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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Sediaan obat bahan alam sebagai warisan budaya nasional bangsa Indonesia 

dirasa semakin berperan dalam pola kehidupan masyarakat dari sisi kehidupan 

maupun perekonomian. Salah satu tanaman  di Indonesia yang berkhasiat sebagai 

obat adalah bunga rosela (Hibiscus sabdariffa Linn.) yang masuk dalam spesies 

tumbuhan famili Malvaceae. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nurfarida 

pada tahun 2006,  kandungan penting dari bunga rosela adalah pigmen antosian 

yang membentuk flavonoid yang berperan sebagai antioksidan dan diyakini dapat 

menyembuhkan berbagai penyakit yaitu kanker, diabetes, hipertensi, gangguan 

liver dan asam urat. 

 Penelitian lain menyebutkan bahwa senyawa flavonoid antosian pada teh 

rosela merah mempunyai aktivitas antioksidan dalam sistem liposomal     

(Farombi, 2003) yang dibuktikan oleh Ali dkk (2003), bahwa antosian dalam 

ekstrak kering kelopak rosela dapat menghambat stress oksidatif.  

 Penggunaan obat dari bahan alam biasanya hanya sebatas dalam bentuk 

jamu yang disajikan dengan cara direbus atau diseduh. Tetapi dengan 

berkembangnya jaman, cara ini kurang praktis dan mempunyai dosis yang tidak 

tetap. Maka mulai dikembangkan bentuk sediaan farmasetis yang lebih mudah 

dalam penggunaan, lebih praktis dan memiliki dosis yang seragam. 

 Untuk itu, dikembangkan suatu inovasi bentuk sediaan berupa compress 

lozenges ekstrak kelopak bunga rosela yang diharapkan dapat memenuhi 

kebutuhan tubuh akan asupan nutrisi sebagai suplemen antioksidan. Compress 
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lozenges dapat melepaskan zat aktif langsung di dalam mulut atau tenggorokan 

dengan bentuk dan rasa diharapkan lebih disukai karena lebih mudah dalam 

penyimpanan dan penggunaan, sehingga sangat menguntungkan bagi konsumen 

yang memiliki kesulitan dalam menelan obat.  

 Dalam formulasi compress lozenges dibutuhkan bahan-bahan tambahan 

yang sesuai. Bahan tambahan yang berpengaruh dalam compress lozenges adalah 

bahan pengisi. Bahan pengisi yang digunakan yaitu manitol dan PEG 6000. 

Manitol merupakan bahan pengisi yang dapat memberikan rasa manis pada 

compress lozenges sehingga dapat digunakan untuk memperbaiki rasa asam dari 

ekstrak kelopak bunga rosela tetapi manitol memiliki sifat alir yang kurang baik 

(Sulaiman, 2007). Oleh karena itu, perlu penambahan PEG 6000 untuk 

memperbaiki sifat alir dari manitol tersebut. Dalam compress lozenges, PEG 6000 

dapat memperbaiki tekstur permukaan tablet sehingga dapat menghasilkan 

sediaan compress lozenges yang melarut perlahan didalam mulut (Peters, 1989). 

Selain itu, PEG 6000 berfungsi sebagai bahan pengikat sehingga akan 

mempengaruhi mutu fisik tablet yang dihasilkan meliputi kekerasan, kerapuhan, 

dan waktu hancur (Sugita, 2006). 

 Dalam penelitian ini, dilakukan studi optimasi dengan model Simplex 

Lattice Design dengan keuntungan model optimasi yang relatif sederhana dan 

rancangan formula yang terarah sehingga dapat diketahui pengaruh kombinasi 

bahan pengisi manitol dan PEG 6000 terhadap sifat alir dan sifat fisik sediaan 

compress lozenges serta didapat proporsi yang optimum pada formula      

compress lozenges. 
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B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan yaitu : 

1. Bagaimana pengaruh kombinasi bahan pengisi manitol-PEG 6000 terhadap 

sifat fisik dan respon rasa compress lozenges ekstrak kelopak bunga rosela dengan 

menggunakan metode optimasi model Simplex Lattice Design ? 

2. Pada konsentrasi berapa penggunaan bahan pengisi manitol-PEG 6000 

dapat menghasilkan compress lozenges tablet ekstrak kelopak bunga rosela  

(Hibiscus sabdariffa Linn.) yang optimum ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk:  

1. Mengetahui pengaruh kombinasi manitol dan PEG 6000 sebagai bahan pengisi 

pada formulasi compress lozenges ekstrak kelopak bunga rosela          

(Hibiscus sabdariffa Linn.) terhadap sifat fisik tablet dan respon rasa dengan 

menggunakan metode optimasi model Simplex Lattice Design ? 

2. Untuk mengetahui pada konsentrasi berapa penggunaan manitol-PEG 6000 

dapat menghasilkan compress lozenges ekstrak kelopak bunga rosela  

(Hibiscus sadbariffa Linn.). 
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D. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Bunga Rosela (Hibiscus sabdariffa Linn.) 

a. Klasifikasi tanaman bunga rosela (Hibiscus sabdariffa Linn.) 

 Tanaman  (Hibiscus sabdariffa Linn.), atau dikenal dengan nama bunga 

rosela mempunyai ciri taksonomi sebagai berikut: 

Kingdom    : Plantae 

Sub kingdom   : Tracheobionta 

Superdivision   : Spermatophyta 

Division   : Magnoliophyta 

Class    : Magnoliopsida 

Subclass   : Dilleniidae 

Order    : Malvales 

Family    : Malvaceae 

Genus    : Hibiscus L. 

Species   : Hibiscus sabdariffa L.  

(McMillian, 2010) 

b. Nama Lain atau Sinonim 

 Tanaman Hibiscus sabdariffa Linn. mempunyai habitat asli di daerah tropis 

dan subtropis di seluruh dunia. Di Inggris dan di negara berbahasa inggris lainnya, 

tanaman ini dikenal dengan nama roselle, rozelle, sorrel, red sorrel, white sorrel, 

dan florida cranberry. Di Spanyol, tanaman ini dikenal dengan nama quimbombó 

chino, sereni, rosa de jamaica, flor de jamaica, dan viñuela. Di Perancis, tanaman 

ini dikenal dengan nama oseille rouge atau oseille de guinée (Maryani, 2008). 
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 Tanaman ini dikenal dengan nama rosela di Indonesia. Mrambos hijau 

adalah nama umum atau nama dagangnya. Beberapa daerah di Indonesia, 

contohnya di daerah Sunda, rosela dikenal sebagai gomet balonda           

(Maryani, 2008). 

c. Morfologi Tanaman 

 Hibiscus sabdariffa Linn. merupakan herba tahunan yang dapat mencapai 

ketinggian 0,5-3 meter. Hibiscus sabdariffa Linn. memiliki batang yang tegak, 

bulat, berkayu dan berwarna merah. Hibiscus sabdariffa Linn. juga memiliki daun 

tunggal, berbentuk bulat telur, pertulangan menjari, ujung tumpul, tepi bergerigi, 

dan pangkal berlengkuk. Bunga H. sabdariffa Linn. merupakan bunga tunggal dan 

berwarna merah. Kelopak bunga ini sering dianggap bunga oleh masyarakat. 

Buahnya berbentuk kotak kerucut, berambut, terbagi menjadi 5 ruang, berwarna 

merah (Maryani, 2008). 

d. Kandungan Kimia 

 Menurut Duke (1998) kandungan zat gizi dalam setiap 100 gram kelopak 

rosela merah segar terdiri dari moisture, protein, lemak, serat, kalsium, fosfor, zat 

besi, karoten, tiamin, riboflavin, niasin, asam askorbat dan vitamin D dengan 

komposisi zat aktif terbanyak yakni kalsium. Sedangkan komposisi kimiawi yang 

terdapat pada bunga rosela adalah senyawa antosian, asam organik, vitamin C dan 

karbohidrat. 

e. Khasiat dan Manfaat 

 Kelopak bunga rosela mempunyai efek farmakologis yang cukup lengkap, 

seperti diuretik, antelmintik, antibakteri, antiseptik, antiradang, menurunkan 
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panas, mencegah gangguan jantung, kanker darah, dan menstimulasi gerak 

peristaltik usus (Widyanto dan Anne, 2000). Selain itu juga berdasarkan penelitian 

yang dilakukan oleh Duke (1998) kelopak bunga rosela berkhasiat sebagai 

antioksidan. 

2. Tinjauan tentang ekstrak 

a. Pengertian ekstrak 

 Ekstrak adalah sediaan yang berbentuk kering, kental atau cair, dibuat 

dengan menyari simplisia nabati atau hewani menurut cara yang sesuai, diluar 

pengaruh cahaya matahari secara langsung (Anonim, 1979). Kriteria cairan 

penyari yang baik harus memenuhi syarat antara lain: murah dan mudah didapat, 

stabil secara kimia dan físika, bereaksi netral, tidak mudah menguap dan tidak 

mudah terbakar, juga selektif yaitu hanya menarik zat berkhasiat (Anonim, 1986). 

 Metode ekstraksi dipilih berdasarkan beberapa faktor seperti sifat dari bahan 

obat dan daya penyesuaian dengan tiap macam metode ekstraksi dan kepentingan 

dalam memperoleh ekstrak yang sempurna (Ansel, 1989). Pembuatan ekstrak 

memiliki tiga metode yang umum digunakan yaitu maserasi, perkolasi dan 

sokletasi. 

b. Metode ekstraksi yang terpilih 

 Pemilihan terhadap metode tersebut disesuaikan dengan kepentingan dalam 

memperoleh sari yang baik. Metode pembuatan ekstrak yang dipilih  adalah 

maserasi. Maserasi merupakan proses paling tepat untuk simplisia yang sudah 

halus dan memungkinkan direndam hingga meresap dan melunakkan susunan sel, 

sehingga zat-zatnya akan larut. Proses ini dilakukan dalam bejana bermulut lebar, 
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serbuk ditempatkan lalu ditambah pelarut dan ditutup rapat, isinya dikocok 

berulang-ulang kemudian disaring. Proses ini dilakukan pada temperatur 15°-20º C 

selama tiga hari (Ansel, 1989).  

 Menurut penelitian Lestari dkk (2009), maserasi merupakan metode 

ekstraksi yang baik untuk menyari senyawa antosian yang terkandung dalam 

bunga rosela dan dapat menghasilkan rendemen yang banyak jika dibandingkan 

dengan sokhletasi. 

 Hasil penelitian Rahmawan dkk (2010), menyebutkan bahwa pelarut terbaik 

yang dapat mengekstrak pigmen senyawa antosianin paling tinggi ialah kombinasi 

pelarut etanol 95 % : aquadest : asam sitrat 0,75 %, dengan kecerahan sebesar 

27,5, warna merah 28,0 dan warna kuning sebesar 11,4. Absorbansi yang 

diperoleh pada pH 1,0 sebesar 0,4127 pada panjang gelombang maksimum 520,5 

nm dengan kadar antosianin 30,36 mg/L. 

3. Compress Lozenges 

a. Definisi compress lozenges 

 Compress lozenges merupakan salah satu jenis dari sediaan lozenges yang 

dimaksudkan untuk melarut secara perlahan pada mulut untuk efek pada lokasi 

tertentu atau efek sistemik (Allen, 2002). Compress lozenges dibuat dengan cara 

dikempa. Lozenges ini dibuat dengan mesin tablet menggunakan alat compress 

bertekanan tinggi sehingga bahan-bahan yang digunakan harus stabil dalam panas 

(Allen, 2002). 
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b. Macam-macam bentuk lozenges 

 Ada dua tipe lozenges yang telah banyak digunakan menurut metode 

pembuatan tablet hisap, yaitu : 

1) Compress Tablet Lozenges 

 Prinsipnya sama dengan pembuatan tablet kompresi biasa. Perbedaan yang 

mendasar adalah pada dosis sediaannya. Compress lozenges dengan area 

aktifitasnya yang berada di membran mukosa mulut dan kerongkongan, biasanya 

memiliki diameter yang lebar (antara 5/8-3/4 inchi), dikempa dengan bobot tablet 

antara 1,5-4,0 gram dan diformulasi agar mengalami disintegrasi dalam mulut 

secara perlahan-lahan (Peters, 1989). 

2) Molded lozenges 

 Molded lozenges dibuat dengan cara meleburkan basisnya. Molded lozenges 

memiliki tekstur lebih lembut karena mengandung gula dengan konsentrasi tinggi 

atau karena adanya kombinasi antara gelatin dengan gula. Contohnya adalah soft 

lozenges yang biasa disebut dengan pastilles dan chewable lozenges yaitu 

lozenges dengan basis gelatin yang biasa disebut dengan gummy. Soft lozenges 

biasanya dibuat dengan menggunakan basis polyethylene glycol (PEG)        

(Allen, 2002). 

 Menurut komposisi bahannya, lozenges terbagi menjadi tiga jenis, yaitu 

hard lozenges, soft lozenges dan lozenges basis gelatin yang biasa disebut 

chewable lozenges atau gummy. 
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1) Hard Lozenges 

 Hard candy lozenges adalah campuran gula dan karbohidrat dalam bentuk 

amorf dan kristal. Bentuk ini dapat berupa sirup gula padat yang secara umum 

mempunyai kandungan air 0,5%-1,5%. Bahan dasar hard candy lozenges adalah 

gula (sakarosa), sirup jagung, gula invert, gula pereduksi, acidulents (pembuat 

asam), pengaroma, bahan-bahan cair dan padat, serta bahan obat (Peters, 1989). 

2) Soft Lozenges 

 Soft lozenges merupakan salah satu jenis lozenges dengan basis PEG, 

acasia, dan beberapa bahan lainnya. Soft lozenges yang sudah banyak dikenal 

masyarakat adalah pastiles (Allen, 2002), tetapi lebih umum disebut cough drops 

(Gunsel dan Kanig, 1976). 

 Soft lozenges biasa dibuat berwarna dan memiliki rasa dan dapat secara 

perlahan melarut atau dikunyah pada mulut dan tergantung pada efek obat yang 

diinginkan (Allen, 2002). 

3) Chewable lozenges 

 Chewable lozenges biasanya memiliki rasa yang mencolok dan sedikit rasa 

asam. Lozenges jenis ini cocok diperuntukkan bagi pasien pediatri dan efektif 

untuk penggunaan pengobatan pada absorbsi gastrointestinal dan sistemik (Allen, 

2002). 

c. Bahan-bahan yang digunakan  

1) Bahan pengisi (filler ) 

 Bahan pengisi merupakan dasar dari sediaan compress lozenges. Bahan 

yang digunakan adalah bahan yang dapat diformulasikan pada granulasi basah dan 
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kompres langsung, sehingga harus tahan panas dan memiliki kompresibilitas yang 

tinggi (Peters, 1989). Bahan pengisi yang biasa digunakan dalam pembuatan 

tablet antara lain : laktosa, dekstrosa, manitol, sorbitol, sukrosa atau gula dan 

derivat-derivatnya, selulosa mikrokristal (Avicel) (Banker dan Anderson, 1994). 

2) Bahan pengikat (Binder)  

 Zat ini ditambahkan dalam bentuk kering atau cairan selama granulasi basah 

untuk membentuk granul atau menaikkan kekompakan kohesi bagi tablet yang 

dicetak langsung (Banker dan Anderson, 1994). 

 Bahan pengikat yang biasa digunakan adalah akasia, tragakan, gelatin 

(pengikat dari alam), polivinilpirolidon, HPMC, CMC-Na, etil selulosa (polimer 

sintetik/semisintetik), sukrosa, larutan glukosa (gula). 

3) Bahan pelicin (Lubricant) 

 Bahan pelicin ini bertujuan untuk memicu aliran serbuk atau granul dengan 

jalan mengurangi gesekan diantara partikel-partikel. Beberapa bahan pelicin yang 

sering digunakan dalam pembuatan tablet antara lain : talk, magnesium stearat, asam 

stearat, garam-garam asam stearat dan kalsium (Banker dan Anderson, 1994).  

4) Bahan aktif (Medicaments) 

 Bahan aktif merupakan zat berkhasiat dalam compress lozenges. Dalam 

compress lozenges komposisi zat aktif  biasanya antara 0,45-1,2 gram         

(Peters, 1989). 

5) Flavour 

 Flavour adalah bahan yang biasanya digunakan untuk memberi rasa, 

meningkatkan rasa pada tablet yang hendak larut atau hancur dimulut sehingga 
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lebih dapat diterima oleh konsumen. Untuk compress lozenges sebaiknya dipilih 

dalam bentuk spray-dried flavour atau bentuk liqiud flavour (Peters, 1989). 

6) Sweetener  

 Bahan pemberi rasa sangat penting dalam pembuatan tablet hisap 

(lozenges). Apa yang dirasa oleh mulut saat menghisap tablet sangat terkait 

dengan acceptability-nya dan berarti juga sangat berpengaruh terhadap kualitas 

produk. Dalam formula tablet hisap, bahan yang digunakan biasanya juga 

merupakan bahan pengisi tablet hisap tersebut, seperti manitol atau sorbitol 

(Peters, 1989). 

7) Coloring  

 Pewarna biasanya digunakan sebagai identitas suatu produk farmasi. Selain 

lain itu, pewarna juga dapat digunakan sebagai penambah nilai estetika suatu 

sediaan (Rowe dkk., 2006). Pewarna larut air dan lokalene dyes biasa digunakan 

untuk compress lozenges (Peters, 1989).  

d. Metode pembuatan tablet 

 Metode pembuatan tablet kompresi ada 3 macam yaitu metode granulasi 

basah, metode granulasi kering, dan cetak langsung. 

1. Metode granulasi basah  

 Metode granulasi basah ini merupakan salah satu metode yang paling sering 

digunakan dalam memproduksi tablet kompresi. Langkah-langkah yang 

diperlukan dalam pembuatan tablet dengan metode granulasi basah ini dapat 

dibagi sebagai berikut, yaitu menimbang dan pencampur bahan-bahan yang 

diperlukan dalam formulasi, pembuatan granulasi basah, pengayakan adonan 
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lembab menjadi pelet atau granul,kemudian dilakukan pengeringan,  pengayakan 

kering, pencampuran bahan pelincin, dan pembuatan tablet dengan kompresi 

(Ansel dkk., 1999). 

Keuntungan metode granulasi basah menurut (Sheth dan Shangraw, 1980) : 

a). Meningkatkan kohesivitas dan kompresibilitas serbuk sehingga diharapkan 

tablet yang dibuat dengan mengempa sejumlah granul pada tekanan kompresi 

tertentu akan menjadi massa yang kompak, mempunyai penampilan bagus, cukup 

keras dan tidak rapuh. 

b). Serbuk yang memiliki sifat alir yang jelek dapat dibuat dengan menggunakan 

metode granulasi basah bisa memperbaiki sifat alir dan kohesi untuk pencetakan 

tablet. 

c). 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. 

d). Sistem granulasi basah dapat mencegah segregasi komponen penyusun tablet 

yang telah homogen sebelum proses pencampuran. 

2. Metode granulasi kering  

 Pada metode granulasi kering, granul dibentuk dari penambahan bahan 

pengikat ke dalam campuran serbuk obat tetapi dengan cara memadatkan masa 

yang jumlahnya besar dari campuran serbuk, dan setelah itu memecahkannya dan 

menjadikannya pecahan-pecahan ke dalam granul yang lebih kecil. Metode ini 

khususnya untuk bahan-bahan yang tidak dapat diolah dengan metode granulasi 



13 
 

basah, karena kepekaannya terhadap uap air atau karena untuk mengeringkannya 

diperlukan temperatur yang dinaikkan (Ansel dkk., 1999). 

3. Metode kempa langsung  

 Metode ini digunakan untuk bahan yang memiliki sifat mudah mengalir 

sebagaimana juga sifat-sifat kohesifnya yang memungkinkan untuk langsung 

dikompresi dalam mesin tablet tanpa memerlukan granulasi basah atau kering 

(Ansel dkk., 1999). 

 Kebanyakan obat berdosis besar tidak cocok menggunakan metode ini. 

Banyak juga obat berdosis kecil yang tidak dapat bercampur merata antara zat 

aktif dengan pengisinya, bila menggunakan metode kempa langsung, sehingga 

proses ini tidak praktis (Banker dan Anderson, 1994).  

4. Monografi Bahan Tambahan Compress Lozenges 

a. Manitol  

 
Gambar 1. Struktur molekul manitol 

 Manitol merupakan serbuk hablur granul, putih, tidak berbau, rasa manis 

dan mudah larut dalam air (Anonim, 1995). Manitol merupakan gula alkohol 

isomer optik dari sorbitol. Biasanya digunakan untuk formulasi tablet 

multivitamin, tidak higroskopis, rendah kalori. Keunggulan yang dimiliki manitol 

adalah bahan yang tidak higroskopis juga membuat manitol digunakan sebagai 

bahan pembawa yang ideal tahan lembab. Dalam hal ini, manitol selain sebagai 

bahan pengisi bisa juga digunakan sebagai pemanis pada sediaan tablet. 
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Penggunaan manitol dalam formulasi tablet yaitu 10%-90% untuk kompres 

langsung (Rowe dkk., 2006). 

b. PEG 6000 

 
                            Gambar 2. Struktur molekul PEG 6000 

 Nama lain PEG 6000 adalah polietilen glikol 6000, makrogol 6000, 

poliglikol 6000. Polietilen glikol 6000 adalah polietilen glikol; H(O-CH2-

CH2)nOH, harga n 152-204. PEG 6000 berupa serbuk yang mudah mengalir. 

Semua tingkatan polietilenglikol larut air dan campur dalam semua proporsi 

dengan polietilenglikol lain dengan BM yang berbeda (Price, 2006). 

 PEG 6000 merupakan polimer etilen dioksida yang berwarna putih, larut air 

atau pelarut organik dan memiliki kesamaan struktur kimia berupa adanya gugus 

hidroksil primer pada ujung rantai polieter yang mengandung oksietilen. PEG 

6000 dalam compress lozenges dapat digunakan sebagai bahan pengisi karena 

dapat memperlama waktu disintegrasi tablet, meningkatkan kekerasan dan dapat 

memperbaiki kualitas organoleptis tablet. Dalam sediaan compress lozenges 

penggunaan PEG 6000 yakni 5%-35% dari total berat tablet (Peters, 1989). 

c. Gelatin 

 Gelatin adalah protein yang diperoleh dari bahan kolagen. Pemberiannya 

berupa lembaran, kepingan, serbuk atau butiran, tidak berwarna atau kekuningan 

pucat, bau, dan rasa lemah (Anonim, 1979). Keunggulan dari gelatin adalah bobot 
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molekul gelatin yang rendah telah diselidiki kemampuannya untuk mempertinggi 

kecepatan disolusi obat secara oral (Rowe dkk., 2006).  

 Gelatin merupakan bahan pengikat kuat, sering digunakan untuk granul 

lozenges (Banker dkk., 1980). Pada umumnya, dalam pembuatan tablet 

menggunakan granulasi basah penggunaan gelatin dalam bentuk larutan. 

Penggunaan gelatin adalah 2-7% dari formula (Sulaiman, 2007). 

d. Magnesium stearat 

 Magnesium stearat merupakan senyawa magnesium dengan campuran 

asam-asam organik padat yang diperoleh dari lemak, terutama terdiri dari 

magnesium stearat dan magnesium palmitat dalam berbagai perbandingan. 

Magnesium stearat mengandung setara dengan tidak kurang dari 6,8% dan tidak 

lebih dari 8,3% MgO. Keunggulan dari magnesium stearat adalah dapat 

mengurangi kecepatan disolusi, sehingga sesuai dengan tujuan pembuatan 

compress lozenges yaitu melarut perlahan dalam mulut (Rowe dkk., 2006). 

 Magnesium merupakan serbuk halus, putih, bau lemah khas, mudah melekat 

dikulit, bebas dari butiran. Magnesium stearat tidak larut dalam air, dalam etanol, 

dan dalam eter (Anonim, 1995).  

e. Aerosil  

 Aerosil merupakan bahan pengatur aliran yang dapat mengurangi 

lengketnya partikel satu sama lain, dengan demikian gesekan antar partikel satu 

sama lain sangat kurang. Aerosil dapat menarik lembab melalui silamol (dapat 

menarik lembab hingga 40% dari massanya ) dan meskipun demikian serbuk 

masih dapat mempertahankan daya alirnya (Voigt, 1984). Pemakaiannya dalam 
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tablet adalah sebagai pengering ekstrak kental dan digunakan sebesar setengah 

kalinya dari berat ekstrak kental. 

5. Pemeriksaan Sifat Alir Granul 

a. Kecepatan alir 

Waktu alir adalah waktu yang dibutuhkan sejumlah granul untuk mengalir 

dalam suatu alat. Sifat ini dapat dipakai untuk menilai efektifitas bahan pelicin, 

dimana adanya bahan pelicin dapat memperbaiki sifat alir suatu granul        

(Voigt, 1984).  

6. Pemeriksaan Sifat Fisik Tablet 

a. Keseragaman bobot 

 Tablet harus memenuhi persyartan keseragaman bobot yang ditetapkan 

sebagai berikut: timbang 20 tablet, hitung bobot rata-rata tiap tablet. jika 

ditimbang satu persatu, tidak boleh lebih dari 2 tablet yang masing-masing 

bobotnya menyimpang dari bobot rata-ratanya lebih besar dari harga yang 

ditetapkan kolom A, dan tidak ada satupun tablet yang bobotnya menyimpang dari 

bobot rata-ratanya lebih dari harga yang ditetapkan kolom B. Jika tidak 

mencukupi 20 tablet, dapat digunakan 10 tablet, tidak satu tabletpun yang 

bobotnya menyimpang lebih besar dari bobot rata-rata yang ditetapkan kolom B. 

(Anonim, 1979). 

Tabel 1. Persyaratan Penyimpangan Bobot Tablet 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bobot rata-rata 
Penyimpangan bobot  

rata-rata dalam % 
A B 

25 mg atau kurang 15 % 30 % 

26 mg s/d 150 mg 10 % 20 % 

151 mg s/d 300 mg 7,5 % 15 % 
Lebih dari 300 mg 5 % 10 % 
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b. Kekerasan  

  Kekerasan ini dipakai sebagai ukuran dari tekanan pengempaan. Faktor 

yang mempengaruhi kekerasan tablet adalah tekanan kompresi dan sifat bahan 

yang dikempa. Untuk sediaan compress lozenges mempunyai kekerasan minimal 

10 kg dan maksimal 20 kg (Peters, 1989). 

c. Kerapuhan 

 Kerapuhan tablet menunjukkan jumlah zat yang terserpih akibat proses 

gesekan. Kerapuhan tablet berpengaruh terhadap kekuatan tablet dalam menahan 

adanya guncangan mekanik. Kerapuhan tablet dihubungkan dengan kekuatan fisik 

dari permukaan tablet. Batas kewajaran kerapuhan tablet yauitu tidak lebih dari 

1% (Voigt, 1984). Tablet dengan konsentrasi zat aktif yang kecil (tablet dengan 

bobot kecil), adanya  kehilangan massa akibat rapuh tentunya akan sangat 

mempengaruhi kadar zat aktif yang terdapat dalam tablet (Sulaiman, 2007). Uji 

kerapuhan tablet dapat dijadikan indikator bahwa tablet memiliki kekuatan 

mekanis yang cukup sehingga dapat sampai pada konsumen dalam keadaan baik. 

d. Uji tanggapan rasa 

 Uji tanggapan rasa dilakukan dengan teknik sampling acak               

(random sampling) dengan populasi heterogen sejumlah 20 responden. 

Tanggapan rasa dikelompokkam dari tingkat sangat manis, manis, cukup manis, 

kurang manis tidak manis. Data disajikan dalam bentuk tabel menurut persentase 

responden dengan tanggapan rasa yang diberikan (Nugroho, 1995). 
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e. Waktu melarut 

 Waktu larut adalah waktu yang dibutuhkan compress lozenges untuk larut 

dan terkikis secara perlahan di dalam rongga mulut (Banker dan Anderson, 1994).  

7. Optimasi Model Simplex Lattice Design 

 Suatu formula merupakan campuran yang terdiri dari beberapa komponen. 

Setiap perubahan fraksi dari salah satu komponen dari campuran akan merubah 

sedikitnya satu variabel atau bahkan lebih fraksi komponen lain.  

 

                                                               2 

 

                

 

                      A                          50%                    B 

Gambar 3. Simplex Lattice Design Model Linier 

 

0≤X1≤1 dimana, i = 1,2…,q..................................................................................(1) 

 Campuran akan mengandung sedikitnya satu komponen dan jumlah fraksi 

semua komponen adalah tetap, ini berarti :  

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

 Area yang menyatakan semua kemungkinan kombinasi dari komponen 

komponen dapat dinyatakan oleh interior dan garis batas dari suatu gambar 

1 

3

C
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dengan q tiap sudut dan q-1 dimensi. Semua fraksi dari kombinasi 2 campuran 

dapat dinyatakan sebagai garis lurus.  

 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. Hubungan fungsional antara respon 

(variabel tergantung) dengan komposisi (variabel bebas) dinyataka dalam 

persamaan : 

Y = β1 (A)+ β2 (B)+ β12 (A)(B)……............………….........................................(3) 

Keterangan : 
Y   = respon 
A dan B = fraksi dari tiap komponen 
β1 dan β2  = koefisien regresi dari A, B 
β12  = koefisien regresi dari interaksi X1-X2 
Untuk q  = 2, maka persamaan (2) berubah menjadi A+B= 1 
 
 Setelah harga koefisien A diketahui maka dapat dicari harga B. Setelah 

semua nilai didapatkan, masukkan kedalam garis maka akan didapatkan counter 

plot yang diinginkan (Amstrong and  James, 1996). 
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E. Landasan Teori 

 Compress lozenges merupakan salah satu sediaan lozenges yang 

mengandung obat dan bahan perasa dimaksudkan untuk melarut secara perlahan 

pada mulut untuk efek pada lokasi tertentu atau efek sistemik (Allen, 2002). 

Bahan yang digunakan untuk membuat compress lozenges ini adalah kelopak 

bunga rosela (Hibiscus sabdariiffa Linn.) dimana khasiat senyawa antosian yang 

terkandung dalam kelopak bunga rosela adalah sebagai antioksidan        

(Nurfarida, 2006). 

 Penelitian lain menyebutkan  bahwa senyawa flavonoid antosian pada teh 

rosela merah mempunyai aktivitas antioksidan dalam sistem liposomal (Farombi, 

2003) yang dibuktikan oleh Ali dkk (2003), bahwa antosian dalam ekstrak kering 

kelopak rosela dapat menghambat stress oksidatif.  

 Manitol merupakan bahan pengisi yang dapat memberikan rasa manis pada 

compress lozenges sehingga dapat digunakan untuk memperbaiki rasa asam dari 

ekstrak kelopak bunga rosela dan membuat rasa nyaman saat dikonsumsi di dalam 

mulut tetapi manitol memiliki sifat alir yang jelek sehingga dapat menyebabkan 

tablet rapuh (Sulaiman, 2007). Oleh karena itu, perlu penambahan PEG 6000 

untuk memperbaiki sifat alir dari manitol tersebut. Dalam granulasi basah, PEG 

6000 dapat membantu meningkatkan kohesifitas antar partikel tablet dan 

memperbaiki kualitas organoleptik dari sediaan tablet (Peters, 1989). Selain dapat 

meningkatkan sifat alir dan kohesifitas antar partikel, PEG 6000 juga berfungsi 

sebagai bahan pengikat sehingga akan mempengaruhi mutu fisik tablet yang 

dihasilkan yang meliputi kekerasan, kerapuhan, dan waktu hancur (Sugita, 2006). 
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  Oleh karena itu, perlu adanya kombinasi bahan pengisi manitol-PEG 6000 

untuk menghasilkan sediaan compress lozenges yang mengandung ekstrak 

kelopak bunga rosela dengan optimasi metode Simplex Lattice Design untuk 

mendapatkan sifat fisik dan respon rasa yang optimum. 

 

F. Keterangan Empiris 

 Dari penelitian ini diharapkan didapat suatu data ilmiah tentang formulasi 

sediaan compress lozenges ekstrak kelopak bunga rosela                            

(Hibiscus sabdariffra Linn.) dengan kombinasi bahan pengisi manitol- PEG 6000 

yang paling optimum dengan menggunakan metode optimasi Simplex Lattice 

Design. 

 


