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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Sediaan obat alam sebagai warisan budaya nasional Indonesia dirasa 

semakin berperan dalam pola kehidupan masyarakat dari sisi kesehatan maupun 

perekonomian. Masyarakat semakin terbiasa menggunakan sediaan bahan obat 

alam dan semakin  percaya akan kemanfaatannya bagi kesehatan. 

Salah satu tanaman berkhasiat yang banyak digunakan untuk pengobatan 

adalah jahe merah (Zingiber officinale Roxb). Jahe merah digunakan sebagai 

pelega tenggorokan, pencegah mual, dan anti mabuk (Anonim, 2002). Biasanya 

jahe merah dikonsumsi sebagai minuman penghangat atau jamu dengan cara 

diseduh air panas. Hal tersebut selain kurang praktis cara penggunaannya juga 

karena bau dan rasa pedas dari jahe merah yang yang tidak semua konsumen bisa 

menerimanya, terutama dikalangan anak-anak dan orang-orang yang tidak suka 

minum jamu. Oleh karena itu jahe merah dibuat dalam bentuk sediaan tablet hisap 

yang diharapkan dapat menutupi rasa dan bau tidak enak dari jahe merah. 

Tablet hisap merupakan salah satu bentuk sediaan yang digemari karena 

mempunyai kelebihan dibanding dengan jenis tablet biasa. Bentuk tablet hisap 

diharapkan lebih disukai karena lebih mudah dalam penggunaan, serta memiliki 

rasa aromatik yang menyenangkan dan tidak kesulitan dalam menelan karena 

tidak diperlukan air minum. Bentuk sediaan ini juga diharapkan dapat 

memberikan takaran dosis zat aktif yang seragam dan efek terapi yang diinginkan. 
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Disamping itu efek jahe merah yang dapat digunakan sebagai obat antimabuk dan 

mempunyai khasiat melegakan tenggorokan sangat sesuai jika dibuat sediaan 

tablet hisap karena tablet tersebut dapat melarut secara perlahan dalam mulut 

sehingga diharapkan dapat lebih efektif. 

Upaya untuk memperbaiki rasa ekstrak rimpang jahe merah yang pahit dan 

pedas dapat dilakukan dengan penggunaan bahan pengisi tablet yang memiliki 

rasa manis. Pada penelitian ini digunakan laktosa dan manitol dengan berbagai 

variasi konsentrasi sebagai bahan pengisi yang sekaligus bertindak sebagai bahan 

pemanis. Laktosa merupakan bahan pengisi yang paling banyak digunakan, 

harganya murah dan merupakan bahan pengisi yang inert, selain itu waktu 

hancurnya sangat cepat karena sifatnya larut air. Manitol merupakan bahan 

pemanis yang biasa digunakan dalam formulasi tablet hisap, memiliki sifat yang 

manis dan terasa dingin bila di mulut, kelarutannya lambat dan relatif tidak 

higroskopis, tidak menyebabkan caries gigi serta dapat menutupi rasa pahit dari 

zat aktif pada formulasi tablet hisap. Manitol merupakan gula yang mahal, oleh 

karena itu perlu dikombinasi dengan laktosa yang mempunyai harga lebih murah 

sehingga dapat mengurangi biaya produksi. 

Optimasi dengan metode simplex lattice design bertujuan untuk 

menentukan konsentrasi bahan pengisi yang tepat sehingga akan diperoleh 

formula tablet hisap jahe merah yang memiliki sifat fisik yang optimum dan 

respon rasa yang diterima oleh konsumen. 
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B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan dengan latar belakang di atas dapat dirumuskan suatu 

permasalahan yaitu : 

1. Bagaimanakah pengaruh kombinasi laktosa dan manitol sebagai bahan pengisi 

terhadap sifat fisik tablet hisap jahe merah (Zingiber officinale Roxb) ? 

2. Berapakah perbandingan laktosa dan manitol sebagai bahan pengisi yang 

dapat membentuk formula tablet hisap jahe merah (Zingiber officinale Roxb) 

yang optimum ? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh kombinasi laktosa dan manitol sebagai bahan pengisi 

terhadap sifat fisik tablet hisap jahe merah (Zingiber officinale Roxb)  

2. Mendapatkan formula tablet hisap jahe merah (Zingiber officinale Roxb) 

dengan perbandingan laktosa dan manitol sebagai bahan pengisi yang 

optimum  

 

D. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Tanaman Jahe Merah (Zingiber officinale Roxb) 

a. Klasifikasi tanaman jahe merah 

Divisio  : Spermatophyta 

Subdivisio : Angiospermae 

Kelas  : Monocotyledoneae 

Ordo  :  Zingiberales 
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Famili  :  Zingiberaceae 

Genus  :  Zingiber 

Spesies : Zingiberis officinale Roxb 

 (Backer dan Van den Brink, 1965) 

     

A      B 
Gambar 1. Tanaman jahe merah (Zingiber officinale Roxb) (A) dan 

 Rimpang jahe merah (Zingiber officinale Roxb) (B) 
 

b. Nama daerah 

Nama daerah : halia (Aceh), bahing (Batak Karo), sipadeh atau 

sipodeh (Sumbar), jahi (Lampung), jae (Jawa), jahe (Sunda), jhai (Madura), 

pese (Bugis), lali (Irian). 

Nama asing  : chiang p'i, khan ciang (Cina), gengibre (Spanyol), 

ingefaera (Swedia), imbir (Rusia), halia (Malaysia), sanyabil (Arab), zensero 

(Italia), ginger (Inggris) (Muhlisah, 2001). 
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c. Bagian – bagian jahe merah 

1) Rimpang dan akar  

Jahe merah mempunyai rimpang lebih kecil, berwarna merah 

sampai jingga muda. Seratnya agak kasar, aromanya tajam dan rasanya 

sangat pedas. Panjang akar 17,03-24,06 cm, diameter akar 5,36-5,46 mm, 

panjang rimpang 12,33-12,60 cm, tinggi rimpang 5,86-7,03 cm, berat 

rimpang 0,29-1,17 kg 

2) Batang  

Jahe merah mempunyai batang agak keras, berbentuk bulat kecil, 

berwarna hijau kemerahan, diselubungi oleh pelepah daun, dan tinggi 

tanaman 48,23±14,05 cm 

3) Daun 

Jahe merah mempunyai daun berselang-seling teratur, warna daun 

lebih hijau, permukaan daun atas berwarna hijau muda, jika dibanding 

dengan bagian bawah. Luas daun 32,55-51,58 mm, panjang daun 24,30-

4,79 cm, lebar daun 2,79-31,18 cm dan lebar tajuk 44,9±7,97 cm  

(Santoso, 1995). 

d. Habitat jahe merah 

Pertumbuhan jahe merah dipengaruhi oleh kondisi lingkungan biotik 

dan abiotik (tanah dan iklim). Jahe merah cocok ditanam di tanah yang subur, 

gembur dan mengandung bahan organik. Tanaman ini tidak cocok ditanam di 

tanah rawa dan tanah yang sistem drainasenya jelek, terutama genangan air 

karena dapat mengakibatkan rimpang menjadi busuk (Anonim, 2002). 
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e. Kandungan kimia dan manfaat 

Produk utama tanaman jahe merah adalah rimpang jahe, yang 

mengandung oleoresin (gingerol, shogaol), minyak atsiri, 1,8-cineol, 10-

dehydrogingerdione, 6-gingerdione, arginine, a-linolenic acid, aspartic, β-

sitosterol, caprylic acid, capsaicin, chlorogenic acid, farnesal, farnesene, 

farnesol, dan unsur pati seperti tepung kanji, serta serat-serat resin dalam 

jumlah sedikit.  

Jahe merah dengan rasanya yang pedas, terbukti berkhasiat untuk 

melegakan tenggorokan dan kandungan oleoresin (gingerol dan shogaol) dapat 

mereduksi nausea yang dikarenakan mabuk (Herlina dkk, 2002). 

Di Inggris, serbuk jahe dengan berat 0,5 gram dalam kapsul dipatenkan 

sebagai obat antimabuk (Trabeles capsules) yang ditelan setengah jam 

sebelum pergi. Mekanisme atau cara kerja jahe sebagai obat antimabuk belum 

jelas benar, tetapi akibat khasiat karminatifnya yaitu pengosongan lambung 

yang dipercepat sehingga isi dari lambung cepat turun ke usus. Dan, ini 

menurunkan efek mual dan muntah (Anonim, 2003). 

2. Tinjauan Tentang Simplisia 

Simplisia adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat yang 

belum mengalami pengolahan apapun juga dan kecuali dikatakan lain, berupa 

bahan yang dikeringkan (Anonim, 2000). 

Dasar pembuatan simplisia dibuat dengan cara pengeringan. Pembuatan 

simplisia dengan pengeringan dilakukan dengan cara cepat , tetapi pada suhu yang 

tidak terlalu tinggi. Pengeringan  yang dilakukan dengan waktu lama akan 
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mengakibatkan simplisia yang diperoleh ditumbuhi kapang. Pengeringan yang 

dilakukan pada suhu tinggi akan mengakibatkan perubahan kimia pada kandungan 

senyawa aktifnya (Anonim, 1985). 

Pada umumnya pembuatan simplisia melalui tahapan sebagai berikut : 

a. Pengumpulan bahan baku 

Kadar senyawa aktif simplisia berbeda-beda, antara lain tergantung pada 

bagian tanaman yang digunakan, umur tanaman atau bagian tanaman pada saat 

panen dan lingkungan tempat tumbuh. 

b. Sortasi basah 

Sortasi basah dilakukan untuk memisahkan kotoran-kotoran atau bahan-

bahan asing lainnya dari simplisia, pembersihan simplisia awal dapat 

mengurangi jumlah mikroba awal 

c. Pencucian 

Pencucian dilakukan untuk menghilangkan tanah dan pengotor lainnya 

yang melekat pada bahan simplisia. Pencucian dilakukan dengan air bersih. 

Pencucian 1 kali dapat menghilangkan 42% mikroba awal  

d. Pengeringan  

Pengeringan bertujuan untuk mendapatkan simplisia yang tidak mudah 

rusak, sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama. Pengeringan 

dilakukan untuk mengurangi kadar air dan menghentikan reaksi enzimatik, 

sehingga dapat dicegah penurunan mutu atau perusakan simplisia. Reaksi 

enzimatik tidak berlangsung bila kadar air dalam simplisia kurang dari 10% 

(Anonim, 1985). 
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3. Tinjauan Tentang Ekstrak 

a. Pengertian ekstrak 

Ekstrak adalah sediaan kering, kental, atau cair dibuat dengan menyari 

simplisia nabati atau simplisia hewani menurut cara yang cocok, di luar 

pengaruh cahaya matahari langsung. Sebagai cairan penyari digunakan air, 

eter, campuran etanol dan air. Pembuatan sediaan ekstrak dimaksudkan agar 

zat berkhasiat dalam simplisia terdapat dalam bentuk yang mempunyai kadar 

yang tinggi dan hal ini memudahkan zat berkhasiat dapat diatur dosisnya. 

Dalam sediaan ekstrak dapat distandarisasikan pada zat berkhasiat sedangkan 

kadar zat berkhasiat dalam simplisia sukar didapat yang sama (Anief, 2000). 

Ekstrak dapat dikelompokkan atas dasar sifatnya yaitu : 

1) Ekstrak encer (Extractum tenue), sediaan ini memiliki konsistensi 

semacam madu dan dapat dituang 

2) Ekstrak kental (Extractum spisum), sediaan ini liat dalam keadaan 

dingin dan tidak dapat dituang. Kandungan airnya berjumlah sampai 

30%. Tingginya kadar air menyebabkan ketidakstabilan sediaan obat 

dan bahan aktifnya. Ekstrak kental sulit ditakar 

3) Ekstrak kering (Extractum siccum), sediaan ini memiliki konsistensi 

kering dan mudah digosokkan. Melalui penguapan cairan 

pengekstraksi dan pengeringan sisanya akan terbentuk suatu produk, 

yang sebaiknya memiliki kandungan lembab tidak lebih dari 5%  

4) Ekstrak cair (Extractum fluidum), dibuat sedemikian rupa sehingga 1 

bagian simplisia sesuai dengan 2 bagian ekstrak cair (Voigt, 1984). 
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b. Metode pembuatan ekstrak  

Metode pembuatan ekstrak yang umum digunakan antara lain 

maserasi, perkolasi dan sokhletasi. Metode ekstraksi dipilih berdasarkan 

beberapa faktor seperti sifat dari bahan mentah obat dan daya penyesuaian 

dengan tiap macam metode ekstraksi dan kepentingan dalam memperoleh 

ekstrak yang sempurna (Ansel, 1989). 

1) Maserasi  

Proses maserasi merupakan cara penyari yang digunakan, dapat 

dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia. Cairan penyari yang 

digunakan dapat berupa air, etanol, air-etanol, atau pelarut lain. 10 bagian 

simplisia dengan derajat halus yang cocok dimasukkan dalam bejana, 

dituangi 75 bagian cairan penyari, ditutup dan dibiarkan selama 5 hari 

terhindar dari cahaya sambil  berulang diaduk, diserkai lalu dipekatkan 

dengan penguapan dan tekanan pada suhu rendah 50˚C hingga konsentrasi 

yang dikehendaki. Cara ekstraksi ini sederhana dan mudah dilakukan, 

tetapi membutuhkan waktu yang lama (Anonim, 1986).  

2) Sokhletasi  

Sokhletasi merupakan salah satu metode ekstraksi cara panas 

dengan menggunakan pelarut yang selalu baru umumnya dilakukan 

dengan alat khusus sehingga ekstraksi yang kontinyu dengan jumlah 

pelarut relatif konstan dengan adanya pendingin balik (Anonim, 2000).  
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3) Perkolasi  

Perkolasi adalah suatu proses dimana obat yang sudah halus, 

diekstraksi dengan pelarut yang cocok dengan cara dilewatkan perlahan-

lahan pada suatu kolom. Obat dimampatkan dalam alat ekstraksi khusus 

yang disebut dengan perkolator (Ansel, 1989). 

c.   Cairan penyari 

Penyarian merupakan peristiwa perpindahan massa zat aktif yang 

semula berada di dalam sel ditarik oleh cairan penyari sehingga zat aktif larut 

dalam cairan penyari. Pada umumnya penyarian akan bertambah baik bila 

serbuk simplisia yang bersentuhan dengan penyari semakin banyak. 

Penggunaan air sebagai penyari kurang menguntungkan, karena air 

merupakan tempat tumbuh bagi kuman dan kapang, air juga dapat melarutkan 

enzim. Enzim yang terlarut dengan adanya air akan menyebabkan reaksi 

enzimatis, yang mengakibatkan penurunan mutu dan mempercepat proses 

hidrolisa (Anonim, 1986).   

Air memiliki gaya ekstraksi yang menonjol untuk banyak bahan 

kandungan simplisia yang aktif secara terapeutik, tetapi sekaligus juga mampu 

mengekstraksi sejumlah besar bahan balas. Keburukannya adalah dapat 

menyebabkan reaksi pemutusan secara hidrolitik dan fermentatif yang 

mengakibatkan cepatnya perusakan bahan aktif. Larutan dalam air juga mudah 

terkontaminasi. Kadang-kadang pula menyebabkan pembengkakan yang 

sangat kuat, sehingga bahan aktif tetap terikat kuat pada material simplisia. 
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Etanol tidak menyebabkan pembengkakan membran sel dan 

memperbaiki stabilitas bahan obat terlarut. Keuntungan lainnya adalah 

sifatnya yang mampu mengendapkan albumin dan menghambat kerja enzim. 

Umumnya yang digunakan sebagai cairan pengekstraksi adalah campuran 

bahan pelarut yang berlainan, khususnya campuran etanol-air. Etanol (70% 

vol) sangat efektif dalam menghasilkan jumlah bahan aktif yang optimal, 

dimana bahan balas hanya sedikit turut ke dalam cairan pengekstraksi (Voigt, 

1984).  

Etanol dapat melarutkan alkaloid basa, minyak menguap, glikosida, 

kurkumin, kumarin, antrakinon, flavonoid, steroid, dan klorofil. Lemak, tanin 

dan saponin sedikit larut dalam etanol. Dengan demikian hanya sedikit zat 

pengganggu (glikon) yang larut (Anonim, 1986).   

4. Tinjauan Tentang Tablet Hisap 

a. Tablet hisap 

Tablet hisap adalah sediaan padat mengandung satu atau lebih bahan 

obat, umumnya dengan bahan dasar beraroma dan manis, yang dapat membuat 

tablet melarut atau hancur perlahan dalam mulut (Anonim, 1995). 

Tablet hisap biasanya berbentuk datar dengan diameter sekitar 18 mm 

atau kurang dan ditujukan untuk dihisap dan melarut di mulut. Tablet yang 

diproduksi dengan cara pengempaan atau kompres disebut troches dan yang 

diproduksi dengan cara peleburan disebut lozenges.  

Pemanis dan pemberi rasa merupakan eksipien utama dalam tablet 

jenis ini, biasanya menggunakan sukrosa atau laktosa serta gelatin untuk 
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memberi rasa lembut dan menghasilkan tablet yang lebih kompak dan keras 

sehingga dapat melarut secara perlahan-lahan dalam mulut (Saifullah, 2007). 

Tablet hisap biasanya mengandung vitamin, antibiotik, antiseptik, 

anastetik lokal, antihistamin, dekongestan, kortikosteroid, astringent, 

analgesik, aromatik, demulcent, atau kombinasi dari bahan-bahan tersebut 

(Peters, 1989). Contoh lozenges untuk aksi lokal di mulut adalah antiseptik, 

antibiotik, demulcents, antitusif dan astringent. Produk untuk aksi sistemik 

biasanya berisi multivitamin (Saifullah, 2007). Lozenges mempunyai banyak 

variasi bentuk, yaitu bentuk datar, sirkular, octagonal dan bikonveks. Jenis 

yang lain dinamakan bacilli, bentuknya seperti silinder. Jenis lozenges yang 

lebih lembut disebut pastiles, mengandung bahan obat dalam gelatin atau 

basis gliserogelatin atau basis dari akasia, sukrosa dan air (Peters, 1989). 

Pada mulanya lozenges dinamakan pastiles, tetapi lebih umum disebut 

cough drops. Troches dan lozenges biasanya dibuat dengan menggabungkan 

obat dalam bahan dasar kembang gula dan beraroma menarik. Lozenges 

biasanya dibuat dengan cara mengempa, tetapi biasanya dibuat dengan cara 

peleburan atau dengan proses penuangan kembang gula. Sedangkan troches 

dibuat dengan cara kempa seperti halnya tablet yang lain. Kedua tablet ini 

dirancang agar tidak mengalami kehancuran di dalam mulut, tetapi larut atau 

terkikis secara perlahan-lahan dalam jangka waktu 30 menit atau kurang 

(Lachman dkk, 1994). 

Lozenges atau troches biasanya digunakan agar berlangsung di dalam 

mulut, selama melarut dengan lambat. Disolusi yang lambat dan viskositas 
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dari larutan yang dihasilkan memelihara kontak obat dengan mukosa mulut 

dalam waktu yang lama. Troches digunakan untuk efek lokal seperti 

antiseptik, astringent, dan anestetik lokal. 

Lozenges biasanya dibuat dengan beberapa metode. Metode yang 

terdahulu yaitu membuat suatu massa yang mengandung bahan pembawa 

obat, gula, gum dan pemberi rasa. Prosedur pembuatannya hampir sama 

dengan pembuatan pil, tetapi bentuk akhirnya berbeda. 

Kebanyakan industri membuat troches dengan cara kompresi. Troches 

kompresi diformulasi dengan bahan pengikat yang berlebih dan tidak ada 

bahan disintegrasi dan dikompresi lebih keras daripada tablet kompresi biasa 

sehingga troches akan melarut lebih lambat  dan tidak mengalami disintegrasi 

dalam mulut. Pastiles, merupakan lozenges tembus cahaya yang mengandung 

gelatin atau basis gliserogelatin. Sebagian dari pastiles tidak mengandung obat 

apapun, tetapi lebih diberi rasa dan mempunyai pendekatan aesthetic. Troches 

dikemas dalam foil atau selophane untuk mengurangi absorpsi kelembaban 

jika mengandung bahan yang higroskopis (Parrott, 1971). 

Tablet hisap yang diperdagangkan dapat dibuat dengan kompres 

menggunakan mesin tablet dengan punch yang besar dan datar. Mesin 

dijalankan pada derajat tekanan yang tinggi untuk menghasilkan tablet hisap 

yang lebih keras dari tablet biasa sehingga perlahan-lahan pelarut akan hancur 

di dalam mulut (Ansel, 1989). 
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Ada dua tipe lozenges yang telah banyak digunakan karena 

kemampuannya dalam menyesuaikan perkembangan teknologi dalam metode 

pembuatan tablet hisap yaitu : 

1) Hard Candy Lozenges  

Suatu sediaan yang terdiri dari 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, 

asidulen (pembuat asam), pengaroma, bahan-bahan cair dan padat, serta bahan 

obat (Peters, 1989). 

2) Compressed Tablet Lozenges 

Tablet hisap yang dimaksud dalam penelitian ini adalah compressed 

tablet lozenges. Pada prinsipnya sama dengan pembuatan tablet kompresi 

biasa. Perbedaan yang mendasar adalah pada dosis sediaannya, maka 

compressed tablet lozenges, dengan area aktivitasnya 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). 

b. Bahan-bahan Tambahan Tablet Hisap 

Sebuah tablet hisap tidak hanya terdiri dari zat aktif saja melainkan 

terdiri atas beberapa campuran zat tambahan, dimana penggunaan zat-zat 

tersebut harus sesuai fungsi dan kebutuhan serta syarat Farmakope Indonesia 
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atau pedoman lain. Disintegran tidak digunakan dalam formulasi, tetapi 

komposisi tablet hisap lainnya serupa dengan tablet konvensional (Aulton, 

2002). 

1) Bahan pengisi ( filler ) 

Bahan pengisi diperlukan bila dosis obat tidak cukup untuk 

membuat bulk. Pada obat yang berdosis cukup tinggi, bahan pengisi tidak 

diperlukan. Bahan pengisi dapat juga ditambah untuk memperbaiki daya 

kohesi sehingga dapat dikempa langsung atau untuk memacu aliran. Bahan 

pengisi yang bisa digunakan antara lain sukrosa, laktosa, amylum, kaolin, 

kalsium karbonat, dekstrosa, manitol, sorbitol, dan bahan lain yang cocok 

(Lachman dkk, 1994). 

2) Bahan pengikat ( binder ) 

Fungsi binder dalam granulasi basah adalah untuk menjaga 

kesatuan granul dalam proses granulasi. Binder juga sebagai bahan 

tambahan utama untuk menghasilkan kekerasan tablet. Binder yang efektif 

digunakan dalam pembuatan compressed tablet lozenges secara granulasi 

basah  misalnya akasia, sirup jagung, sirup gula, gelatin, PVP, tragakan, 

dan metilselulosa. Bahan ini efektif meningkatkan kekuatan intragranular 

juga membantu meningkatkan demulcent dan karakteristik tekstur  

permukaan lozenges ketika melarut dalam rongga mulut (Peters, 1989). 

3) Bahan pelicin (lubricant) 

Fungsi suatu pelicin adalah sebagai komponen dalam granulasi 

tablet,  tergolong dalam tiga area spesifik, yaitu (1) pemberian lubricant 
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dalam butir partikel untuk membantu pelepasan tablet dari dinding die, (2) 

antiadherent memudahkan pelepasan material tablet dari bagian atas dan 

bawah dari punch, (3) glidant meningkatkan aliran material dari corong 

hopper ke dalam  mesin dan die (Peters, 1989). 

4) Bahan pemberi rasa dan pemanis 

Bahan pemberi rasa sangat penting dalam pembuatan tablet hisap. 

Apa yang dirasa mulut pada saat menghisap tablet sangat terkait dengan 

acceptabilitynya dan berarti juga sangat berpengaruh terhadap kualitas 

produk. Dalam formula tablet hisap, bahan perasa yang digunakan 

biasanya juga merupakan bahan pengisi tablet hisap tersebut, seperti 

sorbitol dan manitol (Peters, 1989). 

5) Bahan pengering 

Bahan pengering adalah bahan yang dapat menyerap cairan dalam 

jumlah tertentu. Ekstrak cair ataupun bahan obat yang berbentuk cair 

biasanya dicampur dengan bahan pengering sebelum digranul dan 

selanjutnya dikempa menjadi tablet hisap. Bahan pengering yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah avicel. 

c. Metode Pembuatan Tablet Hisap 

1) Hard candy lozenges 

Pembuatan tablet hisap hampir sama dengan tablet biasa. Dalam 

pembuatannya dibutuhkan tekanan tinggi dan bahan pengikat yang lebih 

banyak. Tablet hisap jenis ini dibentuk dengan jalan peleburan atau 

molded. Bahan-bahan tablet yang akan dibentuk dipanaskan dan mencair 
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seperti sirup gula yang padat. Cairan bahan penyusun tablet dibiarkan 

sampai mengeras kemudian dipotong dengan ukuran dan ketebalan yang 

pas. Tablet hisap diharapkan dapat melarut perlahan dalam mulut sehingga 

kekerasan  tablet ini harus lebih besar dari tablet biasa.  

2) Compressed tablet lozenges 

Proses pembuatan untuk tablet hisap jenis ini sama seperti 

pembuatan tablet biasa yaitu dibuat dengan metode granulasi basah, 

granulasi kering dan cetak langsung. 

a) Granulasi basah (wet granulation) 

Metode ini merupakan suatu proses untuk mengubah serbuk halus menjadi 

bentuk granul, dengan cara menambahkan larutan bahan pengikat yang 

sesuai. Dalam metode ini, bahan obat dan bahan tambahan dibuat granul 

dengan larutan bahan pengikat. Granul yang dihasilkan setelah kering 

ditambah bahan pelicin atau tanpa bahan penghancur, untuk selanjutnya 

dikempa menjadi tablet (Sadik, 1984). Metode granulasi basah merupakan 

metode yang banyak digunakan dalam industri farmasi untuk 

memproduksi tablet kompresi (Parrott, 1971).  

Keuntungan granulasi basah menurut Sheth dkk (1980) :  

1. Meningkatkan kohesifitas dan kompresibilitas serbuk, sehingga granul 

yang dihasilkan dapat dibuat tablet dengan jalan mengempa sejumlah 

granul pada tekanan kompresi tertentu, mempunyai penampilan bagus, 

cukup keras dan tidak rapuh. 
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2. Zat aktif yang kompaktibilitas yang rendah, bila dibuat dengan metode 

ini tidak memerlukan banyak bahan penolong yang dapat 

menyebabkan bobot tablet menjadi lebih besar. 

3. Mencegah terjadinya segregasi komponen penyusun tablet yang telah 

homogen selama proses pencampuran. 

4. Zat yang bersifat hidrofob, dapat memperbaiki kecepatan pelarutan 

obat dengan cara menambahkan cairan pelarut yang cocok pada bahan 

pengikat 

5. Meratakan pendistribusian warna pada tablet berwarna  

b) Granulasi kering (dry granulation) 

Bila zat berkhasiat dapat rusak apabila terkena air atau tidak tahan 

pamanasan dibuat dengan proses pengeringan. Pada metode ini, granul 

dibentuk oleh penambahan pengikat kering ke dalam campuran serbuk 

obat tetapi dengan cara memadatkan massa yang jumlahnya besar dari 

campuran serbuk, dan setelah itu memecahkannya dan menjadikan 

pecahan-pecahan ke dalam granul atau yang lebih kecil, penambahan 

bahan pelicin dan penghancur dicetak menjadi tablet (Ansel,1989). 

c) Metode cetak langsung (direct compression) 

Metode cetak langsung dapat diartikan sebagai pembuatan tablet dari 

bahan-bahan yang berbentuk kristal atau serbuk tanpa mengubah karakter 

fisiknya. Setelah bahan dicampur langsung ditablet dengan ukuran tertentu 

(Fudholi, 1983). Pembuatan tablet dengan metode cetak langsung, 

khususnya untuk bahan kimia yang mempunyai sifat mudah mengalir 
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sebagaimana juga sifat-sifat kohesifnya yang memungkinkan untuk 

langsung dikompresi dalam mesin tablet tanpa memerlukan granulasi 

basah atau granulasi kering (Parrott, 1971). 

d. Penyimpanan Tablet Hisap 

Tablet hisap akan rusak atau berjamur bila disimpan dalam kondisi 

lembab, sehingga harus disimpan dalam wadah yang kedap air dan kering. 

Penyimpanan ditempat sejuk diperlukan untuk tablet hisap yang kandungan 

zat aktifnya adalah zat yang mudah menguap (Cooper and Gunn's, 1975). 

5. Tinjauan Tentang Granul 

a. Pengertian granul 

Granul adalah gumpalan partikel-partikel yang lebih kecil umumnya 

berbentuk tidak merata dan seperti partikel tunggal yang lebih besar. 

b. Pemeriksaan sifat fisik granul 

1) Kecepatan alir 

Kecepatan alir merupakan waktu yang diperlukan sejumlah granul 

atau serbuk pada alat yang dipakai. 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). Menurut Fudholi (1983), 100 gram 

granul atau serbuk dengan waktu alir lebih dari 10 detik akan mengalami 

kesulitan pada waktu penabletan. 
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2)  Moisture Content (Kandungan Lembab) 

Pengukuran untuk kandungan lembab dinyatakan dengan berat 

kering sampel. Angka selanjutnya yang didapat adalah sebagai kandungan 

lembab atau MC (Moisture Content). Nilai MC dapat berubah dari sedikit 

diatas 0% dan mendekati tak terhingga (Lachman dkk, 1994). 

6. Pemeriksaan Sifat Fisik Tablet Hisap 

1) Keseragaman bobot  

Keseragaman bobot tablet ditentukan berdasarkan banyaknya 

penyimpangan bobot pada tiap tablet terhadap bobot rata-rata dari semua 

tablet sesuai syarat yang ditentukan dalam Farmakope Indonesia edisi IV 

(Anonim, 1995).  

2) Kekerasan 

Kekerasan merupakan parameter yang menggambarkan ketahanan 

tablet melawan tekanan mekanik seperti goncangan, kikisan dan terjadinya 

keretakan tablet selama pembungkusan, pengangkutan, dan pemakaian. 

Kekerasan dipakai sebagai ukuran dari tekanan pengempaan. Penambahan 

kekerasan akan menghasilkan tablet yang kurang rapuh, sehingga bila terlalu 

keras akan mengakibatkan sukar hancur. Menurut Banker and Anderson 

(1994) kekerasan tablet hisap yang baik adalah 7-14 kg. 

3) Kerapuhan  

Kerapuhan (friabilitas) dinyatakan sebagai massa partikel yang 

dilepaskan dari tablet akibat beban penguji mekanis. Kerapuhan dinyatakan 
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dalam persen, yang mengacu pada massa tablet sebelum dan sesudah 

pengujian. Kerapuhan tablet yang baik adalah kurang dari 1% (Parrott, 1971).  

4) Waktu larut 

Waktu larut tablet adalah waktu yang dibutuhkan tablet hisap untuk 

melarut atau terkikis secara perlahan di dalam rongga mulut, karena sediaan 

tablet hisap ini diharapkan mampu memberikan efek lokal pada mulut dan 

kerongkongan dapat juga dimaksudkan untuk diabsorpsi secara sistemik 

setelah ditelan. Waktu melarut yang ideal bagi tablet hisap adalah sekitar 5-10 

menit atau kurang (Banker and Anderson, 1994). 

5) Uji tanggapan rasa 

Uji tanggapan rasa dilakukan untuk mengetahui respon rasa, efek 

melegakan tenggorokan, kelayakan untuk dipasarkan, formula yang lebih 

disukai serta saran dari responden mengenai tablet hisap jahe merah yang 

dihasilkan. Uji ini dilakukan dengan teknik sampling acak (random sampling) 

dengan populasi heterogen sejumlah 20 responden. Apabila tanggapan rasa 

mempunyai nilai yang tinggi berarti tablet hisap tersebut dapat diterima oleh 

konsumen.  

7. Masalah dalam pembuatan tablet 

 Sejumlah permasalahan teknis dapat muncul selama proses pembuatan 

tablet, diantaranya adalah : 

a. Capping dan laminating 

Capping adalah keadaan dimana bagian atas atau bawah tablet terpisah 

sebagian atau seluruhnya dari tablet. Laminating adalah pemisahan tablet 
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menjadi dua atau lebih lapisan-lapisan yang berbeda. Capping dan laminatingi 

segera terlihat setelah pencetakan, tetapi dapat juga terjadi setelah satu jam 

atau satu hari.  Capping dan laminating terjadi karena karena granul terlalu 

kering, tekanan yang tinggi, granul terlalu besar, kecepatan mesin yang terlalu 

tinggi (Lachman dkk, 1994). 

b. Pengelupasan dan penempelan 

Pengelupasan adalah istilah untuk menerangkan permukaan bahan dari 

suatu tablet yang menempel dan dipisahkan dari permukaan tablet oleh punch. 

Penempelan adalah saat pengeluaran tablet dari punch menghasilkan sisi yang 

kasar. Keadaan ini disebabkan oleh granul terlalu basah, jumlah bahan pelicin 

yang kurang, punch yang sudah rusak, kelembaban yang tinggi (Lachman dkk, 

1994). 

c. Mottling 

Mottling adalah keadaan dimana distribusi warna tablet tidak merata, 

dengan terdapatnya bagian-bagian terang dan gelap pada permukaan yang 

seragam. Penyebab mottling adalah berbedanya warna obat dengan bahan 

tambahan atau bila  hasil urai obatnya berwarna (Lachman dkk, 1994). 

8. Optimasi Simplex Lattice Design 

 Optimasi adalah suatu metode atau desain eksperimental untuk 

memudahkan dalam penyusunan dan interpretasi data secara matematis. 

 Formula yang optimal seringkali didapat dari penerapan Simplex lattice 

design. Penerapan simplex lattice design digunakan untuk menentukan formula 
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optimal dari campuran bahan, dalam desainnya jumlah total bagian komposisi 

campuran dibuat tetap yaitu sama dengan satu bagian (Bolton, 1997).  

 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 X1 adalah 

fraksi dari komponen satu campuran fraksi maka : 

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

 

 

 

  

              A       50%            B 
Gambar 2. Simplex lattice design model linear 

 Campuran akan mengandung sedikitnya dua komponen dan jumlah fraksi 

semua komponen adalah tetap, ini berarti :  

X1+X2+…..+Xq = 1……………………………………………………………...(2) 

 Area yang menyatakan semua kemungkinan kombinasi dari komponen-

komponen dapat dinyatakan oleh interior dan garis batas dari suatu gambar 

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

dapat dinyatakan sebagai garis lurus. 

  Jika ada dua komponen (q=2), maka akan dinyatakan sebagai satu dimensi 

yang  merupakan gambar garis lurus seperti terlihat pada gambar 1. Titik A 

menyatakan suatu formula yang hanya mengandung komponen A, titik B 

menyatakan suatu formula yang hanya mengandung komponen B, sedangkan 

1

2 3 
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garis AB menyatakan semua kemungkinan campuran A dan B. Titik C 

menyatakan campuran 0,5 komponen A dan B. Kurva 1 menunjukkan bahwa 

adanya interaksi yang positif, yaitu masing-masing komponen saling mendukung. 

Kurva 2 menunjukkan bahwa tidak ada interaksi, yaitu masing-masing komponen 

tidak saling mempengaruhi. Sedangkan kurva 3 menunjukkan bahwa adanya 

interaksi yang negatif, yaitu masing-masing komponen saling meniadakan. 

Hubungan fungsional antara respon (variabel tergantung) dengan komposisi 

(variabel bebas) dinyatakan dengan persamaan : 

Y = β1X1+ β2X2 + β12X1X2 …………………………...……………………...….(3) 

Y   = respon 

X1 dan X2 = fraksi dari tiap komponen 

β1 dan β2  = koefisien regresi dari X1 dan X2 

β12   = koefisien regresi dari interaksi X1-X2 

Untuk q=2 , maka persamaan (5) diubah menjadi :  X1+X2 = 1 

  Koefisien diketahui dari perhitungan regresi dan y adalah respon yang 

diinginkan. Nilai X1 ditentukan, maka nilai X2 dapat dihitung. Setelah semua nilai 

didapatkan dimasukkan ke dalam garis maka akan didapatkan contour plot yang 

diinginkan (Armstrong dan James, 1996). 

9. Monografi Bahan 

a. Ekstrak jahe merah (Zingiber officinale Roxb) 

Ekstrak jahe merah diperoleh dengan menyari serbuk jahe dengan 

menggunakan metode perkolasi dan ekstrak cair yang didapat diuapkan 

sampai menjadi ekstrak kental. 
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b. Avicel pH 102 

Avicel pH 102 merupakan produk aglomerasi dengan distribusi ukuran 

partikel yang besar dan menunjukkan sifat alir serta kompresibilitas yang baik 

(Banker and Anderson, 1989). Avicel pH 102 merupakan selulosa yang 

terdepolimerasi parsial berwarna putih, tidak berasa, tidak berbau, serbuk 

kristal yang terdiri dari partikel porous, tidak larut dalam asam encer dan 

sebagian pelarut organik (Rowe dkk, 2006). 

c. Laktosa 

Laktosa adalah disakarida yang diperoleh dari susu, bentuk anhidrat 

atau mengandung satu molekul air hidrat, berbentuk serbuk atau massa hablur, 

keras, putih atau putih krem, tidak berbau dan memiliki tingkat kemanisan 

relatif sama dengan 0,2 kali tingkat kemanisan sukrosa. Stabil di udara, tetapi 

mudah menyerap bau. Laktosa mudah (dan pelan-pelan) larut dalam air dan 

lebih mudah larut dalam air mendidih, sangat sukar larut dalam etanol, tidak 

larut dalam kloroform dan dalam eter (Anonim, 1995). 

CH2OH                    CH2OH 
 

O                              O 
O 

OH                 OH 
OH                      OH 

 

OH                      OH 
Gambar 3. Rumus Struktur Laktosa 

Laktosa merupakan bahan pengisi yang paling banyak dipakai karena 

tidak bereaksi dengan hampir semua bahan obat, baik yang digunakan dalam 

bentuk hidrat atau anhidrat. Umumnya formulasi memakai laktosa 

menunjukkan laju pelepasan obat yang baik, granulnya cepat kering dan 
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waktu hancurnya tidak terlalu peka terhadap perubahan pada kekerasan tablet. 

Harganya murah, tetapi mungkin mengalami perubahan warna bila ada zat 

basa amina garam alkali (Lachman dkk, 1994).  

d. Manitol 

Manitol mengandung tidak kurang dari 96,0 % dan tidak lebih dari 

101,5% C6H14O6 dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. Pemerian : 

serbuk hablur atau granul mengalir bebas, putih, tidak berbau, rasa manis. 

Kelarutan mudah larut dalam air, larut dalam larutan basa, sukar larut dalam 

piridina, sangat sukar larut dalam etanol, praktis tidak larut dalam eter 

(Anonim, 1995). 

H         H OH OH 
CH2OH     CH2OH 

OH      OH      H      H 
 

Gambar 4. Rumus Struktur Manitol 

Mannitol merupakan gula alkohol isomer optik dari sorbitol, 

merupakan gula yang paling mahal yang digunakan sebagai pengisi tablet, 

terutama pada tablet hisap, bersifat larut dalam air, memberi rasa manis dan 

dingin bila dihisap. Biasa digunakan untuk formulasi tablet multivitamin, 

tidak higroskopis, dan rendah kalori. Binder yang cocok untuk granulasi 

serbuk manitol adalah gelatin, metil selulosa 400, starch, povidone, dan 

sorbitol (Rowe dkk, 2006). 

Manitol berasa manis dengan tingkat kemanisan relatif sebesar 0,5 

sampai dengan 0,7 kali tingkat kemanisan sukrosa. Nilai kalori manitol 

sebesar 1,6 kkal/g atau 6,69 kJ/g (Anonim, 2007). 
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e. Gelatin 

Gelatin berupa lembaran, kepingan, potongan, atau serbuk kasar 

sampai halus, kuning lemah atau coklat terang. Warna gelatin bervariasi 

tergantung ukuran partikelnya, larutan berbau lemah seperti kaldu, jika kering 

stabil diudara, tapi mudah terurai oleh mikroba jika lembab atau dalam bentuk 

larutan (Anonim, 1995). 

f. Talk 

Talk merupakan serbuk hablur sangat halus, putih atau putih kelabu, 

berikat, mudah melekat pada kulit dan bebas dari butiran (Anonim, 1989). 

Talk bersifat hidrofob, biasanya konsentrasi yang digunakan adalah 5-

10% (Bandelin, 1989). Dalam tablet digunakan sebagai pelicin. Adapun sifat 

talk adalah mengatur aliran dan sebagai pelicin (Voigt, 1984). 

 

E. LANDASAN TEORI 

Jahe merah (Zingiber officinale Roxb) merupakan salah satu jenis tanaman 

yang banyak digunakan dalam pengobatan. Jahe merah digunakan sebagai 

antimual, antimabuk juga sebagai pelega tenggorokan. Pengembangan produk 

jahe merah menjadi bentuk sediaan tablet hisap akan lebih menjamin khasiat dan 

efek yang diinginkan, dan pengaturan dosis yang tepat. Jahe merah cocok untuk 

diformulasi menjadi tablet hisap karena bekerja secara lokal di mulut dan bisa 

langsung melepaskan obatnya. 

Pembuatan tablet hisap memerlukan bahan pengisi sekaligus bahan 

pemanis. Bahan pengisi yang digunakan dalam tablet hisap ini adalah kombinasi 
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laktosa-manitol dengan berbagai variasi konsentrasi. Laktosa merupakan bahan 

pengisi yang paling banyak digunakan, harganya murah dan merupakan bahan 

pengisi yang inert. Manitol selain berfungsi sebagai bahan pengisi, juga dapat 

digunakan sebagai bahan pemanis, rasanya enak di mulut, relatif tidak higroskopis 

dan biasa digunakan dalam formulasi tablet hisap. Manitol perlu dikombinasi 

dengan laktosa agar diperoleh tablet hisap yang dapat diterima konsumen dan 

memenuhi persyaratan tablet hisap yang baik. Kombinasi laktosa-manitol juga 

dimaksudkan untuk mengurangi biaya produksi karena manitol merupakan gula 

yang mahal. 

Metode optimasi simplex lattice design akan mempermudah dalam 

menghitung pada tingkat konsentrasi berapa kombinasi laktosa-manitol bisa 

digunakan sebagai bahan pengisi yang optimum dalam formulasi tablet hisap jahe 

merah, yang juga akan dihasilkan tablet hisap yang memiliki sifat fisik yang 

optimum sesuai dengan persyaratan dan uji tanggapan rasa. 

 

F. HIPOTESIS 

Penggunaan kombinasi laktosa-manitol sebagai bahan pengisi sekaligus 

bahan pemanis pada perbandingan konsentrasi tertentu diduga dapat memberikan 

pengaruh terhadap sifat fisik dan respon rasa tablet hisap jahe merah (Zingiber 

officinale Roxb). 

 

 

 




