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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Tanaman obat tradisional yang terdapat di Indonesia sangat beragam, salah 

satu contohnya adalah tanaman lidah buaya (Aloe vera L.) yang dapat 

dimanfaatkan untuk pembuatan bahan nutrisi bagi tubuh. Lidah buaya merupakan 

tanaman serbaguna, dimana mempunyai kandungan gizi yang diperlukan tubuh 

sebagai nutrisi dengan komposisi cukup lengkap, yaitu vitamin A, B1, B2, B3, 

B12, C, E, inositol, dan asam folat (Azwar, 2008). 

Penggunaan lidah buaya dalam masyarakat sudah mulai berkembang. Saat 

ini, lidah buaya banyak dikemas dalam bentuk minuman. Selain itu, lidah buaya 

juga banyak dibuat dalam bentuk jus, koktail, campuran teh, selai, dodol, cendol 

dan masih banyak lagi, dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan 

teknologi mulai dikembangkan bentuk sediaan farmasetis yang lebih mudah 

penggunaannya. 

Lidah buaya sebagai bahan nutrisi seperti vitamin, minuman diet, dan 

antioksidan mudah rusak, sehingga perlu dibuat ke dalam bentuk sediaan yang 

mudah penggunaannya, tahan lama, dan menarik serta praktis, yaitu dengan dibuat 

sediaan chewable lozenges. Chewable lozenges dapat melepaskan zat aktifnya 

langsung di dalam mulut. Bentuk dan rasa chewable lozenges diharapkan lebih 

disukai karena lebih mudah dalam penyimpanan dan penggunaan, sehingga sangat 

menguntungkan bagi konsumen yang memiliki kesulitan dalam menelan karena 
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cukup dengan mengulum chewable lozenges secara perlahan, tidak diperlukan air 

minum.  

Pada penelitian ini dibuat sediaan lozenges jenis chewable atau gummy, 

sehingga diharapkan sediaan ini lebih disukai oleh konsumen karena bentuknya 

yang menyenangkan seperti permen karet, selain itu lebih efektif dalam 

menghantarkan obat ke dalam saluran pencernaan dan untuk pengunaan sistemik. 

Sediaan chewable ini dimaksudkan untuk melarutkan obat secara perlahan-lahan 

dalam mulut atau untuk dikunyah (Allen, 2002). 

 Pembuatan sediaan ini membutuhkan bahan yang dapat membentuk 

sediaan chewable menjadi kenyal atau gummy. Bahan yang paling berpengaruh 

untuk membentuk kekenyalan tersebut adalah basis. Oleh karena itu, dibutuhkan 

formulasi basis yang tepat agar menghasilkan chewable yang diharapkan. Basis 

yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah gliserin-gelatin karena 

kombinasi keduanya dapat memberikan bentuk gummy atau kenyal sehingga 

mudah dikunyah atau mudah melarut perlahan dalam mulut.  

Gelatin merupakan bahan yang mampu mengembang di dalam air dan 

membentuk gel. Penggunaan gelatin saja sebagai basis membuat bentuk sediaan 

menjadi keras atau kaku sehingga perlu dikombinasikan dengan gliserin supaya 

sediaan menjadi gummy. Gliserin dalam kombinasi dengan gelatin juga dapat 

membantu kelarutan gelatin dalam air, sehingga kombinasi keduanya mampu 

berfungsi sebagai basis dari sediaan chewable lozenges (Allen, 2002). 
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Permasalahannya adalah berapa konsentrasi gelatin-gliserin yang dapat 

digunakan agar menghasilkan sediaan chewable yang mengandung serbuk lidah 

buaya dengan sifat fisik yang baik. 

 

B. Perumusan Masalah 

Permasalahan yang diteliti adalah apakah serbuk lidah buaya (Aloe vera 

L.) dapat diformulasi menjadi sediaan chewable lozenges dengan basis gelatin-

gliserin dan bagaimana pengaruh perbandingan konsentrasi gelatin-gliserin 

sebagai basis terhadap sifat fisik chewable lozenges. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah serbuk  lidah buaya 

(Aloe vera L.) dapat diformulasi menjadi sediaan chewable lozenges dengan basis 

gelatin-gliserin dan untuk melihat pengaruh perbandingan gelatin-gliserin sebagai 

basis terhadap sifat fisik chewable lozenges. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

A. Tanaman Lidah Buaya (Aloe vera L. ) 

1. Klasifikasi Tumbuhan 

Tanaman lidah buaya memiliki nama latin Aloe vera  yang termasuk dalam 

divisi   spermatophyta atau tumbuhan tingkat tinggi, dengan sub divisi berupa 

tumbuhan angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Lidah buaya termasuk 

dalam kelas tumbuhan biji berkeping satu yang biasa disebut monokotil. 
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Aloe vera  termasuk dalam tumbuhan berbangsa Liliales, dengan nama 

suku Liliaceae dan nama marga Aloe, sehingga tumbuhan ini memiliki nama jenis 

atau spesies Aloe vera (Hutapea, 1991). Daerah distribusi lidah buaya meliputi 

seluruh dunia. Salah satu tumbuhan yang termasuk dalam suku tersebut adalah 

Aloe yang memiliki lebih dari 350 jenis. Menurut Meadous, dari sekian banyak 

jenis Aloe yang ada, hanya tiga jenis saja yang dikelola secara komersial, yaitu 

Aloe vera, Aloe perryi, dan Aloe ferox, tetapi jenis lidah buaya yang banyak 

dibudidayakan di Indonesia khususnya Kalimantan Barat, merupakan lidah buaya 

dari jenis Aloe chinensis  (Nurtiyani, 2007). 

2. Nama Daerah Tumbuhan 

Tanaman obat tradisional yang terdapat di Indonesia sangat beragam dan 

setiap tumbuhan memiliki nama daerah yang berbeda. Aloe vera L. di daerah Jawa 

dan Sumatra dikenal sebagai lidah buaya (Melayu) (Hariana, 2007). 

3. Morfologi Tanaman 

Menurut beberapa ahli atau peneliti masa kini, lidah buaya dianggap 

sebagai anggota tumbuhan kaktus atau jenis xerofit, terutama karena sifat dan 

karakternya yang mirip dengan kaktus. Tumbuhan ini dapat tumbuh di mana saja 

terutama di daerah tropis dan kering. 

Batang lidah buaya berbentuk bulat dan bersifat monopodial. Pada 

umumnya, batang sangat pendek dan hampir tidak terlihat karena tertutup dan 

sebagian terbenam dalam tanah. Daun lidah buaya, merupakan daun tunggal, 

berbentuk lanset, atau membentuk taji, yakni ujung meruncing, pangkalnya 

menggembung (padat berisi) dan tumpul, di sepanjang tepiannya berduri. 
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Daunnya juga berdaging tebal, tidak bertulang daun, berwarna hijau keabu-abuan, 

dan memiliki lapisan lilin di permukaan. Panjang daun lidah buaya yang berumur 

sekitar 12 bulan berkisar antara 40-80 cm, lebarnya antara 7-11 cm dan ketebalan 

daging sekitar 1-2,5 cm. Bunga lidah buaya bersifat majemuk, berbentuk malai, 

atau berukuran kecil-kecil, yang tersusun dalam rangkaian berbentuk tandan, 

berwarna kuning sampai jingga atau merah. Panjang tangkai bunganya sekitar 50-

100 cm, yang menjulur keluar dari tengah-tengah roset daunnya. Akar lidah buaya 

mempunyai sistem perakaran yang pendek dengan akar serabut yang panjangnya 

bisa mencapai 30-40 cm (Purbaya, 2003). 

4. Kandungan Kimia 

Serbuk Aloe vera L. yang diperoleh dari getah daun lidah buaya 

mengandung glikosida antrakuionon terutama turunan hidroksiantrasena (aloin, 

isobarbaloin, dan krisofanol), resin (aloesin, aloeson, aloeresin A dan C ), 

kumarin, minyak atsiri, dan mucilago (glukosa, galaktosa, manosa, arabinosa, 

silosa, dan asam galakturonat). Kandungan yang terpenting dari Aloe adalah dua 

aloin (barbaloin dan iso barbaloin ) 15-30%, yang juga disebut “kristal” aloin, 

biasanya berwarna kuning, berbau khas dan berasa pahit. Adanya dua aloin ini 

menyebabkan Aloe bersifat purgative. Glikosida antrakuinon juga terdapat pada 

tumbuhan Aloe spp., Rheum spp., Cassia spp., Rubia tincture dan Andira ararub 

(Ebadi, 2002). 

5. Khasiat dan Manfaat 

Lidah buaya dikenal memiliki banyak manfaat. Secara empiris lidah buaya 

dikenal berkhasiat sebagai penyubur rambut, bahan perawatan kecantikan, 
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mengobati luka dan penyakit kulit, serta mampu menghilangkan racun dalam 

tubuh. 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, magnesium, 

kalium, garam, besi, zinc, dan kromium. Beberapa unsur vitamin dan mineral 

tersebut dapat berfungsi sebagai pembentuk antioksidan alami, seperti vitamin C, 

vitamin A, vitamin E, magnesium, dan zinc. Antioksidan ini berguna untuk 

mencegah penuaan dini, serangan jantung, dan berbagai penyakit degeneratif. 

B. Chewable lozenges 

Chewable lozenges merupakan salah satu jenis sediaan lozenges. Lozenges 

merupakan sediaan dengan bermacam-macam bentuk yang biasanya mengandung 

obat dan bahan perasa yang dimaksudkan untuk melarut secara perlahan  pada 

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

sediaan ini dimaksudkan agar melarut secara perlahan dalam mulut atau dapat 

dengan mudah dikunyah dan ditelan (Allen, 2002). 

Ada dua tipe lozenges yang telah banyak digunakan karena 

kemampuannya dalam menyesuaikan perkembangan teknologi dalam metode 

pembuatan tablet hisap, yaitu :  

1. 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 
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lozenges yaitu lozenges dengan basis gelatin yang biasa disebut dengan gummy. 

Soft lozenges biasanya dibuat dengan menggunakan basis polyethylene glycol 

(PEG) sedangkan chewable lozenges menggunakan basis gliserin-gelatin (Allen, 

2002). 

2. Compressed Tablet Lozenges 

Pada prinsipnya, sama dengan pembuatan tablet kompresi biasa. 

Perbedaan yang mendasar adalah pada dosis sediaannya, pada compressed tablet 

lozenges, dengan area aktivitasnya yang berada di membran mukosa mulut dan 

kerongkongan, biasanya memiliki diameter yang lebar (antara 5/8-3/4 inci), 

dikempa dengan bobot tablet antara 1,5-4,0 gram dan diformulasi agar mengalami 

disintegrasi dalam mulut secara perlahan-lahan (Peters, 1989). 

Molded lozenges terbagi menjadi tiga jenis, yaitu soft lozenges, 

chewable, dan lozenges basis gelatin yang biasa disebut chewable lozenges atau 

gummy. 

a. Soft lozenges  

Soft lozenges merupakan salah satu jenis lozenges dengan basis PEG, 

acacia, 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 secara perlahan dapat melarut atau dikunyah pada mulut dan tergantung pada 

efek obat yang diinginkan (Allen, 2002). 
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b. 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). 

Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan chewable lozenges antara 

lain: 

a. Basis 

Basis merupakan dasar dari sediaan chewable lozenges. Bahan yang bisa 

digunakan sebagai basis adalah bahan-bahan yang memberikan bentuk gummy 

atau kenyal pada sediaan. Beberapa contoh basis yang biasa dipakai dalam 

formulasi chewable lozenges antara lain basis gelatin-gliserin, basis PEG, basis 

gelatin, basis gula dan sirup (Allen, 2002). 

b. Pemanis 

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). 

Pemanis diberikan untuk memberikan rasa yang enak agar menarik 

konsumen. Selain itu, juga menutupi rasa pahit dari obat atau zat aktif yang 

ditambahkan.  
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c. Acidulents 

Acidulents adalah bahan yang menyebabkan rasa asam pada sediaan. 

Acidulents adalah bahan tambahan yang membedakan antara sediaan chewable 

lozenges dengan lozenges jenis lain. Acidulents yang biasa digunakan adalah asam 

sitrat monohidrat (Allen, 2002).  

d. Stabilizing Agent 

Stabilizing agent mampu mempertahankan stabilitas bentuk gel sehingga 

membuat sediaan chewable lozenges tetap menjadi gummy atau kenyal. Beberapa 

bahan yang biasa digunakan sebagai stabilizing agent dalam sediaan oral antara 

lain acacia powder, aluminium magnesium silikat, bentonit, carmellose sodium, 

croscarmellose sodium, hydroxyethylcellulose, pektin, dan xanthan gum 

(Martindale, 1999). 

e. Bahan aktif 

Bahan aktif merupakan zat yang berkhasiat di dalam sediaan chewable 

lozenges. Bahan aktif dapat berupa bahan obat sintesis maupun herbal (Allen, 

2002). 

f. Flavour 

Flavour digunakan untuk memberikan rasa yang sedap dan wangi ke suatu 

preparat farmasi. Pada umumnya, flavour bersifat termolabil sehingga harus 

ditambahkan pada saat canpuran bahan sudah tidak panas lagi (Michael, 2003). 

g. Pengawet  

Bahan pengawet digunakan untuk mencegah atau menghambat 

pertumbuhan bakteri. Pada sediaan farmasi, pengawet digunakan untuk 



10 

 

 

 

mengurangi pertumbuhan mikroba contohnya pada sediaan cair untuk oral, topikal 

dan sebagainya atau untuk mencegah pertumbuhan bakteri seperti pada sediaan 

steril jika dibutuhkan contohnya parenteral. Pada pemilihan pengawet yang akan 

digunakan ada beberapa hal yang harus diperhatikan meliputi konsentrasinya, pH, 

rasa, warna, kelarutan dan keefektifannya dalam melawan bakteri, jamur. Ada 

beberapa bahan pengawet yang dapat digunakan dalam sediaan farmasi yaitu 

alkohol, benzalkonium klorida, benzetonium klorida, asam borat dan garamnya, 

kresol dan sebagainya (Allen, 2002) 

Pembuatan chewable lozenges 

Masing-masing bahan ditimbang kemudian aquadest dipanaskan hingga 

mendidih. Gelatin dituang ke dalam wadah dan direndam dengan aquadest 

mendidih sebanyak yang dikehendaki. Campuran gelatin dan aquadest didiamkan 

15 menit hingga mengembang. Gliserin dimasukkan sedikit demi sedikit  dan 

diaduk sambil dipanaskan di atas waterbath hingga semua gelatin bercampur 

dengan gliserin. Setelah gelatin larut, ditambahkan sisa gliserin perlahan sambil 

diaduk sampai tercampur rata dan bebas dari gumpalan. Basis ini dipanaskan lagi 

selama 45 menit. Setelah itu, sorbitol dan metilparaben dimasukkan dan diaduk. 

Zat aktif (serbuk lidah buaya) dan asam sitrat monohidrat ditambahkan, dan 

diaduk sehingga tercampur rata. Adonan dituangkan ke dalam cetakan dan 

dibiarkan hingga dingin. Jika adonan membeku saat dituangkan, maka dapat 

dipanaskan lagi dan dituang kembali. 
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Kontrol kualitas 

Kontrol kualitas merupakan uji yang akan dilakukan untuk mengetahui 

sifat fisik chewable dari hasil percobaan. Pada sediaan chewable ini kontrol 

kualitasnya sama dengan kontrol kualitas pada sediaan lozenges karena chewable 

merupakan salah satu jenis dari lozenges. Kontrol kualitasnya meliputi : uji 

keseragaman bobot, warna produk, kecerahan produk, tekstur permukaan, 

penampilan, konsistensi, uji waktu larut, uji keelastisitasan, dan uji stabilitas fisik 

(Allen, 2002). 

C. Optimasi Model Simplex Lattice Design 

Simplex lattice design adalah salah satu metode analisis statistik yang 

digunakan untuk optimasi campuran antar bahan dalam sediaan padat, semi padat 

atau pemilihan pelarut. 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. Jika Xi adalah fraksi dari komponen i dalam campuran fraksi 

maka:  

0 ≤ Xi ≤ 1  i = 1, 2, …, q                                                        (1) 

Campuran akan mengandung sedikitnya 1 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 



12 

 

 

 

dengan q tiap sudut dan q – 1 dimensi. Semua fraksi dari kombinasi dua campuran 

dapat dinyatakan sebagai garis lurus (Gambar 4)  

 

 

 

 

Gambar 1. Simplex Lattice Design Dua Komponen Model Garis  

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

seperti terlihat pada Gambar 4. Panjang dari garis lurus menggambarkan ukuran 2 

komponen sebagai suatu fraksi dari keseluruhan komponen. 

Tiap ujung dari garis tersebut menyatakan komponen murni, oleh karena 

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

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

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

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

0,5 komponen A dan 0,5 komponen B. Hubungan fungsional antara respon 

(variabel tergantung) dengan komposisi (variabel bebas) dinyatakan persamaan: 

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

    Keterangan: 

Y            =  Respon 

A, B          =  Fraksi dari tiap komponen 

 1,  2    =  Koefisien regresi dari A, B 

 12       =  Koefisien regresi dari interaksi A-B 

Untuk q =2, maka persamaan (2) berubah menjadi  A+B = 1 

 

 

B C A 



13 

 

 

 

Dalam menentukan formula optimum, perlu diperhatikan sifat fisik granul 

dan tablet yang dihasilkan. Penentuan formula optimum didapatkan dari respon  

total yang paling besar, respon total dapat dihitung dengan rumus, yaitu : 

R total = R1 + R2 + R3 +Rn +                                                                      (4) 

R1,2,3,n adalah respon masing-masing sifat fisik granul dan tablet. 

Hasil dari rumus 4 diperoleh R total dan formula yang optimum, sehingga 

dilakukan verifikasi pada tiap formula yang memiliki respon paling optimum pada 

setiap uji sifat fisik granul dan tablet (Armstrong dan James, 1986).  

D. Monografi Bahan Tambahan Chewable Lozenges 

1. Gelatin 

Gelatin adalah suatu zat yang diperoleh dari hidrolisis parsial kolagen dari 

kulit, jaringan ikat putih dan tulang hewan (Anonim, 1995). Gelatin berwarna 

kuning lemah, seperti kaca dan padatan yang  mudah pecah. Gelatin tidak larut 

dalam aseton, kloroform, etanol (95%),  eter, dan metanol tapi gelatin larut dalam 

gliserin asam dan basa meskipun dalam asam dan basa kuat dapat menyebabkan 

presipitasi. Dalam air, gelatin dapat mengembang dan melunak, secara berangsur-

angsur menyerap antara 5 dan 10 kali berat air. Gelatin dapat larut dalam air panas 

membentuk gel dan mendingin pada suhu 35-40°C, pada temperatur lebih dari 

40°C gelatin berbentuk cairan. Bentuk gel-sol bergantung pada suhu pelelehan 

dan titik lelehnya dapat divariasi dengan penambahan gliserin. Gelatin berfungsi 

sebagai basis dalam formulasi pastiles, suppositoria, dan lain-lain (Price, 2003).  
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2. Gliserin 

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

hanya boleh berbau khas lemah (tajam atau tidak enak), higroskopis, netral 

terhadap lakmus, dapat bercampur dengan air dan etanol, tidak larut dalam 

kloroform, eter, minyak lemak, dan minyak menguap (Anonim, 1995). Gliserin 

sebagai bahan tambahan yang berfungsi sebagai pelarut, pemanis, pengawet, dan 

agent untuk menaikkan kekentalan (Price, 2003). Rumus struktur dari gliserin 

dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. Rumus Struktur Gliserin 

 

3. Aquadest 

Aquadest merupakan bahan yang hampir selalu digunakan sebagai 

eksipien formulasi di bidang farmasi berupa cairan bening, tidak berwarna, tidak 

berbau, dan tidak berasa. Aquadest memiliki titik didih 100◦C (Anonim, 1979). 

4. Sorbitol 

             Sorbitol (C6H14O6) berasal dari golongan gula alkohol. Pemerian dari 

sorbitol adalah berupa serbuk, granul atau lempengan, higroskopis, warna putih, 

rasanya manis, 50-60% lebih manis daripada sukrosa, dan sangat mudah larut 

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

seringkali digunakan sebagai bahan tambahan dalam formulasi (Owen, 2003). 

5. Asam sitrat monohidrat 
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Bahan ini tidak berwarna seperti kristal bening atau kristal putih, serbuk 

yang mengembang, tidak berbau, dan memiliki rasa asam yang kuat. Asam sitrat 

digunakan dalam formulasi sediaan farmasi atau pada produk makanan terutama 

digunakan untuk mengatur pH dalam larutan, selain itu juga digunakan untuk 

menambah rasa asam pada produk makanan, sebagai antioksidan, buffering agent 

dan chelating agent. Asam sitrat larut dalam etanol 95% dengan perbandingan 

1:5, dalam air dengan perbandingan <1:1, mudah larut dalam eter (Kibbe, 2003). 

6. Metilparaben 

Metilparaben dapat bekerja efektif dalam larutan pada pH antara 4 dan 8 

dan keefektifannya dapat menurun pada pH yang tinggi. Dalam larutan, stabil 

pada pH 3-6 pada temperatur ruangan (Allen, 2002). Metilparaben mengandung 

tidak kurang dari 99,0% dan tidak lebih dari 100,5% C6H6O3, dihitung terhadap 

zat yang telah dikeringkan. Metilparaben memiliki pemerian sebagai berikut 

hablur kecil, tidak berwarna atau serbuk hablur, putih, tidak berbau atau berbau 

khas lemah, dan mempunyai rasa sedikit terbakar. Metilparaben sukar larut dalam 

air, benzen dan dalam karbon tetraklorida, mudah larut dalam etanol dan eter 

(Anonim, 1995). Rumus struktur metilparaben dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

Gambar 3. Rumus Struktur Methylparaben 
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E. Landasan Teori 

Lidah buaya mempunyai banyak kandungan zat gizi yang diperlukan 

tubuh yang cukup lengkap, yaitu vitamin A, B, C, E, choline, inositol, dan asam 

folat. Kandungan mineralnya antara lain terdiri dari kalsium, magnesium, kalium, 

natrium, besi, seng, dan kromium. Gabungan unsur vitamin dan mineral dalam 

tumbuhan ini berfungsi sebagai antioksidan alami dan bahan nutrisi tubuh yang 

mampu mencegah serangan jantung dan penuaan dini dengan menghindarkan 

kerusakan DNA akibat radikal bebas. Penelitian di Hoshi University, Jepang 

menunjukkan bahwa lidah buaya mampu menyingkirkan radikal bebas akibat 

radiasi (Azwar, 2008). Menurut Madan et al., (2009), jumlah sebuk lidah buaya 

yang berfungsi sebagai bahan nutrisi yaitu sebesar 150 mg. 

Chewable lozenges dimaksudkan untuk melarut perlahan dalam mulut atau 

mudah saat dikunyah sehingga diharapkan dapat menghantarkan atau melepaskan 

zat aktif yang terdapat di dalamnya secara perlahan. Lidah buaya mempunyai 

khasiat dan manfaat sebagai antioksidan, bahan nutrisi, dan lainnya (Anonim, 

2002). Dalam penelitian ini lidah buaya digunakan sebagai bahan nutrisi seperti 

vitamin dan mineral. 

Basis memegang peranan penting terhadap sifat fisik chewable lozenges. 

Basis dalam pembuatan chewable lozenges diharapkan dapat membentuk sediaan 

chewable menjadi kenyal atau gum. Oleh karena itu, dibutuhkan formulasi basis 

yang tepat agar menghasilkan chewable yang diharapkan. Basis yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah gliserin-gelatin karena kombinasi keduanya 

dapat memberikan bentuk gummy atau kenyal sehingga mudah dikunyah atau 
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mudah melarut perlahan dalam mulut. Selain basis juga diperlukan bahan lain 

yaitu pemanis berfungsi untuk menutupi rasa dari obat yang akan digunakan.  

Gelatin dapat larut dalam air panas membentuk gel dan mendingin pada 

suhu 35-40°C dan pada temperatur lebih dari 40°C gelatin berbentuk cairan. 

Gliserin merupakan agent untuk menaikkan kekentalan, membantu melarutkan 

bagi gelatin (Price, 2003).  

Gelatin dengan persentase yang semakin tinggi akan membuat sediaan 

menjadi keras dan kaku, sedangkan gliserin dengan presentase yang semakin 

tinggi akan menjadikan sediaan lunak atau lembek, sehingga kombinasi dari 

gelatin dan gliserin yang proporsional akan mampu menjadi basis yang baik untuk 

sediaan chewable lozenges. Variasi dari gelatin-gliserin diharapkan mampu 

menghasilkan lozenges dengan sifat fisik yang baik. Sifat fisik chewable lozenges 

meliputi warna produk, kecerahan produk, tekstur permukaan, penampilan, 

konsistensi sediaan, keseragaman bobot, waktu hancur, elastisitas, dan stabilitas 

fisik. 

F. Hipotesis 

Serbuk lidah buaya ( Aloe vera L.)  dapat difomulasi menjadi sediaan 

chewable lozenges dengan basis gelatin-gliserin dan perbandingan basis gelatin-

gliserin berpengaruh terhadap sifat fisik chewable lozenges. Gelatin dengan 

konsentrasi semakin tinggi maka akan meningkatkan konsistensi sediaan dan 

waktu hancur, akan  membuat sediaan chewable lozenges semakin kasar, kering, 

dan kaku atau keras. 

 


