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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 
Dewasa ini produk berbahan baku alami semakin disukai oleh 

masyarakat  Indonesia. Penggunaan produk berbahan baku alami telah menjadi 

trend masyarakat luas yang terkenal dengan istilah “back to nature”. Demikian 

pula halnya dengan lidah buaya Aloe vera (L.) Webb. yang selama ini hanya 

dikenal sebagai shampo untuk perawatan rambut dan tanaman hias, sekarang 

banyak dikembangkan sebagai agen penyembuhan. Gel lidah buaya dimulai pada 

awal tahun 1950-an telah memperoleh pengakuan sebagai dasar untuk minuman 

dan makanan nutrisi (Madan et al., 2009). 

Lidah buaya dapat dikembangkan menjadi produk yang berfungsi 

sebagai  nutrisi bagi tubuh karena mempunyai kandungan zat gizi yang diperlukan 

oleh tubuh yang cukup lengkap, yaitu vitamin A, B1, B2, B3, B12, C, E, choline, 

inositol dan asam folat. Kandungan mineralnya antara lain terdiri atas: kalsium 

(Ca), magnesium (Mg), kalium (K), natrium (Na), besi (Fe), zinc (Zn), dan 

kromium (Cr). Beberapa unsur vitamin dan mineral tersebut dapat berfungsi 

sebagai pembentuk antioksidan alami, seperti vitamin C, vitamin E, vitamin A, 

magnesium, dan zinc. Antioksidan ini berguna untuk mencegah penuaan dini, 

serangan jantung, dan berbagai penyakit degeneratif (Azwar, 2008). 

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang 

farmasi, konsumen menuntut adanya kepraktisan dan kemudahan dalam 

pemakaian obat tradisional. Berbagai upaya terus dilakukan untuk dapat 

mengembangkan penggunaan tanaman lidah buaya sebagai tanaman obat dalam 
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bentuk sediaan yang praktis. Salah satu alternatif bentuk sediaannya adalah fast 

dissolving tablet, yang merupakan salah satu teknologi inovatif dalam bidang 

teknologi formulasi.  

Pembuatan  fast dissolving tablet  memerlukan bahan penghancur yang 

dapat mempercepat hancurnya tablet. Sodium croscarmellose merupakan salah 

satu bahan penghancur yang efektif digunakan dalam sediaan fast dissolving 

tablet karena cepat mengembang menjadi 4-8 kali volume awalnya pada kontak 

dengan air sehingga dapat mempercepat proses pecahnya atau penghancuran 

tablet (Rowe et al., 2006). Penggunaan Sodium croscarmellose dalam formulasi 

tablet meningkatkan waktu hancur tablet tetapi tidak memiliki rasa  yang manis, 

untuk mengatasi hal tersebut diperlukan penambahan sorbitol sebagai bahan 

pengisi dalam formulasi tablet untuk dapat memberikan rasa manis pada tablet 

dan membuat rasa nyaman saat dikonsumsi di dalam mulut.  Sorbitol memiliki 

kompresibilitas cukup baik, berasa manis, dingin dan rendah kalori (Rowe et 

al.,2006). 

Metode factorial design digunakan untuk melihat efek dari dua faktor atau 

variabel yang berbeda (Bolton, 1997) dari bahan pengisi dan bahan penghancur, 

sehingga dengan metode factorial design didapatkan perbandingan konsentrasi 

antara bahan pengisi dan bahan penghancur yang dapat menghasilkan  fast 

dissolving tablet lidah buaya Aloe vera (L.) Webb. yang optimum. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh sodium croscarmellose  sebagai bahan penghancur dan 

sorbitol sebagai bahan pengisi serta interaksi keduanya terhadap sifat fisik 

fast dissolving tablet lidah buaya Aloe vera (L.) Webb. menggunakan metode 

factorial design ? 
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2.  Pada konsentrasi berapa penggunaan sodium croscarmellose dan sorbitol 

dapat menghasilkan fast dissolving tablet lidah buaya Aloe vera (L.) Webb. 

dengan sifat fisik yang optimum ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh sodium croscarmellose sebagai bahan    

penghancur dan sorbitol sebagai bahan pengisi serta interaksi keduanya 

terhadap sifat fisik  fast dissolving tablet lidah buaya Aloe vera (L.) Webb. 

2.  Untuk mengetahui konsentrasi sodium croscarmellose  dan sorbitol yang dapat 

menghasilkan fast dissolving tablet lidah buaya Aloe vera (L.)  Webb. dengan 

sifat fisik yang optimum. 

D. Tinjauan Pustaka 

1.  Tanaman Aloe vera (L.) Webb. (Lidah Buaya) 

a. Sistematika Tanaman 

Kedudukan tanaman lidah buaya dalam taksonomi (Backer, C .A. dan Van 

den Brink, R.C.B., 1968) : 

Divisi           : Magnoliophyta 

Kelas  : Liliopsida 

Anak kelas  : Liliidae 

Bangsa         : Liliales 

Suku  : Liliaceae 

Marga  : Aloe   

Jenis   : Aloe vera (L.) Webb      

b.  Nama Daerah 

Di Indonesia tanaman lidah buaya dikenal dengan berbagai nama antara 

lain:  letah buaya (Sunda), lidah buaya (Melayu) (Dalimartha, 2008). 
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c.  Morfologi Tanaman 

Daun   :  Panjang 15 cm, tepi berduri kaki, mengandung banyak getah, 

tebal mudah dibelah, empulur hijau dengan lender liat 

Getah  :  Agak pahit, rasa tidak enak, tidak tajam 

Kulit daun  :  Sangat pahit  

Batang  :  Perdu dengan batang bengkok dan sepanjang satu jengkal yang 

rebah di tanah  

Bunga  :  Majemuk, di ujung batang, bentuk terompet, berwarna merah 

jingga. 

Buah  :  Kotak, berwarna hijau, dan biji berwarna hitam (Heyne, 1987). 

d.  Kandungan Kimia  

Lidah buaya mempunyai kandungan zat gizi yang diperlukan tubuh 

dengan cukup lengkap, yaitu vitamin A, B1, B2, B3,B12, C, E, choline, inositol 

dan asam folat. Kandungan mineralnya antara lain terdiri dari: kalsium (Ca), 

magnesium (Mg),potasium (K), sodium (Na), besi (Fe), zinc (Zn), dan kromium 

(Cr). Beberapa unsur vitamin dan mineral tersebut dapat berfungsi sebagai 

pembentuk antioksidan alami, seperti vitamin C, vitamin E, vitamin A, 

magnesium, dan zinc. Antioksidan ini berguna untuk mencegah penuaan dini, 

serangan jantung, dan berbagai penyakit degeneratif (Azwar, 2008). 

Aloe mengandung glikosida anthraquinon (10-30%) terdiri dari aloin (A 

dan B), mucilage (30%), material lain (16-63%), gula (  25%),  

mukopolisakarida terdiri dari acemannan dan betamannan, asam lemah 
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(kolesterol,campesterol, β-sitosterol), glikoprotein (aloctin A dan B), enzim terdiri 

siklooksigenase dan bradikinase, serta komponen lainnya (Ebadi, 2001). 

e. Khasiat 

Lidah buaya mempunyai beberapa khasiat diantaranya untuk antikolesterol 

(Kotiah, 2007), antijamur (Rosca et al., 2007), antioksidan (Miladi dan  Damak, 

2007), antivirus (Zandi et al., 2007), dan sebagai nutrisi (Morsy,1991). 

2. Pembuatan Serbuk Lidah Buaya 

a. Pemotongan dan Pengupasan 

Dalam proses pemotongan lidah buaya digunakan pisau dan hasil 

pemotongan segera dimasukkan dalam air. Hal tersebut dimaksudkan untuk 

menghindari terjadinya proses pencoklatan (Susanto dan Saneto, 1994). 

b. Pencucian 

Pencucian ini berfungsi untuk melepaskan segala kotoran-kotoran yang 

melekat pada kulit lidah buaya tersebut, selain itu juga untuk menghilangkan 

bahan-bahan kimia yang melekat pada saat pemupukan. Pada proses pencucian, 

senyawa aloin pada lidah buaya akan berkurang sehingga dapat mengurangi rasa 

pahit dari lidah buaya (Furnawanthi, 2002). 

c. Penghancuran 

Setelah daging buah dipisahkan dari kulitnya, maka proses selanjutnya 

adalah proses penghancuran. Proses penghancuran dengan memasukkan daging 

lidah buaya kedalam blender. Proses penghancuran ini dilakukan sampai halus 

untuk mengurangi endapan pada sari buah yang dihasilkan (Kumalaningsih dan 

Suprayogi, 2006). 
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d. Penyaringan 

Setelah dilakukan penghancuran, maka langkah selanjutnya adalah 

proses penyaringan dengan kain saring atau saringan yang halus. Tujuan dari 

penyaringan ini adalah untuk mengurangi daging yang tidak hancur sempurna 

sehingga nantinya akan mempengaruhi penampilan dari produk yang dihasilkan 

(Kumalaningsih dan Suprayogi, 2006). 

e. Penambahan bahan pengisi/filler 

Dalam pembuatan tepung lidah buaya diperlukan penambahan filler 

karena total padatan terkandung dalam lidah buaya sangat kecil (2%). Oleh karena 

itu, filler berfungsi sebagai pengikat nutrisi yang terkandung dalarn lidah buaya. 

Beberapa filler yang dikenal adalah maltodekstrin, dekstrin, gum arab dan cmc 

(karboksimetilselulosa). 

Bahan pengisi berfungsi untuk melindungi komponen bahan pangan yang 

sensitif, mengurangi kehilangan nutrisi, menambah komponen bahan pangan 

bentuk cair ke bentuk padat yang lebih mudah ditangani (Dziezak, 1988 dalam 

Kunarto et al., 2001).  

Penggunaan bahan pengisi ini bertujuan untuk melapisi komponen vapor 

serta meingkatkan jumlah total padatan, memperbesar volume, mempercepat 

proses pengeringan dan mencegah kerusakan bahan akibat panas (Master, 1979 

dalam Nuraida, 1999). 

f. Pengeringan 

Pengeringan merupakan suatu metode untuk menghilangkan air dari 

suatu bahan dengan cara menguapkan air dengan bantuan energi matahari atau 



7 
 

 
 

energi panas lainnya (Earle, 1992). Waktu pengeringan biasanya dipengaruhi oleh 

udara pengering dan sifat yang dikeringkan, semakin tinggi suhu maka semakin 

cepat waktu pengeringan (Paiman dan Murhananto, 1991).  

 Oven adalah alat untuk memanaskan memanggang dan mengeringkan. 

Oven dapat digunakan sebagai pengering apabila dengan kombinasi pemanas 

dengan humidity rendah dan sirkulasi udara yang cukup. Kecepatan pengeringan 

tergantung pada tebal bahan yang dikeringkan. 

3.  Fast Dissolving  Tablet  

Fast dissolving tablet adalah tablet yang larut atau hancur secara cepat da-

lam rongga mulut atau saliva tanpa bantuan air dari luar. Fast dissolving tablet 

dirancang untuk  larut atau hancur sempurna dalam saliva  biasanya dalam waktu 

kurang  dari 60 detik ( kisaran 5 - 50 detik ) (Bhowmik et al., 2009 ). 

Kelebihan fast dissolving tablet antara lain dapat digunakan tanpa 

menggunakan air, cocok untuk  pasien anak-anak  dan orang tua yang mempunyai 

kesulitan menelan obat dan juga untuk pasien yang mempunyai masalah 

menggunakan tablet konvensional, bioavailabilitas meningkat, dan stabil pada 

waktu yang lama (Bhowmik et al., 2009). 

Kekurangan fast dissolving tablet antara lain tablet ini biasanya 

mempunyai  kekerasan yang rendah, bisa meninggalkan rasa yang tidak nyaman 

jika tidak diformulasi dengan tepat, dan hati-hati dalam pengemasannya 

(Bhowmik et al., 2009). 

4.  Bahan Tambahan Pada Pembuatan Fast dissolving tablet 

Bahan-bahan tambahan yang digunakan dalam pembuatan fast dissolving  

tablet antara lain : 
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a. Bahan pengisi  

Bahan pengisi menjamin tablet memiliki bobot dan ukuran tablet yang 

diinginkan jika dosis zat aktif tidak cukup untuk membuat massa tablet, 

memperbaiki daya kohesi sehingga tablet dapat dikempa dengan baik, serta 

mengatasi masalah kelembaban yang mempengaruhi kestabilan zat aktif. Bahan 

pengisi dalam formulasi fast dissolving tablet biasanya memakai bahan yang 

mudah larut dalam air dan dapat memberikan rasa nyaman di dalam mulut (Kundu 

dan Sahoo, 2008). Adapun sifat bahan pengisi harus netral secara fisiologis dan 

kimia (Voigt, 1984). Dalam formulasi fast dissolving tablet bahan pengisi yang 

biasanya digunakan adalah manitol dan sorbitol (Camarco et al., 2006). 

Bahan pengisi berfungsi untuk menambah bulk atau bobot sehingga dapat 

diproduksi jadi tablet. Fungsi lain dari bahan pengisi adalah untuk memperbaiki 

kompresibilitas dan sifat alir bahan aktif yang sulit dikempa serta untuk 

memperbaiki daya kohesi sehingga dapat dikempa langsung dan meningkatkan 

sifat alir (Sulaiman, 2007). 

b. Bahan Penghancur ( Superdisintegrant ) 

Bahan penghancur atau superdisintegrant merupakan bahan utama dalam 

formulasi fast disolving tablet. Superdisintegrant ditambahkan untuk 

memudahkan pecahnya atau hancurnya tablet saat kontak dengan air dimana akan 

menaikkan luas permukaan dari fragmen-fragmen tablet yang akan mempermudah 

lepasnya obat dari tablet (Alifah, 2002). Daya mengembang superdisintegrant 

sangat tinggi dan cepat sehingga mampu mendesak kearah luar secara cepat yang 

akan menyebabkan tablet cepat hancur (Sulaiman, 2007). Superdisintegrant yang 
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bisa digunakan dalam fast dissolving tablet adalah crospovidone, microcrystallin 

cellulose, sodium starch glycolate, sodium carboxymethylcellulose, pregelantized 

starch, calsium carboxy methyl cellulose, dan modifikasi starch jagung (Ram et 

al., 2011) 

Beberapa aksi superdisintegrant dalam mendistegrasikan tablet, antara 

lain: 

a. Pengembangan (Swelling) 

Air masuk ke dalam tablet melalui celah antar partikel atau lewat jembatan 

hidrofil yang dibentuk bahan penghancur. Bahan penghancur akan mengembang 

setelah kontak dengan air, dimulai dari bagian lokal lalu meluas ke seluruh bagian 

tablet yang akhirnya pengembangan bahan penghancur menyebabkan pecahnya 

tablet (Kanig dan Rudnig, 1984). 

b. Perubahan bentuk (Deformation) 

Beberapa partikel akan mengalami deformasi dengan adanya tekanan 

tetapi kemudian dapat kembali ke bentuk asalnya setelah bersinggungan dengan 

air, selain itu ada partikel yang mengalami perubahan bentuk tetapi tidak kembali 

kebentuk asalnya walaupun tekanan telah dihilangkan (Kanig dan Rudnig, 1984). 

c. Perembesan (Wicking) 

Begitu tablet kontak dengan air, maka air segera masuk ke dalam tablet 

melalui saluran pori yang terbentuk selama proses penabletan. Adanya sifat 

hidrofilisitas dari bahan penghancur, maka perembesan air melewati pori akan 

dipercepat dan lebih efektif sehingga akan memisahkan partikel-partikel granul 

dan menghancurkan tablet (Kanig dan Rudnig, 1984). 
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d. Perenggangan (Repulsion) 

Teori ini menerangkan bahwa partikel tidak mengembang tetapi dengan 

adanya air yang masuk melalui jaringan kapiler yang tersusun di dalam tablet 

maka partikel akan tolak menolak sehingga akan saling memisahkan diri 

kemudian lepas dari susunannya di dalam tablet. Proses ini akan membantu 

terjadinya disintegrasi (Kanig dan Rudnig, 1984). 

c. Bahan pelicin  

Bahan pelicin ditambahkan pada pembuatan fast disolving tablet yang 

berfungsi untuk mengurangi gesekan yang terjadi antara dinding ruang cetak 

dengan tablet (lubricant), memperbaiki sifat alir granul (glidant) atau mencegah 

bahan yang dikempa agar tidak melekat pada dinding ruang cetak dan permukaan 

punch (antiadherent). Beberapa bahan pelicin yang biasa digunakan antara lain 

asam stearat, magnesium stearat, zink stearat, kalsium stearat, talk dan 

polietilenglikol (Ram et al., 2011). 

d. Bahan perasa 

Bahan perasa dan pemanis membuat produk lebih enak dan 

menyenangkan untuk pasien. Penambahan bahan-bahan ini membantu dalam 

mengatasi kepahitan dan rasa yang tidak diinginkan dari beberapa zat aktif. Baik 

perasa alami dan sintetik dapat digunakan untuk meningkatkan karakterisitik 

organoleptis dari fast dissolving tablet. Beberapa contok pemanis dan perasa 

meliputi gula, dekstrosa dan fruktosa, serta pemanis non gizi seperti aspartam, 

sodium sakarin, sukralos dan gula alkohol (Panigrahi dan Behera, 2010). 
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5.  Metode Pembuatan Fast Dissolving Tablet 

Banyak teknik yag digunakan dalam pembuatan fast dissolving tablet 

meliputi: 

1. Pengeringan Beku /Freeze drying 

2. Tablet Moulding 

3. Spray Drying 

4. Sublimasi 

5. Kompresi Langsung 

6. Massa Ekstrusi 

Kompresi langsung digunakan dalam formulasi sediaan oral dissintegrant 

tablet karena merupakan paling efektif dalam manufaktur tablet dan tekniknya 

sederhana. Teknik ini sekarang dapat diterapkan untuk pembuatan oral 

dissintegrant tablet karena ketersediaan eksipien ditingkatkan terutama 

superdisintegrant dan berdasarkan eksipien gula (Bhowmik et al., 2009). 

Tablet dikempa langsung dari campuran zat aktif dan eksipien tanpa 

proses sebelumnya. Campuran yang akan dikempa harus mempunyai sifat alir dan 

kompresibilitas yang baik (Panigrahi dan Behera, 2010). 

6. Sifat Fisik Serbuk dan Tablet 

a. Sifat Alir Serbuk 

1) Waktu  alir 

Pemerikasaan sifat alir campuran dilakukan dengan menguji waktu alir 

campuran. Dimana waktu alir yaitu waktu yang diperlukan untuk mengalirkan 

sejumlah granul atau serbuk pada suatu alat. Kecepatan alir dipengaruhi oleh 
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bentuk, ukuran, kondisi permukaan, kelembaban granul dan penambahan bahan 

pelicin. Analitik granul mempunyai sifat alir yang baik maka pengisian pada 

ruang kempa menjadi konstan sehingga dihasilkan tablet yang mempunyai bobot 

seragam (Parrott, 1971). Waktu alirnya dicatat dari saat dibuka sampai seluruh 

granul mengalir keluar.  

V =  
t
m

    .................................................................................................. (1) 

Keterangan : 

V  : Kecepatan alir granul (gram/detik) 

 m  : Massa granul       (gram) 

 t    : Waktu alir granul       (detik) 

2)   Uji pengetapan 

Uji pengetapan merupakan metode yang didasarkan pada penataan 

susunan partikel penyusun di dalam suatu wadah sebelum dan sesudah diberi 

perlakuan getaran mekanik. Semakin kecil persen indeks pengetapan, semakin 

baik sifat alirnya. Granul atau serbuk dengan indeks pengetapan kurang dari 20% 

mempunyai sifat alir yang baik (Fassihi dan Kanfer, 1986). Indeks pengetapan 

dapat diperoleh dari rumus: 

% T  =  (Vo – Vk)  x 100%  ........................................................................ (2)                    

Vo 

Keterangan: 

 V0 = Volum granul mula-mula 

 Vk = Volum granul setelah konstan 
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b. Sifat Fisik Tablet 

1) Keseragaman Bobot 

Menurut Farmakope Indonesia III (Anonim, 1979), keseragaman bobot ini 

ditentukan berdasarkan pada ada atau tidaknya penyimpangan bobot yang 

dihasilkan terhadap bobot rata-rata tablet. Untuk tablet yang tidak bersalut harus 

memenuhi syarat keseragaman bobot yang ditetapkan sebagai berikut : untuk 20 

tablet dihitung bobot rata-ratanya, jika ditimbang satu persatu, bobot tablet tidak 

boleh melebihi bobot rata-ratanya dari harga yang ditetapkan di kolom A dan 

tidak ada satupun tablet yang bobotnya menyimpang dari bobot rata-ratanya dari 

harga yang ditetapkan di kolom B. 

Tabel 1. Persentase penyimpangan bobot tablet menurut Farmakope 

Indonesia III (Anonim, 1979). 

Bobot rata-rata 
Penyimpangan bobot rata-rata dalam % 

A B 

25 mg atau kurang 15% 30% 

26 mg-150 mg 10% 20% 

151 mg-300 mg 7,5% 15% 

Lebih dari 300 mg 5% 10% 

 

Perhitungan harga koefisien variasinya :  

           CV  =  
X
SD

 .......................................................................................... (3)        

Keterangan :   CV = Koefisien variasi 

       SD = Simpangan baku  

X   = Purata bobot 
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2) Kekerasan tablet 

Kekerasan adalah parameter yang menggambarkan ketahanan tablet dalam 

melawan tekanan mekanik seperti goncangan, kikisan dan terjadi keretakan tablet 

selama pembungkusan, pengangkutan dan pemakaian. Kekerasan ini dapat 

dipakai sebagai ukuran dari tekanan pengempaan (Banker and Anderson, 1986). 

Kekerasan fast dissolving tablet  adalah 4-5 kg (Ratnakar dan Prajapati, 2011).  

3) Kerapuhan tablet 

Kerapuhan adalah parameter lain dari ketahanan tablet dalam pengikisan 

dan guncangan. Besaran yang dipakai adalah persen bobot yang hilang selama 

pengujian dengan alat friabilator. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerapuhan 

antara lain banyaknya kandungan serbuk (fines). Kerapuhan di atas 1,0% 

menunjukkan tablet yang rapuh dan dianggap kurang baik (Parrott, 1971). 

Kerapuhan FDT adalah kurang dari 1% (Pratinasari, 2007). 

% Kerapuhan  = 
awalbobot 

akhirbobot  - awalbobot 
 x 100%..............................................(4) 

4) Waktu Hancur Tablet 

Supaya komponen obat sepenuhnya tersedia untuk diabsorbsi dalam 

saluran pencernaan, maka tablet harus hancur dan melepaskan obatnya ke dalam 

cairan tubuh untuk dilarutkan (Ansel et al., 1995). FDT dirancang untuk  larut 

atau hancur sempurna dalam saliva biasanya dalam waktu kurang dari 60 detik 

(kisaran 5 - 50 detik) ( Bhowmik et al., 2009 ).  
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5)     Uji tanggapan responden 

Uji tanggapan rasa dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tanggapan 

masyarakat (responden) terhadap rasa dari fast dissolving tablet yang 

diformulasikan. Uji respon rasa ini dibagi menjadi 2 yaitu uji terhadap rasa fast 

dissolving tablet dan formula yang dapat diterima oleh responden. Tanggapan rasa 

dikelompokkan dari tingkat manis, sedang, tidak berasa dan pahit. Kemudian data 

disajikan dalam bentuk tabel menurut persentase responden dengan tanggapan 

yang diberikan (Nugroho, 1995). 

7. Optimasi Factorial Design 

Factorial design adalah desain yang digunakan untuk menjelaskan efek 

dari beberapa faktor yang diamati secara simultan dan menunjukkan apakah 

terjadi interaksi antara faktor tersebut terhadap respon. Faktor merupakan variabel 

bebas yang memiliki dua level atau lebih, melingkupi level rendah dan level 

tinggi. Respon diukur secara kuantitatif sehingga ada tidaknya interaksi dan faktor 

yang dominan dapat diketahui (Bolton, 1997). 

a. Faktor 

Faktor adalah variabel yang ditetapkan, seperti waktu, suhu, dan macam 

bahan. Faktor dapat bersifat kualitatif atau kuantitatif yang dapat ditetapkan 

harganya dengan angka. Misalnya konsentrasi dapat diberi nilai 1%, 2% dan 3%. 

Walaupun factorial design dapat memiliki satu atau lebih faktor, tapi hanya 

percobaan yang memiliki dua faktor atau lebih yang dipertimbangkan. Percobaan 

yang memiliki satu faktor lebih tepat dianalisis dengan anova (Bolton, 1997). 

 



16 
 

 
 

b. Level 

Level adalah harga yang ditetapkan untuk faktor, sebagai contoh dari level 

adalah 300C dan 500C untuk faktor suhu; 0,1 M dan 0,3 M untuk faktor 

konsentrasi. Percobaan factorial design merupakan kombinasi dari faktor dan 

level (Bolton, 1997). Factorial design yang paling sederhana adalah yang 

mempunyai dua faktor dengan dua level untuk masing-masing faktor, yaitu level 

minimum dengan notasi (-1) dan maksimum dengan notasi (+1) sehingga jumlah 

percobaan yang dilakukan adalah sebanyak empat percobaan (Amstrong dan 

James, 1996). 

Jumlah percobaan = 2n..........................................................................................(5) 

2 = jumlah level (minimum dan maksimum) 

n = jumlah faktor yang diteliti 

Tabel 2. Tabel konsep percobaan factorial design untuk dua level dan dua 
faktor 

  A  B  Interaksi A dan B 

(1)  ‐  ‐  + 

A +  ‐  ‐ 

B ‐  +  ‐ 

ab + + + 

 

c. Respon 

Respon adalah hasil terukur yang diperoleh dari percobaan yang 

dilakukan. Perubahan respon dapat disebabkan karena bervariasinya level (Bolton, 

1997). 
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d. Efek 

Efek adalah perubahan respon yang disebabkan oleh berubahnya level 

faktor. Main effect merupakan rata-rata respon pada level tinggi dikurangi rata-

rata respon pada level rendah (Bolton, 1997). 

e. Interaksi 

Interaksi adalah tidak adanya sifat aditifitas dari “penambahan efek-efek 

faktor”. Interaksi dapat bersifat sinergis atau antagonis. Sinergis artinya hasil 

interaksi tersebut mempunyai efek yang lebih besar dari penjumlahan efek 

masing-masing faktor, sebaliknya antagonis memiliki arti hasil tersebut memiliki 

efek yang lebih kecil dari penjumlahan masingmasing efek faktor (Bolton, 1997). 

Persamaan desain faktorial dengan dua level dan dua faktor: 

Y = Bo + BA XA + BB XB + BAB XA XB ................................................... …(6) 

Y                    = respon yang terukur 

XAXB            = berturut-turut level faktor A dan B, yang harganya (-1) dan (+1). 

Berharga (+1) pada level maksimum, berharga (-1) pada level 

minimum 

BA, BB, BAB = koefisien dapat dihitung berdasarkan hasil percobaan 

Bo intersep      = rata-rata hasil semua percobaan 

BA, BB, BAB = Σ XY   ....................................................................................(7) 

                          Jumlah percobaan 

Satu persamaan yang ditemukan mewakili satu uji, jadi apabila dilakukan 

beberapa uji akan menghasilkan beberapa persamaan. Persamaan yang didapat 

kemudian dibuat contour plot, selain itu data yang diperoleh dapat dianalisis 
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dengan Yates Treatment dan Anova untuk menemukan faktor mana yang berefek 

dominan atau signifikan dan bagaimana interaksi antar faktor. Faktor yang 

signifikan artinya jika levelnya diubah sedikit saja maka akan berpengaruh pada 

hasilnya (Bolton, 1997). 

Keuntungan metode ini adalah dengan jumlah percobaan yang relatif 

sedikit dapat ditentukan persamaan dan contour plot. Berdasarkan persamaan dan 

contour plot ini dapat ditentukan kombinasi pasangan faktor yang menghasilkan 

respon seperti yang diinginkan (Bolton, 1997). 

8. Monografi Bahan Tambahan 

a. Sodium croscarmellose 

Sodium croscarmellose merupakan polimer sodium crosslinked 

carboxymethylcellulose. Sodium croscarmellose digunakan dalam formulasi 

farmasetikal oral sebagai disintegran kapsul, tablet dan granul. Dalam formulasi 

tablet, sodium croscarmellose digunakan untuk kempa langsung dan proses 

granulasi basah. Konsentrasi sodium croscarmellose yang digunakan 0,5% - 5% 

w/w sebagai disintegran tablet, meskipun normalnya adalah 2% w/w dalam 

kompresi langsung dan 3% w/w dalam proses granulasi basah. Sodium 

croscarmellose merupakan serbuk putih, tidak berbau, putih atau keabu-abuan, 

stabil, higroskopik serta larut dalam air, praktis tidak larut dalam aseton, etanol 

dan toluen. Kelebihan sodium croscarmellose yaitu cepat mengembang menjadi 

4-8 kali volume awalnya saat kontak dengan air (Rowe et al., 2006).  
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b. Laktosa  

Laktosa adalah gula yang diperoleh dari susu. Dalam bentuk anhidrat atau 

mengandung satu molekul air hidrat. Konsentrasi laktosa yang digunakan dalam 

formulasi adalah 65% - 85%. Laktosa merupakan serbuk atau masa hablur, keras, 

putih, atau putih krem. Tidak berbau dan rasa sedikit manis, stabil di udara, tetapi 

mudah menyerap bau. Mudah larut dalam air dan lebih mudah larut dalam air 

mendidih, praktis tidak larut dalam kloroform, etanol dan eter (Kibbe, 2000). 

c. Sorbitol 

Sorbitol mengandung tidak kurang dari 91,0% dan tidak lebih dari 100,5% 

C6H14O6,dihitung terhadap zat anhidrat. Sorbitol dapat mengandung sejumlah 

kecil alkohol polihidriklain. Sorbitol memiliki ciri antara lain, berupa serbuk, 

granul atau lempengan, higroskopis, warna putih, rasa manis, sangat mudah larut 

dalam air, sukar larut dalam etanol, dalam metanol dan asam asetat 

(Anonim,1995). 

d. Asam stearat 

Merupakan campuran antara asam organik padat yang diperoleh dari 

lemak, sebagian besar terdiri dari asam oktadekanoat dan asam heksadekanoat. 

Merupakan zat padat keras mengkilat menunjukkan susunan hablur. Berwarna 

putih atau kuning pucat. Praktis tidak larut dalam air, larut dalam 20 bagian etanol 

(95%) P, dalam 2 bagian kloroform P dan dalam 3 bagian eter P (Anonim, 1995). 

Digunakan sebagai bahan pelicin dalam formula tablet pada konsentrasi 1-

3 % (Kibbe, 2000).  
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E. Landasan Teori 

Gel lidah buaya pada tahun 1950-an telah memperoleh pengakuan sebagai 

dasar untuk minuman dan makanan nutrisi. Analisis kimia telah menunjukkan 

bahwa gel ini jelas mengandung asam amino, mineral, vitamin, enzim, protein, 

polisakarida, stimulator biologis (Madan et al., 2009). 

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang 

farmasi, konsumen menuntut adanya kepraktisan dan kemudahan dalam 

pemakaian obat tradisional. Berbagai upaya terus dilakukan untuk dapat 

mengembangkan penggunaan tanaman lidah buaya sebagai tanaman obat dalam 

bentuk sediaan yang praktis. Salah satu alternatif bentuk sediaannya adalah fast 

dissolving tablet, yang merupakan salah satu teknologi inovatif dalam bidang 

teknologi formulasi.  

Fast dissolving tablet adalah tablet yang larut atau hancur secara cepat da-

lam rongga mulut atau saliva tanpa bantuan air dari luar. Fast dissolving tablet 

dirancang untuk  larut atau hancur sempurna dalam saliva  biasanya dalam waktu 

kurang  dari 60 detik ( kisaran 5 - 50 detik ) ( Bhowmik et al., 2009 ). 

Pembuatan  fast dissolving tablet  memerlukan bahan penghancur yang 

dapat mempercepat hancurnya tablet. Sodium croscarmellose   merupakan salah 

satu bahan penghancur yang efektif digunakan dalam sediaan  fast dissolving 

tablet karena cepat mengembang menjadi 4-8 kali volume awalnya pada kontak 

dengan air sehingga dapat mempercepat proses pecahnya atau penghancuran 

tablet (Rowe et al., 2006). Penggunaan sodium croscarmellose dalam formulasi 

tablet meningkatkan waktu hancur tablet tetapi tidak memberi rasa manis, yang 
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diperlukan untuk menutupi rasa pahit dari gel lidah buaya maka diperlukan suatu 

bahan pengisi yaitu sorbitol.  

Bahan pengisi yang digunakan yaitu sorbitol yang berfungsi untuk 

memperbaiki sifat-sifat tablet seperti meningkatkan daya kohesi sehingga dapat di 

kempa langsung atau untuk memacu aliran. Sorbitol memiliki kompresibilitas 

cukup baik, berasa manis, rendah kalori dan memberikan rasa dingin di mulut 

serta dalam pembuatan tablet dengan metode kempa langsung memberikan waktu 

alir yang baik. Sorbitol sangat mudah larut dalam air, sukar larut dalam etanol, 

sukar larut dalam etanol,  dalam metanol, dan dalam asam asetat (Armstrong, 

2006). 

Penggunaan  sodium croscarmellose sebagai superdisintegrant yang dapat 

mempercepat hancurnya tablet dan sorbitol sebagai bahan pengisi yang dapat 

memberikan rasa manis memerlukan proses optimasi agar diperoleh sifat fisik 

tablet yang optimum. Pembuatan formula dilakukan dengan optimasi metode 

factorial design, dengan kombinasi sodium croscarmellose dan sorbitol pada 

proporsi tertentu dapat menghasilkan efek dan respon interaksi membentuk tablet 

yang memiliki sifat fisik optimum. 

F. Hipotesis 

Peningkatan jumlah kombinasi bahan penghancur sodium croscarmellose 

dan bahan pengisi sorbitol akan mempengaruhi peningkatan waktu hancur, 

kerapuhan dan menurunkan kekerasan, serta memberikan tanggapan rasa yang 

baik pada formulasi fast dissolving tablet  lidah buaya (Aloe vera (L.) Webb.) dan 

pada konsentrasi tertentu dengan metode factorial design akan diperoleh fast 

dissolving tablet yang memiliki sifat fisik tablet yang optimum. 

 


