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BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Tanaman kembang sepatu selama ini banyak dikenal masyarakat hanya 

sebagai tanaman hias. Padahal tanaman kembang sepatu ini mempunyai banyak 

manfaat sebagai pengobatan. Bagian tanaman kembang sepatu yang digunakan 

pada penelitian ini adalah bagian bunganya. Salah satunya bunga kembang sepatu 

(Hibiscus rosa-sinensis L) secara empiris dapat mengobati bronchitis (Dalimarta, 

1999). 

Dalam pemakaian bunga kembang sepatu ini akan dibuat dalam bentuk 

sediaan sirup. Dipilih bentuk sediaan sirup 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. Dalam sediaan sirup biasanya digunakan bahan-bahan tambahan 

antara lain bahan pemanis, dan bahan pengental. Pada penelitian ini bahan 

pemanis yang digunakan yaitu sukrosa, karena sukrosa dapat larut dalam air dan 

rasanya manis, tetapi sedikit higroskopis sehingga dapat cepat larut (Sulaiman, 

2007). Bahan pengental yang digunakan yaitu PGA (Pulvis Gummi Arabici) yang 

merupakan eksudat gom kering yang mengeras di udara, yang mengalir secara 

alami atau dengan penorehan batang dan cabang tanaman Acasia senegal wild 

(Anonim, 1979).  
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Sejauh ini masih sedikit penelitian tentang bunga kembang sepatu sebagai 

obat batuk. Maka peneliti berinisiatif memformulasikan bunga kembang sepatu 

dalam bentuk sirup dengan melakukan optimasi campuran sukrosa dan PGA. 

Optimasi adalah suatu metode/desain eksperimental untuk memudahkan dalam 

penyusunan dan interpretasi data secara matematis. 

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 

usus mukus sapi terhadap blanko. Ekstrak etanolik bunga kembang sepatu pada 

konsentrasi 1,25 % b/v memiliki aktivitas mukolitik setara dengan asetilsistein 0,1 

% (Septyani, 2009). 

 Metode optimasi yang digunakan adalah Simplex Lattice Design yang 

bertujuan untuk menentukan konsentrasi PGA dan sukrosa yang tepat dan 

diperoleh sifat fisik sirup yang optimum sehingga diharapkan dari penelitian ini 

akan mendapatkan satu alternatif lain untuk sediaan obat batuk dari ekstrak 

kembang sepatu dalam bentuk sirup dengan formula yang optimal. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan yaitu: 

1.  Bagaimana pengaruh perbandingan sukrosa sebagai bahan pemanis dan PGA 

sebagai bahan pengental terhadap sifat fisik sirup ekstrak etanolik bunga 

kembang sepatu (Hibiscus rosa-sinensis L)? 
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2.  Pada perbandingan berapakah sukrosa dan PGA yang mendapatkan  sifat fisik 

sirup yang optimal dengan metode  Simplex Lattice Design? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan maka dapat 

diketahui tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui formula sirup yang 

optimal (yang paling baik) yang didapatkan dari optimasi metode Simplex Lattice 

Design. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

A. Tanaman Kembang Sepatu 

a.   Klasifikasi Tanaman  

Tanaman kembang sepatu merupakan perdu hias yang terkenal dengan 

varietas-varietasnya yang berbunga tunggal dan rangkap dengan beraneka ragam 

warnanya, tanaman ini tidak tumbuh liar di Indonesia. Pembiakannya dilakukan 

dengan cara menyetek, karena tanaman ini tidak pernah berbuah (Hayne, 1987).  

1) Sistematika Tanaman 

Kedudukan tanaman kembang sepatu dalam sistematika tumbuhan 

adalah: 

Divisi  : Spermatophyta  

Subdivisi : Angiospermae 

Class  : Dicotyledonae 

Ordo  : Malvales 
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Familia  : Malvaceae 

Spesies : Hibiscus rosa – sinensis L.  

(Syamsuhidayat dan Hutapea, 1991). 

2) Nama Daerah 

   Nama daerah untuk Hibiscus rosa-sinensis L. berbeda-beda untuk setiap 

daerah khususnya di Indonesia. Di Sumatera, tanaman kembang sepatu ini 

disebut bungong raya (Aceh), bunga-bunga (Batak), soma-soma (Nias), bakeyu 

(Mentawai) dan bunga raya (Melayu). Di Pulau Jawa, daerah Jakarta menyebut 

Hibiscus rosa-sinensis L. adalah kembang sepatu dan uribang, orang Sunda 

menyebutnya kembang wera, di Jawa disebut wora-wari dan di Madura disebut 

rebhang atau mandhaleka. 

3) Morfologi Tanaman 

Tanaman kembang sepatu (Hibiscus rosa-sinensis L.) merupakan perdu 

yang tumbuh tegak dengan banyak cabang. Tingginya mencapai 1-4 meter, 

tumbuh dari dataran rendah sampai pegunungan. Daun tunggal, berbentuk bulat 

telur dengan tepi bergerigi kasar dan tulang daun menjari, ujung meruncing, 

panjang daun 3, 5-9, 5 cm dan lebar 2-6 cm dengan daun penumpu berbentuk 

garis. Daun mempunyai tangkai dengan panjang tangkainya 1-3, 7 cm. Bunga 

tunggal, keluar dari ketiak daun, sekaligus menggantung, dengan tangkai bunga 

beruas, warna bunga ada yang merah, dadu, oranye, kuning, putih, dan 

sebagainya. Kembang sepatu biasanya ditanam sebagai pagar hidup atau 

tanaman hias karena mewarnai kain, makanan, dan dipakai untuk menggosok 
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sepatu agar mengkilap sehingga disebut bunga sepatu. Pengembangbiakan 

tanaman ini dengan stek (Widjayakusuma et al., 1994). 

4) Kegunaan Tanaman 

Tanaman bunga kembang sepatu berkhasiat sebagai obat demam pada 

anak-anak, obat batuk, dan obat sariawan (Syamsuhidayat dan Hutapea, 1991). 

Bagian bunga juga dimanfaatkan untuk mengatasi disentri, infeksi saluran kemih, 

bisul, melancarkan haid (Widjayakusuma et al., 1994). 

2. Kandungan kimia  

Bagian daun, bunga, dan akar mengandung flavonoid. Daun mengandung 

saponin dan polifenol (Syamsuhidayat dan Hutapea, 1991), serta taraksetil asetat 

(Widjayakusuma et al., 1994). Bunga mengandung polifenol (Syamsuhidayat dan 

Hutapea, 1991), sianidin diglukosida, hibisetin, zat pahit dan lendir 

(Widjayakusuma et al., 1994). Akar mengandung tanin dan saponin 

(Syamsuhidayat dan Hutapea, 1991). 

Flavonoid terdapat pada semua bagian tumbuhan, daun, akar, kayu kulit, 

tepung sari, nektar, buah dan biji (Markham, 1988). Dalam tumbuhan flavonoid 

terikat gula sebagai glukosa dan oglikan flavonoid yang mungkin terdapat dalam 

satu tumbuhan dalam bentuk kombinasi glikosida (Harborne, 1987). Berikut ini 

contoh gambar dari bunga kembang sepatu (Hibiscus rosa-sinensis L). 
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Gambar 1. Bunga Kembang Sepatu (Hibiscus rosa-sinensis L.)  
 

B. Sirup  

1. Pengertian sirup 

Sirup adalah larutan oral yang mengandung sukrosa atau gula lain dalam 

kadar tinggi (Anonim, 1995). 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). 

Dalam perkembangannya, banyak sekali pengertian mengenai sirup. Sirup 

adalah sediaan cair berupa larutan yang mengandung sakarosa (Anonim, 1979). 

Sirup adalah sediaan cairan kental untuk pemakaian dalam, yang minimal 

mengandung 90% sakarosa (Voigt, 1984).  

2. 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 
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yang tidak stabil dalam larutan, volume bentuk larutan lebih besar, ada yang sukar 

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

3. Komponen sirup 

Sebagian besar sirup disamping air dan semua obat yang ada mengandung 

komponen-komponen berikut: 

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. Pemanis 

berkalori rendah misalnya laktosa (Lachman et al., 1986). 

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 et al., 1986). 

4) Pemberi warna 

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 
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warna dan kejernihan. Pemilihan warna biasanya dibuat konsisten dengan rasa 

(Lachman et al., 1986).   

4. Sifat fisika kimia sirup 

1) Viskositas 

Viskositas atau kekentalan adalah suatu sifat cairan yang berhubungan erat 

dengan hambatan untuk mengalir. Kekentalan didefinisikan sebagai gaya yang 

diperlukan untuk menggerakkan secara berkesinambungan suatu permukaan datar 

melewati permukaan datar lain dalam kondisi mapan tertentu bila ruang diantara 

permukaan tersebut diisi dengan cairan yang akan ditentukan kekentalannya. 

Untuk mengukur kekentalan, suhu zat uji yang diukur harus dikendalikan dengan 

tepat, karena perubahan suhu yang kecil dapat menyebabkan perubahan 

kekentalan yang berarti untuk pengukuran sediaan farmasi, suhu dipertahankan 

dalam batas lebih kurang 0,1ºC (Anonim, 1995).  

2) Uji mudah tidaknya dituang 

Mudah tidaknya dituang adalah salah satu parameter kualitas sirup. Uji ini 

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). 

 

 



 9

3) Uji intensitas warna  

Uji intensitas warna dilakukan dengan melakukan pengamatan pada warna 

sirup mulai hari minggu ke-0 sampai minggu ke-4. Warna yang terjadi selama 

penyimpanan dibandingkan dengan warna pada minggu ke-0. Uji ini bertujuan 

untuk mengetahui perubahan warna sediaan cair yang disimpan selama waktu 

tertentu (Anonim, 2000). 

C. Ekstraksi 

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).  

Ekstrak tumbuhan obat yang dibuat dari simplisia nabati dapat dipandang 

sebagai bahan awal, bahan antara, maupun bahan jadi. Ekstrak sebagai bahan 

awal, apabila ekstrak digunakan sebagai bahan baku obat yang akan diolah 

dengan teknologi fitofarmasi menjadi produk jadi. Ekstrak yang diproses menjadi 

fraksi-fraksi, isolat senyawa tunggal ataupun tetap sebagai campuran dengan 

ekstrak lain ketika ekstrak dipandang sebagai bahan antara. Ekstrak digunakan 

sebagai bahan jadi berarti ekstrak yang berada dalam sediaan obat jadi siap 

digunakan oleh pasien (Anonim, 2000). 
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1. Soxhletasi 

Soxhletasi merupakan cara ekstraksi yang dilakukan dengan alat dari gelas 

yang bekerja secara berkesinambungan. Soxhletasi juga dapat digunakan dengan 

cara pemanasan (Voigt, 1984).  

2. Infundasi 

Infundasi adalah proses penyaringan yang umumnya digunakan untuk 

menyari zat kandungan aktif yang larut dalam air dari bahan-bahan nabati. 

Penyaringan dengan cara ini menghasilkan sari yang tidak stabil dan mudah 

tercemar oleh kuman dan kapang. Oleh sebab itu sari yang diperoleh dengan cara 

ini tidak boleh disimpan lebih dari 24 jam (Anonim, 1986).  

3. Maserasi 

Maserasi merupakan cara penyaringan yang sederhana. Maserasi 

dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan pengari. 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 antara larutan di luar sel dan di dalam sel 

(Anonim, 1986).  

4. Perkolasi 

Perkolasi adalah cara penyarian yang dilakukan dengan mengalirkan 

cairan penyari melalui serbuk simplisia yang telah dibasahi (Anonim, 1986).  
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D. Penyari 

Penyari yang digunakan dalam penelitian ini adalah etanol 70%. Etanol 

tidak menyebabkan pembengkakan membran sel dan memperbaiki stabilitas 

bahan obat terlarut. Keuntungan lain dari etanol mampu mengendapkan albumin 

dan menghambat kerja enzim. Umumnya yang digunakan sebagai cairan 

pengekstraksi adalah campuran bahan pelarut yang berlainan, khususnya 

campuran etanol – air. Etanol (70%) sangat efektif dalam menghasilkan jumlah 

bahan aktif yang optimal, di mana bahan pengganggu hanya skala kecil yang turut 

ke dalam cairan pengekstraksi (Voigt, 1984).  

Etanol dipertimbangkan sebagai penyari karena lebih selektif, kapang dan 

kuman sulit tumbuh dalam etanol 20% ke atas, tidak beracun, netral, absorbsinya 

baik, etanol dapat bercampur dengan air pada segala perbandingan dan panas yang 

diperlukan untuk pemekatan lebih sedikit (Anonim, 1986). Etanol dapat 

melarutkan alkoloid basa, minyak menguap, glikosida, kurkumin, kumarin, 

antrakinon, flavonoid, steroid, damar, dan klorofil. Lemak, malam, tanin, dan 

saponin hanya sedikit larut. Dengan demikian zat penganggu yang terlarut hanya 

terbatas. Untuk meningkatkan penyarian biasanya menggunakan campuran etanol 

dan air. Perbandingan jumlah etanol dan air tergantung pada bahan yang disari 

(Anonim, 1986). 

E. Optimasi model Simplex Lattice Design (SLD) 

Sediaan farmasi (solid, non solid) mempunyai sifat-sifat satu dengan yang 

lainnya ada yang saling berlawanan, untuk itu perlunya nilai yang optimal, Untuk 

itulah perlunya metode optimasi formulasi. Optimasi adalah suatu metode / desain 



 12

eksperimental untuk memudahkan dalam penyusunan dan interpretasi data secara 

matematis (Bolton, 1997). 

Beberapa model optimasi antara lain factorial design of experiments, 

Simplex Lattice Design (SLD), dan sequential design. Penelitian tentang campuran 

(mixture) merupakan kelas khusus untuk meneliti sebuah produk yang terdiri atas 

beberapa komponen. Desain dari penelitian ini berguna untuk beberapa produk 

dan pengembangan di industri menyangkut formulasi atau mixture (campuran). 

Hal ini berkenaan dengan penentuan proporsi campuran bahan yang berbeda 

dalam campuran. Ada beberapa metode eksperimental yang dapat digunakan. 

Pemilihan metode eksperimental sangat penting untuk menentukan model yang 

cocok dan dapat memperkirakan luaran yang akan diperoleh (Anonim, 2009). 

Simplex 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 berdasarkan 

Simplex Lattice Design (Bolton, 1997). 

Sebagai contoh adalah sistem komponen A dan B yang berguna untuk 

membantu menjelaskan Simplex Lattice Design. Komponen A dan B adalah 2 

pelarut yang secara bersamaan meliputi sistem pelarut secara keseluruhan dari 

produk obat. Pencampuran komponen A dan B pada bagian yang tepat dapat 

mengoptimalkan kelarutan obat. Batasannya adalah bahwa konsentrasi A dan B 

harus bertambah 100%. Eksperimen  ini terdiri dari meneliti respons (kadar) pada 

3 titik, 100% A, 100% B dan campuran A dan B 50-50%, sebuah campuran 
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simplex sederhana. Kadar zat aktif pada 3 titik sederhana 100% A, 100% B dan 

50% A dan 50% B (Bolton, 1997). 

Pada pendekatan simplex, kita membuat persamaan bentuk : 

Y= B1 (A) + B2 (B) + B1 2 (AB) (1) 

Keterangan : 

Y  : respon / hasil (kadar) 

A dan B : Konsentrasi (bagian) A dan B 

 
Bilangan pokok B1, B2, B12 dihitung dengan pengamatan percobaan. 

Hasilnya Y bisa diperkirakan untuk semua kombinasi A dan B dimana (A) dan (B) 

= 1,0 (100%) (Bolton, 1997). Persamaan simplex secara tepat memperkirakan titik 

pengamatan serta menggambarkan respon dari titk rancangan ekstra yang tidak 

termasuk dalam formulasi percobaan tetapi terdapat dalam daerah simplex 100% 

A sampai 100% B (Bolton,1997). 

Koefisien diketahui dari perhitungan regresi dan y adalah respon yang 

diinginkan. Nilai B1 ditentukan maka nilai B2 dapat dihitung setelah semua nilai 

didapatkan dimasukkan ke dalam garis, maka akan didapatkan countour plot yang 

diinginkan (Bolton,1997). 

Penentuan repon total diperoleh dari respon total yang paling besar. 

Respon total dihitung dengan rumus : 

Rtotal = R1+R2+R3+.......+Rn.     (2) 

R1,2,3,n adalah masing-masing sifat fisik sirup. Masing-masing respon 

diberi bobot sama dengan satu. Mengingat masing-masing respon tidak sama, 

maka perlu distandarisasi penilaiannya dengan menggunakan rumus 
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N =           X – X min      (3) 

 X max – X min 

Keterangan :  

X  : Respon yang didapat dari percobaan 

Xmin  : Respon minimum yang diperoleh 

Xmax  : Respon maximal yang diperoleh 

F. Monografi bahan  

a. Gliserin 

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

hanya boleh berbau khas lemah, bersifat higroskopis dan netral terhadap lakmus. 

Gliserin juga 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 (Lachman et al., 1986). 

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

berlaku produk tersebut. 

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

dengan komponen-komponen formulasi lain, dapat diterima dilihat rasa dan 

bau pada konsentrasi-konsentrasi yang digunakan. 

c. Perasa 

 Pemberi rasa pada sirup yang digunakan untuk menutupi rasa dan bau dari 

ekstrak bunga kembang sepatu. Rasa yang ditambahkan untuk sediaan ini adalah 

rasa strawberry. Pemilihan rasa berkaitan dengan rasa dasar sirup ekstrak bunga 

kembang sepatu adalah pahit, asam dan manis (Lachman et al., 1986). 

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. Asam tartat sangat mudah larut dalam air dan mudah larut dalam etanol 

(Anonim, 1995). Penambahan asam tartat menambah rasa segar dalam sirup. 

e. Sukrosa  

Pemanis yang digunakan yaitu sukrosa / pengganti gula. Penambahan satu 

atau lebih pemanis buatan biasanya menghasilkan tiruan yang baik sekali dari 

sirup sebenarnya. Sukrosa adalah gula yang paling banyak digunakan dalam sirup-

sirup, walaupun dalam keadaan khusus dapat diganti seluruhnya atau sebagian 

dengan gula-gula lainnya seperti dektrosa atau bukan gula seperti sorbitol, 

gliserin, dan propilen glikol. Dalam beberapa contoh, semua zat glikogenetik 

termasuk bahan-bahan yang disebutkan di atas, yang diganti dengan zat-zat bukan 
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glikogenetik seperti metilselulosa atau hidroksimetilselulosa. Kedua bahan ini 

tidak dihidrolisis dan diabsorbsi ke dalam aliran darah, dan penggunaannya 

menghasilkan pembawa seperti sirup yang baik sekali untuk obat-obat yang 

dimaksudkan untuk digunakan oleh pasien-pasien diabetes dan lain-lainnya yang 

dietnya harus dikontrol dan dibatasi dengan zat-zat bukan glikogenetik. Umumnya 

viskositas yang dihasilkan dari penggunaan derivat-derivat selulosa ini sangat 

mirip dengan sirup sukrosa. Kebanyakan sirup-sirup mengandung sebagian besar 

sukrosa, biasanya 60% sampai 80%, tidak hanya disebabkan karena rasa manis 

dan kekentalan yang diinginkan dari larutan seperti itu, resisten terhadap 

pertumbuhan mikroorganisme (Ansel, 1989). 

Zat pemanis umunya merupakan suatu bagian besar dari isi zat padat 

dalam bentuk-bentuk sediaan yang membutuhkannya. Surkosa mempunyai 

sejarah penggunaan yang panjang. Sukrosa larut dalam media air,  sukrosa 

tersedia dalam bentuk sangat murni dengan harga yang memadai, dan stabil secara 

kimia atau fisika pada kisaran pH 4,0-8,0 (Lachman et al., 1986).  

f. PGA 

PGA (akasia) didapat sebagai eksudat tanaman acasia sp, dapat larut dalam 

air, bersifat asam dan tidak larut dalam alkohol. PGA merupakan serbuk berwarna 

putih, hampir tidak berbau, rasa tawar (Nash, 1996). Gom-gom menunjukkan 

ketidakcampuran/ketidakstabilan, tergantung pada adanya berbagai kation, pH, 

atau polimer hidrofilik kedua (Lachman et al., 1986).   
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g. Akuades 

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

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

karena tidak toksik, mudah didapat, dan murah. Akuades 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 penatalaksanaan peluruh 

dahak, penurun panas, dan pelembut kulit (Anonim, 1985), juga digunakan untuk 

mengatasi disentri, infeksi saluran kemih, bisul, melancarkan haid 

(Widjayakusuma et al., 1994).  

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 

usus mukus sapi terhadap blanko. Ekstrak etanolik bunga kembang sepatu pada 

konsentrasi 1,25 % b/v memiliki aktivitas mukolitik setara dengan asetilsistein 0,1 

% (Septyani, 2009). 

Pembuatan sirup memerlukan bahan tambahan yaitu bahan pemanis dan 

bahan pengental. PGA sebagai bahan pengental yang merupakan eksudat gom 

kering yang mengeras di udara, yang mengalir secara alami atau dengan 

penorehan batang dan cabang tanaman Acasia senegal wild (Anonim, 1979). 

Kebanyakan sirup-sirup mengandung sebagian besar sukrosa, biasanya 60% 
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sampai 80%, tidak hanya disebabkan karena rasa manis dan kekentalan yang 

diinginkan dari larutan seperti itu, resisten terhadap pertumbuhan mikroorganisme 

(Ansel, 1989). 

Metode yang dipakai yaitu optimasi dengan model Simplex Lattice Design. 

Metode ini bertujuan untuk menentukan konsentrasi yang tepat dan diperoleh sifat 

fisik dan respon rasa yang optimum. Simplex 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 berdasarkan Simplex Lattice Design (Bolton, 1997). 

 

F. Keterangan Empiris 

Penggunaan kombinasi sukrosa dan PGA sebagai bahan pemanis dan 

bahan pengental 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. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 


