menambah daya tarik sirup, umunya digunakan zat pewarna yang 

berhubungan dengan pemberi rasa yang digunakan (misalnya hijau untuk rasa 

permen, cokelat untuk rasa cokelat). Pewarna yang digunakan umumnya larut 

dalam air, tidak bereaksi dengan komponen lain dari sirup, dan warnanya stabil 

pada kisaran pH selama masa penyimpanan. Penampilan keseluruhan dari produk 

cair terutama tergantung pada warna dan kejernihan. Pemilihan warna biasanya 

dibuat konsisten dengan rasa (Lachman dkk., 1994). 

d. Keuntungan dan kerugian sirup 

Keuntungan obat dalam sediaan sirup yaitu merupakan campuran yang 

homogen, dosis dapat diubah-ubah dalam pembuatan, obat lebih mudah di 

absorbsi, mempunyai rasa manis, mudah diberi bau-bauan dan warna sehingga 

menimbulkan daya tarik untuk anak-anak, membantu pasien yang mendapat 

kesulitan dalam menelan obat. Kerugian obat dalam sediaan sirup yaitu ada obat 

yang tidak stabil dalam larutan, volume bentuk larutan lebih besar, ada yang sukar 

ditutupi rasa dan baunya dalam sirup (Ansel et al., 2005). 

Ada empat metode dalam pembuatan sirup tergantung pada sifat fisika dan 

kimia bahan-bahan, antara lain : 

a. Larutan yang dibuat dengan bantuan panas 

Sirup dibuat dengan bantuan panas bila dibutuhkan untuk membuat sirup 

secepat mungkin dan bila komponen sirup tidak rusak atau menguap oleh panas. 



 

Pada cara ini gula umumnya ditambahkan ke air yang dimurnikan, dan panas 

digunakan sampai larutan terbentuk. Kemudian, komponen-komponen lain yang 

tidak tahan panas ditambahkan ke sirup panas, campuran dibiarkan dingin, dan 

volumenya disesuaikan sampai jumlah yang tepat dan ditambahkan air murni. 

Dalam keadaan dimana zat-zat tidak tahan panas atau menguap, seperti misalnya 

minyak mudah menguap penambah rasa dan alkohol dapat ditambahkan, maka 

biasanya ditambahkan ke sirup sesudah larutan gula terbentuk oleh pemanasan, 

dan larutan cepat-cepat didinginkan sampai temperatur ruang (Voigt, 1984). 

b. Larutan yang diaduk tanpa bantuan panas 

Untuk menghindari panas yang merangsang inversi sukrosa, sirup dapat 

dibuat tanpa pemanasan dengan pengadukan. Pada skala kecil, sukrosa dari zat 

formula lain dapat dilarutkan dalam air murni dengan menempatkan bahan-bahan 

dalam botol yang kapasitasnya lebih besar dari pada volume sirup yang akan 

dibuat, dengan demikian pengadukan campuran dengan seksama. Proses ini 

memakan waktu lebih lama dari pada waktu yang dibutuhkan panas untuk 

memudahkan melarutnya sukrosa, tetapi produk tersebut mempunyai kestabilan 

yang maksimal. Tangki besar dari stainless ttel atau tangki yang dilapisi gelas 

dilengkapi dengan pengaduk mekanik atau pemutar digunakan dalam pembuatan 

sediaan sirup skala besar (Voigt, 1984). 

c. Penambahan cairan obat  yang dibuat atau cairan yang diberi rasa 

Ada kalanya cairan obat, seperti tinktur atau ekstrak cair, digunakan 

sebagai sumber obat dalam pembuatan sirup. Banyak tinktur-tinktur dan ekstrak 

seperti itu mengandung bahan-bahan yang larut dalam alkohol dan dapat dibuat 



 

dengan pembawa ber-alkohol atau hidro alkohol. Akan tetapi bila komponen yang 

larut dalam alkohol tidak dibutuhkan atau komponen-komponen yang tidak 

penting dari sirup yang sesuai, komponen-komponen tersebut umumnya 

dihilangkan dengan mencampur tinktur atau ekstrak kental dalam air, campuran 

dibiarkan sampai zat-zat yang tidak larut dalam air terpisah sempurna, dengan 

menyaringnya dari campuran. Pada keadaan lain, bila tinktur atau ekstrak kental 

bercampur dengan sediaan cair, ini dapat ditambahkan langsung ke sirup biasa 

atau sirup pemberi rasa obat (Voigt, 1984). 

d.  Dengan Perkolasi  

Dalam cara perkolasi, sukrosa dapat diperkolasi untuk membuat sirup, atau 

sumber komponen obat dapat diperkolasi untuk menjadi ekstrak yang dapat 

ditambahkan sirup atau sukrosa. Pada metode ini terdiri dari dua langkah utama, 

yaitu pembuatan ekstrak obat dan kemudian pembuatan sirup. 

Untuk perkolasi dapat digunakan perkolator bentuk silinder atau kerucut. 

Umumnya sukrosa yang digranul kasar lebih disukai atau dalam penggunaanya 

untuk mencegah gula memadat dengan sangat kuat, dalam keadaan tersebut 

pelarut tidak akan menembus kolom dan melarutkan gula. Gumpalan kapas yang 

diletakkan pada dasar kolom cukup rapat untuk mencegah gula tidak larut masuk 

ke dalam lubang bawah yang cukup longgar untuk memungkinkan sukrosa yang 

tidak larut lewat bebas, aliran perkolat bisa diatur dengan mengatur kran pada 

lubang. Bila semua sukrosa telah dilarutkan, air murni tambahan atau cairan air 

yang dibutuhkan dilewatkan melalui kapas pada perkolator untuk mencuci kapas-



 

kapas yang di serapi sisa sirup-sirup ke dalam perkolat dan untuk memperoleh 

produk akhir dengan volume yang diinginkan (Voigt, 1984). 

 

5. Sifat-sifat fisik kimia sirup 

a. Kekentalan atau viskositas  

Uji sifat alir perlu dilakukan untuk mengetahui viskositas dari sirup. 

Viskositas adalah suatu pernyataan tahanan dari suatu cairan untuk mengalir, 

semakin tinggi viskositas akan semakin besar tahanannya (Martin et al., 1993). 

Suatu produk yang mempunyai viskositas yang terlalu tinggi umumnya tidak 

diinginkan karena sukar dituang dan sukar diratakan kembali (Nash,1996). 

Cara uji sifat alir adalah dalam tabung yang berisi rotor dimasukkan 

larutan yang terdiri dari pelarut dan bahan-bahan untuk pembuatan sirup. Setelah 

sirup dimasukkan, rotor digerakkan. Viskositas sediaan yang dapat diperiksa 

dengan melihat skala pada alat uji. Replikasi tiga kali dan dihitung rata-rata serta 

standar deviasinya (Anonim, 2000). 

b.  Mudah tidaknya dituang  

Uji mudah tidaknya dituang berkaitan erat dengan viskositas. Viskositas 

yang rendah menjadikan sediaan cair akan semakin mudah dituang dan 

sebaliknya. Sifat fisik ini dapat digunakan untuk melihat stabilitas sediaan cair 

selama penyimpanan (Anonim, 2000). Besar kecilnya kadar suspending agent 

berpengaruh terhadap kemudahan sirup untuk dituang. Kadar zat penstabil yang 

besar dapat menyebabkan sirup terlalu kental dan sukar dituang (Ansel et al., 

2005). 



 

c. Intensitas warna  

Uji intensitas warna bertujuan untuk mengetahui perubahan warna sirup 

setelah disimpan selama beberapa hari. Cara uji intensitas warna yaitu dengan 

mengamati perubahan warna sirup mulai dari minggu ke-0 sampai minggu ke-4 

Warna yang terjadi selama penyimpanan dibandingkan dengan warna mula-mula 

(minggu ke-0) (Anonim, 2000). 

d.  Tanggap rasa  

Uji respon rasa dilakukan dengan tehnik sampling dalam bentuk sampling 

terhadap 20 orang responden secara acak, masing-masing responden diberi 1 

formula sirup dari tiap-tiap formula yang dibuat, dan diminta untuk mencicipi, 

kemudian mengisi quisioner yang telah disediakan yang berisi tentang tanggapan 

rasa dari sangat manis pahit, seikit manis sedikit pahit,manis sedikit pahit, manis 

sekali sedikit pahit, manis sekali tidak pahit. Data disajikan dalam bentuk tabel 

menurut jumlah/presentasi responden dengan respon yang diberikan (Nugroho, 

1995). 

e. Bobot jenis 

Bobot jenis dilakkukan untuk mengetahui perbandingan bobot zat terhadap 

volume air adalah sama saat ditimbang. Bobot jenis suatu zat dilakukan dengan 

cara membagi bobot zat dengan bobot air dalam piknometer. Dimana air 

digunakan sebagai standar untuk zat cair dan zat padat (Ansel et al., 2005). 

f. Derajat keasaman 

Uji derajat keasaman dilakukan untuk mengetahui perubahan kadar 

keasaman dari larutan. Uji derajat keasaman dilakukan dengan mencocokkan 



 

waran yang timbul pada kertas pH dengan warna yang menjadi parameter nilai 

keasaman suatu produk (Lachman dkk., 1994). 

 

g. Efektivitas pengawet 

Uji efektivitas pengawet dilakukan untuk mengetahui mutu pengawet yang 

digunakan. Pengawet memiliki mutu yang baik apabila mampu mencegah 

pertumbuhan mikroorganisme. Cara uji efektivitas pengawetadalah dalam ruangan 

steril dibawah laminar air flow. Satu ml larutan diambil menggunakan pipet 

volume steril. Larutan yang diambil dimasukkan ke dalam tabung yang berisi 

media. Kemudian media yang berisi larutan diinkubasi. Setelah media diinkubasi, 

kemudian diamati ada atau tidak kontaminasi pada permukaan media (Jawetz et 

al., 1996). 

6. Monografi bahan 

a. Gliserin 

Gliserin merupakan cairan jernih seperti sirup, tidak berwarna; rasa manis;  

berbau khas lemah, bersifat higroskopis dan netral terhadap lakmus. Dapat 

bercampur dengan air dan dengan etanol; tidak larut dalam kloroform, dalam eter, 

dalam minyak lemak dan dalam minyak menguap (Anonim,1995). Gliserin 

digunakan sebagai kosolven, yaitu untuk melarutkan ekstrak kental sehingga 

diformulasikan dalam sediaan, selain itu juga berfungsi sebagai pemanis, anti 

bakteri, dan dapat meningkatkan kekentalan sediaan (Rowe dkk., 2006). 

b. Natrium benzoat 



 

 Natrium benzoat berupa granul atau serbuk hablur berwarna putih; tidak 

berbau atau praktis tidak berbau dan stabil di udara. Natrium benzoat mudah larut 

dalam air, agak sukar larut dalam etanol dan lebih mudah larut dalam etanol 90% 

(Anonim,1995). Natrium benzoat merupakan pengawet yang dianjurkan untuk 

mengawetkan bahan makanan. Secara kualitatif, pengawet yang digunakan dalam 

sediaan setidaknya memiliki kriteria sebagai berikut : 

1) Pengawet harus efektif terhadap mikroorganisme spektrum luas. 

2) Pengawet harus stabil secara fisik, kimia, dan mikroorganisme selama waktu 

berlaku produk tersebut. 

3) Pengawet harus tidak toksik, larut dengan memadai, dapat bercampur dengan 

komponen-komponen formulasi lain, dapat diterima dilihat rasa dan bau pada 

konsentrasi-konsentrasi yang digunakan. 

 Pada formulasi dalam penelitian ini digunakan pengawet natrium benzoat 

meskipun dalam formula telah mengandung gula dengan konsentrasi tinggi yang 

telah memiliki daya tahan terhadap mikroorganisme. Hal ini dikarenakan 

formulasi yang telah mengalamipengenceran tetap membutuhkan tamabahan zat 

pengawet untuk menahan pertumbuhan mikroorganisme dan mempertahankan 

shelf-life produk tersebut (Lachman dkk., 1994). 

c. Perasa 

Hampir semua sirup diberi perasa buatan atau bahan-bahan yang berasal dari 

alam. Karena sirup adalah sediaan cair, pemberi rasa harus mempunyai kelarutan 

dalam air yang cukup (Lachman dkk., 1994). 

d. Asam tartat 



 

Asam tartat adalah serbuk hablur tidak berwarna atau bening atau serbuk 

hablur halus sampai granul berwarana putih; tidak berbau; rasa asam dan stabil 

diudara. Kelarutan asam tartat sangat mudah larut dalam air dan mudah larut 

dalam etanol (Anonim, 1995). Asam tartrat banyak terdapat di dalam buah-buahan 

sebagai asam bebas atau di dalam kombinasi dengan kalsium, magnesium, dan 

kalium (Vaughan, 2006).  

Keunggulannya lebih mudah larut dibandingkan asam sitrat, lebih higroskopis, 

kekuatan asamnya sama dengan asam sitrat, akan tetapi lebih disarankan untuk 

digunakan untuk mencapai konsentrasi asam yang ekivalen (Mohrle, 1996). 

e. Sorbitol 

Sorbitol merupakan serbuk, granul atau lempengan yang higroskopis 

berwarna putih, dan berasa manis. Sorbitil sangat mudah larut dalam air, sukar 

larut dalam etanol, metanol, dan dalam asam asetat (Anonim, 1995). ). Sorbitol 

merupakan serbuk hablur atau granul mengalir bebas, putih, tidak berbau, rasanya 

manis, kompaktibel dengan bahan pengisi lain, sejuk dimulut, sangat higroskopis, 

daya kompresibilitasnya baik, pH 4,5-7,0,  dan sifat alirnya kurang baik. Sorbitol 

memiliki tingkat kemanisan sekitar 50-60% lebih dari tingkat kemanisan sukrosa 

dan nilai kalori sebesar 2,6 kkal/g atau setara dengan 10,87 Kj/g. Kelarutan 

sorbitol sangat mudah larut dalam air, larut dalam larutan basa, sukar larut dalam 

etanol (Rowe dkk., 2006). 

f. CMC-Na (Natrium karboksimetilselulosa) 

Karboksimetilsolulosa (CMC-Na) merupakan garam sodium dari polimer 

selulosa yang larut serta stabil pada pH antara 5-10. Sehingga larutan ini 



 

mempunyai pH netral. CMC merupakan anionik yang inkompaktibel dengan 

beberapa elektrolit, senyawa amonium kuartener, senyawa kompleks, dan 

surfaktan tertentu (Aulton, 2002). CMC-Na merupakan garam natrium dari 

polikarboksi metil eter dari selulosa Nama lain dari karboksimetil solulosa adalah 

akucell, aquasorb, celulosa gum. Sebagai bahan pengental sediaan sirup 

digunakan konsentrasi 20-30% (Rowe dkk., 2006). 

g. Aquades 

Aquades berupa cairan jernih, tidak berwarna, dan tidak berbau (Anonim, 

1995). Aquades merupakan pelarut yang umum digunakan dalam sediaan oral 

karena tidak toksik, mudah didapat, dan murah. Aquades untuk pengolahan 

sediaan farmasi harus digunakan air minum yang sempurna (Voigt, 1984). 

 

E. Landasan Teori 

Bunga kembang sepatu telah digunakan dalam berbagai pengobatan di 

masyarakat, secara empiris telah digunakan dalam pelaksanaan peluruh dahak  

(Anonim, 1985). 

Ekstrak etanolik bunga kembang sepatu mampu menurunkan aktivitas 

mukolitik mukus usus sapi secara in vitro. Konsentrasi 1,00 % b/v dan 1,25 % b/v 

memiliki aktivitas mukolitik setara dengan asetilsistein 0,1% (Septyani, 2009). 

Pembuatan sirup memerlukan bahan tambahan yaitu bahan pengental dan 

bahan pemanis. CMC-Na sebagai bahan pengental paling banyak digunakan 

karena lebih efektif dibandingkan gum arab atau gelatin dan lebih stabil dalam 

penyimpanan untuk waktu yang relatif lama (Ganz, 1997). Sorbitol memiliki rasa 



 

yang lebih manis dari sukrosa, dan zat ini dikenal sebagai pemanis yang memiliki 

nilai gizi karena mengandung nilai kalori 2,6 kkal/g. 

Simpex Lattice Design merupakan metode yang digunakan untuk 

menentukan optimasi formula pada berbagai perbedaan jumlah komposisi bahan 

(dinyatakan dengan berbagai bagian), yang jumlah totalnya dibuat sama yaitu 

sama dengan satu bagian. Profil respon dapat ditentukan melalui persamaan 

metode Simplex Lattice Design (Bolton,1997). 

 

F. Keterangan Empiris 

Kombinasi bahan pengental CMC Na dan bahan pemanis sorbitol yang 

diformulasikan dalam sirup ekstrak etanolik bunga kembang sepatu yang optimal 

dapat ditentukan dengan metode Simplex Lattice Design menggunakan respon 

total yang paling besar dari sifat-sifat fisika sirup. 

 

 

 

 

 

 


