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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 . Salah satu tanaman asli Indonesia yang berkhasiat sebagai obat adalah 

dewandaru (Eugenia uniflora L.). Tanaman ini tersebar di Jawa dan Sumatra. 

Batang dan daun Eugenia uniflora L. mengandung saponin, flavonoid dan tanin 

(Hutapea, 1994). Tanaman ini memiliki beberapa khasiat, salah satunya sebagai 

antiradikal (Utami dkk., 2005), sehingga berpotensi untuk dikembangkan lebih 

lanjut antara lain untuk obat antikanker, mencegah penuaan dini, peremajaan kulit, 

serta sebagai sistem imunitas tubuh.  

       Umumnya penggunaan tanaman dewandaru di masyarakat hanya 

dikonsumsi langsung dalam bentuk rebusan atau racikan, sehingga dinilai kurang 

praktis, mempunyai dosis yang tidak seragam dan keamanannya kurang jelas. 

Salah satu upaya untuk mengembangkan tanaman obat tersebut agar lebih praktis 

dan efektif dalam penggunaan  adalah dengan membuatnya dalam bentuk ekstrak 

yang diformulasi ke dalam bentuk sediaan tablet kunyah, sehingga ekstrak 

tanaman yang terkandung dalam tablet kunyah tersebut akan lebih mudah diserap 

oleh tubuh dan mudah dilepaskan sebagai bahan aktif dalam jaringan tubuh. 

Tablet kunyah dimaksudkan untuk dikunyah, memberikan residu dengan rasa 

enak dalam rongga mulut, mudah ditelan dan tidak meninggalkan rasa pahit atau 

tidak enak (Anonim, 1995). Sediaan ini memiliki rasa aromatik yang 

menyenangkan, tidak mengandung bahan penghancur, dan lebih disukai oleh 

pasien yang kesulitan dalam menelan obat (Voigt, 1984). 
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 Tablet kunyah ekstrak daun dewandaru dibuat dengan kombinasi bahan 

pengisi sorbitol-laktosa. Bahan pengisi adalah zat inert yang ditambahkan pada zat 

aktif dalam jumlah yang cukup agar diperoleh bobot tablet yang rasional saat 

dicetak (Gennaro, 1995). Selain berfungsi sebagai bahan pengisi, sorbitol juga 

dapat digunakan sebagai bahan pemanis, untuk menutupi rasa pahit dari ekstrak 

daun dewandaru, sehingga rasa dari tablet kunyah tersebut dapat diterima oleh 

konsumen. Sorbitol berupa serbuk, granul atau lempengan, warna putih dan 

rasanya manis (Anonim, 1995). Sorbitol memiliki kompresibilitas yang cukup 

baik, berasa manis, dingin dan rendah kalori (Rowe dkk, 2006). Sorbitol 

mempunyai harga yang relatif mahal, untuk itu perlu dikombinasikan dengan 

bahan pengisi lain yang lebih murah dan sering dipakai yaitu laktosa, karena tidak 

berbau, rasa sedikit manis, stabil di udara, dan tidak bereaksi dengan hampir 

semua obat (Anonim, 1995). Umumnya formulasi menggunakan laktosa 

menunjukkan laju pelepasan obat yang baik dan granulnya cepat kering (Banker 

and Anderson, 1986). 

 Berdasar ulasan di atas, maka perlu dilakukan penelitian mengenai 

pengaruh penggunaan kombinasi bahan pengisi sorbitol-laktosa terhadap sifat 

fisik dan tanggapan rasa dari tablet kunyah ekstrak daun dewandaru yang 

dihasilkan. 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

 Bagaimanakah pengaruh kombinasi bahan pengisi sorbitol-laktosa pada 

pembuatan tablet kunyah ekstrak daun dewandaru (Eugenia uniflora L.) terhadap 

sifat fisik dan rasa dari tablet kunyah ekstrak daun dewandaru? 
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C. TUJUAN PENELITIAN 

 Untuk mengetahui pengaruh kombinasi bahan pengisi sorbitol-laktosa 

pada pembuatan tablet kunyah ekstrak daun dewandaru (Eugenia uniflora L.) 

terhadap sifat fisik dan rasa dari tablet kunyah ekstrak daun dewandaru 

 

D. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Tanaman Dewandaru (Eugenia uniflora L.)  

a. Karakteristik Tanaman Dewandaru (Eugenia uniflora L.) menurut 

Hutapea (1994) 

1) Klasifikasi Tanaman Dewandaru (Eugenia uniflora L.) 

Divisi        : Spermatophyta 

       Sub divisi   : Angiospermae 

           Kelas          : Dicotyledone 

           Bangsa         : Myrtales 

        Suku            : Myrtaceae 

         Marga   : Eugenia 

           Jenis   : Eugenia uniflora L 

 Nama umum/dagang   : Dewandaru 

2) Nama daerah tumbuhan 

 Sumatra                          :   Cereme asam (Melayu) 

 Jawa          :    Asam   selong,    belimbing londo,     dewandaru 

                                              (Jawa) 
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3) Deskripsi 

Habitus   :    Perdu, tahunan, tinggi ± 5 m. 

Batang   :    Tegak berkayu, bulat, coklat. 

   Daun : Tunggal, tersebar, lonjong, ujung runcing,  

pangkal meruncing, tepi rata, pertulangan 

menyirip, panjang  ± 5 cm, lebar ± 4 cm, hijau.  

Bunga  :   Tunggal, berkelamin dua, daun pelindung kecil,  

hijau, kelopak bertajuk tiga sampai lima, benang 

sari banyak, putih, putik silindris, mahkota 

bentuk kuku, kuning. 

Buah   :    Buni, bulat, diameter  ± 1,5 cm, merah. 

Biji   :    Kecil, keras, coklat. 

Akar   :    Tunggang, coklat. 

4) Kandungan kimia 

Daun dan batang Eugenia uniflora L. mengandung saponin, flavonoid, dan 

tanin. 

b. Khasiat 

Daun Eugenia uniflora L. berkhasiat sebagai obat mencret (Hutapea, 1994), 

antibakteri (Khotimah, 2004) dan antiradikal (Utami, dkk., 2005).     

2. Ekstrak                                                                             

 Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat 

aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang 

sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau 
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serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah 

ditetapkan (Anonim, 1995). 

       Metode pembuatan ekstrak yang umum digunakan antara lain maserasi, 

perkolasi, dan Soxhletasi. Metode ekstraksi dipilih berdasarkan beberapa faktor 

seperti sifat dari bahan mentah obat dan daya penyesuaian dengan tiap metode 

ekstraksi dan kepentingan dalam memperoleh ekstrak yang sempurna (Ansel, 

1995). 

a. Maserasi 

       Maserasi (macerase = mengairi, melunakkan) adalah cara ekstraksi yang 

paling sederhana (Voigt, 1984). Maserasi merupakan proses yang paling tepat 

untuk simplisia yang sudah halus dan memungkinkan direndam hingga meresap 

dan melunakkan susunan sel, sehingga zat-zatnya akan larut. Obat yang akan 

diekstraksi biasanya ditempatkan pada wadah atau bejana yang bermulut lebar 

bersama menstrum yang telah ditetapkan lalu bejana ditutup rapat isinya dikocok 

berulang-ulang kemudian disaring (Ansel, 1995). Maserasi digunakan untuk 

penyarian simplisia yang mengandung zat aktif yang mudah larut dalam cairan 

penyari. Cairan penyari yang digunakan dapat berupa air, etanol, air-etanol atau 

pelarut lain. Keuntungan cara penyarian dengan maserasi adalah cara pengerjaan 

dan peralatan sederhana mudah diusahakan (Anonim, 1986).  

b. Perkolasi 

       Perkolasi merupakan proses penyarian serbuk simplisia dengan pelarut 

yang cocok dengan melewatkan secara perlahan-lahan melewati suatu kolom, 

serbuk simplisia dimasukkan dalam perkolator. Cara penyarian ini dengan 
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mengalirnya cairan melalui kolom dari atas ke bawah melalui celah untuk keluar 

dan ditarik oleh gaya berat seberat cairan dalam kolom (Ansel, 1995). 

c. Soxhletasi 

        Soxhletasi merupakan salah satu metode ekstraksi dengan menggunakan 

pelarut yang selalu baru yang umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga 

terjadi ekstraksi yang kontinu dengan jumlah pelarut relatif konstan dengan 

adanya pendingin balik (Anonim, 2000). Kekurangan dari metode ini adalah 

waktu yang dibutuhkan untuk ekstraksi cukup lama sehingga kebutuhan energinya 

tinggi. Meskipun cara Soxhlet sering digunakan untuk laboratorium penelitian 

untuk mengekstraksi tumbuhan, namun peranannya dalam sediaan obat dari 

tumbuhan kecil artinya (Voigt, 1984). 

3. Tablet 

       Tablet adalah sediaan obat padat takaran tunggal. Sediaan ini dicetak dari 

serbuk kering, kristal atau granulat. Umumnya dengan penambahan bahan 

pembantu, pada mesin yang sesuai, dengan menggunakan tekanan tinggi (Voigt, 

1984). Tablet dapat berbeda-beda dalam ukuran, bentuk, berat, kekerasan, 

ketebalan, daya hancurnya dan dalam aspek lainnya tergantung cara pemakaian 

tablet dan metode pembuatannya (Ansel, 1995). 

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

tidak berasa dan sedapat mungkin tidak berwarna (Voigt, 1984). Bahan tambahan 

dalam pembuatan tablet antara lain: 

a. Bahan Pengisi (dilluent/filler) 

           Bahan pengisi adalah zat inert yang ditambahkan pada zat aktif dalam 

jumlah yang cukup agar diperoleh bobot tablet yang rasional saat dicetak 
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(Gennaro, 1995). Bahan pengisi yang biasa digunakan antara lain: sukrosa, 

laktosa, amilum, kaolin kalsium karbonat, dekstrosa, manitol, selulosa, sorbitol 

dan bahan lain yang cocok (Banker and Anderson, 1986).   

b. Bahan Pelicin (lubricant) 

            Bahan pelicin memudahkan pengeluaran tablet keluar ruang cetak melalui 

pengurangan gesekan antara dinding dalam lubang ruang cetak dengan permukaan 

sisi tablet. Bahan pelicin juga ditujukan untuk memacu aliran serbuk atau granul 

dengan jalan mengurangi gesekan di antara partikel-partikel (Voigt, 1984). Bahan 

pelicin yang biasa digunakan adalah talk, mg stearat, asam stearat, kalsium stearat, 

natrium stearat, licopodium, lemak paraffin cair (Banker and Anderson, 1986). 

c. Bahan Pengikat (binder) 

 Bahan pengikat dimaksudkan untuk memberikan kekompakkan dan daya 

tahan tablet. Oleh karena itu, bahan pengikat menjamin penyatuan beberapa 

partikel serbuk dalam sebuah butir granulat. Sebagai bahan pengikat yang khas 

antara lain gula dan jenis pati, gelatin, turunan selulosa, gom arab, tragakan 

(Voigt, 1984). 

4. Metode Pembuatan Tablet 

 Pembuatan tablet terdapat 3 macam metode, yaitu metode granulasi basah, 

metode granulasi kering dan cetak langsung (Ansel, 1995). 

a. Metode Granulasi Basah 

  Granul dibentuk dengan jalan mengikat serbuk dengan suatu perekat 

sebagai pengganti pengompakan. Tehnik ini membutuhkan larutan, suspensi atau 

bubur  yang   mengandung   pengikat yang  biasanya  ditambahkan pada campuran 
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 serbuk, namun demikian, bahan pengikat itu dapat dimasukkan kering ke dalam 

campuran serbuk dan cairan dapat dimasukkan sendiri (Banker and Anderson, 

1986). 

 Menurut  Sheth et al. (1980), keuntungan granulasi basah antara lain: 

1) Zat aktif yang larut air dalam dosis kecil, maka distribusi dan keseragaman 

zat aktif akan lebih baik kalau dicampurkan dengan larutan bahan pengikat. 

2) Zat aktif yang kompaktibilitasnya rendah dalam dosis yang tinggi harus 

dibuat dengan metode granulasi basah, karena jika digunakan metode cetak 

langsung memerlukan banyak eksipien sehingga berat tablet terlalu besar. 

3) Meningkatkan kohesifitas dan kompaktibilitas serbuk  

4) Zat-zat yang bersifat hidrofob, sistem granulasi basah dapat memperbaiki 

kecepatan pelarutan zat aktif dengan perantara cairan pelarut yang cocok 

pada bahan pengikat. 

5) Sistem granulasi basah dapat mencegah segregasi komponen penyusun 

tablet yang telah homogen sebelum proses pencampuran. 

b. Metode Granulasi Kering 

       Proses granulasi kering sesuai untuk bahan obat yang tidak tahan 

pemanasan dan kelembaban (Anonim, 1995). Pada metode granulasi kering, 

granul dibentuk oleh kelembaban atau penambahan bahan pengikat ke dalam 

campuran serbuk obat tetapi dengan cara memadatkan massa yang jumlahnya 

besar dari campuran serbuk dan setelah itu memecahkannya dan menjadikan 

pecahan-pecahan kedalam granul yang lebih kecil. Metode ini khususnya untuk 

bahan-bahan yang tidak dapat diolah dengan metode granulasi basah, karena 

kepekaannya terhadap uap air atau karena untuk mengeringkannya diperlukan 

temperatur yang dinaikkan (Ansel, 1995). 
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c. Metode Cetak Langsung 

       Metode ini digunakan untuk bahan yang mempunyai sifat mudah mengalir 

sebagaimana sifat-sifat kohesinya yang memungkinkan untuk langsung 

dikompresi dalam tablet tanpa memerlukan granulasi basah atau kering (Sheth et 

al., 1980). 

       Keuntungan yang utama dari tabletisasi langsung adalah bahan obat yang 

peka lembab dan panas, yang stabilitasnya terganggu akibat operasi granulasi, 

dapat dibuat menjadi tablet (Voigt, 1984). 

5. Tablet Kunyah 

       Tablet kunyah adalah tablet yang dimaksudkan untuk hancur perlahan-

lahan dalam mulut dengan kecepatan yang wajar dengan atau tanpa mengunyah 

dengan sesungguhnya. Karakteristik tablet kunyah memiliki bentuk yang halus 

setelah hancur, mempunyai rasa yang enak dan tidak meninggalkan rasa pahit atau 

tidak enak (Ansel, 1995)  

       Tablet kunyah digunakan untuk pasien yang kesulitan dalam menelan 

tablet, atau untuk anak-anak yang tidak begitu bisa menelan tablet dengan air, 

tablet kunyah merupakan alternatif yang baik. Manitol biasanya digunakan dalam 

tablet kunyah sebagai pengisi, memberikan rasa yang enak, rasa yang dingin di 

mulut, dan dapat melapisi rasa dari beberapa macam bahan dalam formula 

(Aulton, 1994).   

 Tablet kunyah dibuat dengan metode granulasi basah. Granul yang 

digunakan tidak begitu keras dan biasanya mengandung rasa dengan jumlah yang 

banyak. Bahan penghancur tidak begitu dibutuhkan dalam tablet kunyah, karena 

di sini gigi melakukan fungsinya (Aulton, 1994).  Disamping memiliki jumlah 
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bahan pengikat yang relatif tinggi, mereka juga mengandung gula, serbuk coklat, 

dan bahan aroma (Voigt, 1984). 

  Formula tablet kunyah kebanyakan jumlah manitolnya 50% atau lebih dari 

berat formula itu sendiri. Kadang-kadang bahan pemanis lainnya, seperti sorbitol, 

laktosa, dekstrosa dan glukosa dapat sebagai pengganti sebagian atau seluruh 

manitol (Ansel, 1995). 

6. Pemeriksaan Kualitas Granul 

a. Waktu Alir  

    Waktu alir yaitu waktu yang dibutuhkan sejumlah serbuk untuk mengalir. 

Pada campuran serbuk atau granul sifat alirnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

diantaranya adalah rapat jenis, porositas, bentuk partikel, ukuran partikel, kondisi 

percobaan, dan kandungan lembab (Voigt, 1984).  

b. Sudut Diam 

 Sudut diam adalah sudut maksimum yang dibentuk permukaan serbuk 

dengan permukaan horizontal pada waktu berputar. Bila sudut diam lebih kecil 

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

bila sudutnya lebih besar atau sama dengan 40o biasanya daya mengalirnya kurang 

baik (Banker and Anderson,1986). 

c. Pengetapan 

       Merupakan penerapan sejumlah granul atau serbuk, akibat hentakan (tap) 

dan getaran (vibrating). Semakin kecil indeks pengetapan (dalam %) maka 

semakin baik sifat alirnya. Granul atau serbuk dengan indeks pengetapan kurang 

dari 20% mempunyai sifat alir yang baik (Fasshihi and Kanfer, 1986). 



 11

7. Pemeriksaan Kualitas Tablet 

a. Keseragaman Bobot 

       Keseragaman bobot tablet mempunyai peranan yang penting terutama 

dalam hubungannya dengan dosis obat yang masuk kedalam tubuh yang akan 

berpengaruh pula terhadap keamanan terapinya (Parrott, 1970). Keseragaman 

bobot tablet ditentukan berdasarkan pada ada atau tidaknya penyimpangan bobot 

tablet yang dihasilkan dibandingkan dengan bobot rata-rata tablet (Anonim, 

1995). 

b. Kekerasan 

       Kekerasan adalah batasan yang dipakai untuk manggambarkan ketahanan 

tablet melawan tekanan-tekanan mekanik seperti goncangan, kikisan, dan 

terjadinya keretakan tablet selama pengemasan, pengangkutan, dan 

pendistribusiannya kepada konsumen. Kekerasan tablet yang baik adalah 4-8 kg 

(Parrott, 1970). 

c. Kerapuhan atau friabilitas 

       Kerapuhan dinyatakan sebagai massa seluruh partikel yang dilepaskan dari 

tablet akibat adanya beban penguji mekanik (Voigt, 1984). Sifat tablet yang 

berhubungan dengan kerapuhan diukur dengan menggunakan friability tester. 

Nilai kerapuhan >1% dianggap kurang baik (Banker and Anderson, 1986).   

8. Tinjauan Bahan  

a. Sorbitol 

       Berupa serbuk atau granul atau lempengan, higroskopis, warna putih, rasa 

manis. Sangat mudah larut dalam air, sukar larut dalam etanol, dalam metanol, 

dan dalam asam asetat. Sorbitol mengandung tidak kurang dari 91,0% dan tidak 
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lebih dari 100,5% C6H14O6 dihitung terhadap zat anhidrat. Dapat mengandung 

sejumlah kecil alkohol polihidrik lain (Anonim, 1995). Manisnya sorbitol 0,5 - 0,6 

manisnya sukrosa (Daruwala, 1975). 

b. Laktosa 

       Laktosa merupakan serbuk atau massa hablur, putih atau krem, tidak 

berbau, rasa sedikit manis, stabil, tetapi mudah menyerap bau, mudah larut dalam 

air mendidih, sangat sukar larut dalam etanol, tidak larut dalam kloroform dan 

dalam eter. Khasiat dan penggunaan sebagai zat tambahan (Anonim, 1995). 

Manisnya laktosa 0,16 manisnya sukrosa (Daruwala, 1975). 

c. Aerosil 

Aerosil atau silisium dioksida terdispersi tinggi memiliki luas permukaan 

spesifik yang tinggi dan terbukti sangat menguntungkan sebagai bahan pengatur 

aliran. Produk ini dapat mengatasi lengketnya partikel satu sama lain sehingga 

mengurangi gesekan antar partikel. Aerosil mampu menyerap lembab melalui 

gugus silanolnya (mereka dapat menyerap air 40% dari massanya) dan sebagai 

serbuk masih mampu mempertahankan daya alir yang baik (Voigt, 1984). 

d. Talk 

       Talk adalah magnesium silikat hidrat alam, kadang-kadang mengandung 

sedikit alumunium silikat. Pemerian serbuk sangat halus, putih atau putih kelabu. 

Berkilat, mudah melekat pada kulit dan bebas dari butiran. Tidak larut dalam 

hampir semua pelarut. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Digunakan 

sebagai zat.tambahan (Anonim, 1995). 

e. Magnesium stearat 

 Magnesium stearat adalah serbuk halus, putih, dan voluminus, bau lemah, 

khas, mudah melekat dikulit, bebas dari butiran. Tidak larut dalam air, etanol dan 
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eter. Khasiat magnesium stearat sebagai bahan pelicin dalam pembuatan tablet 

(Anonim, 1995). 

f. Amilum manihot 

Pati singkong adalah pati yang diperoleh dari umbi akar Manihot 

utilissima Pohl. (Familia Euphorbiaceae). Merupakan serbuk sangat halus, putih. 

Praktis tidak larut dalam air dingin dan dalam etanol (Anonim, 1995). 

 

E. LANDASAN TEORI 

 Dewandaru (Eugenia uniflora L.) adalah salah satu tanaman asli Indonesia 

yang tersebar di Jawa dan Sumatera. Kandungan senyawa kimia dari tanaman ini 

antara lain adalah saponin, flavonoid dan tanin (Hutapea, 1994). Penelitian lain 

mengenai aktivitas dewandaru yang telah dilakukan diantaranya sebagai 

antibakteri (Khotimah, 2004), antiradikal (Utami dkk., 2005) serta antidiare 

(Hutapea, 1994). Penelitian yang telah dilakukan oleh Utami dkk. (2005), 

diperoleh hasil bahwa ekstrak etanol daun dewandaru terbukti mengandung 

senyawa yang mempunyai aktivitas sebagai penangkap radikal dengan nilai IC50 

8,866 µg/ml. Aktivitas tersebut  dibandingkan dengan  vitamin E dengan nilai IC50 

3,11 µg/ml. Salah satu upaya untuk mengembangkan aktivitas ekstrak daun 

dewandaru agar menjadi obat yang lebih modern adalah membuatnya dalam 

bentuk sediaan tablet kunyah, sehingga akan memudahkan dalam penggunaan, 

lebih praktis dan memiliki dosis yang seragam. Ekstrak tanaman yang diformulasi 

menjadi tablet kunyah akan lebih mudah untuk diserap oleh tubuh dan mudah 

dilepaskan sebagai bahan aktif pada jaringan tubuh (Bugno, 2007). 
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 Kombinasi bahan pengisi sorbitol-laktosa diperlukan untuk menutupi rasa 

pahit dari ekstrak daun dewandaru, karena kombinasi tersebut merupakan 

kombinasi bahan pengisi yang ideal. Sorbitol memiliki kompresibilitas cukup 

baik, berasa manis, dingin dan rendah kalori (Rowe dkk, 2006), sedangkan laktosa 

lebih ekonomis (Banker and Anderson, 1986), sehingga tetap menghasilkan tablet 

kunyah yang baik dan dapat memenuhi persyaratan.  

            Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih (2008), 

kombinasi sorbitol-laktosa dalam berbagai seri konsentrasi memberikan pengaruh 

pada sifat fisik (kekerasan dan kerapuhan) serta rasa dari tablet kunyah rimpang 

temu mangga. 

 

F. HIPOTESIS 

 Penggunaan kombinasi bahan pengisi sorbitol-laktosa diduga berpengaruh 

terhadap sifat fisik dan rasa tablet kunyah ekstrak daun dewandaru yang 

dihasilkan. 
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