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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. 

Tanaman obat yang terdapat di Indonesia sangat beragam, sebagai salah satu 

contoh tanaman obat yang bisa dimanfaatkan yaitu tanaman Jahe Merah (Zingiber 

officinale Roxb). Jahe merah termasuk dalam famili temu-temuan (Zingiberaceae), 

dimana jahe merah ini rimpangnya berwarna merah hingga jingga muda dan 

memiliki aroma yang tajam serta rasanya yang sangat pedas karena kandungan 

“oleoresin” sangat tinggi, yaitu kandungan senyawa dalam jahe merah yang 

menyebabkan rasa jahe pedas. Jahe merah berkhasiat dan bermanfaat sebagai obat 

tradisional, yaitu untuk pencahar, peluruh masuk angin, radang tenggorokan, asma, 

dan lainnya (Herlina, 2002).  

Dalam penelitian kali ini, zat aktif  jahe merah yang digunakan adalah 

oleoresin sebagai anti mabuk dan pelega tenggorokan. Fungsi jahe merah agar lebih 

terasa dalam mulut dan tenggorokan, maka perlu dibuat sediaan dari ekstrak jahe 

merah yang lebih efektif, menarik dan praktis yaitu dengan dibuat sediaan tablet 

hisap. Tablet hisap dapat melarut perlahan dan melepaskan zat aktifnya langsung di 

dalam mulut atau tenggorokan. Bentuk dan rasa tablet hisap  lebih disukai karena 

penggunaannya sangat menguntungkan bagi konsumen yang memiliki kesulitan 
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dalam menelan karena cukup dengan mengulum dan mengisap tablet perlahan, tidak 

diperlukan air minum.  

  Dalam formulasi tablet hisap dibutuhkan bahan-bahan tambahan, salah satu 

bahan bahan tambahan yang dibutuhkan adalah bahan pengisi. Penggunaan bahan 

pengisi kombinasi laktosa-sorbitol karena masing-masing bahan mempunyai 

keuntungan dan kekurangan. Laktosa yang digunakan dalam penelitian ini 

mempunyai kekurangan yaitu sifat alir kurang baik, dapat menyerap kelembaban dari 

udara sehingga dapat berpengaruh terhadap sifat fisik tablet. Laktosa memiliki 

keuntungan yaitu kompresibilitas yang baik, tidak berbau dan bersifat inert. 

 Sorbitol memiliki kekurangan yaitu higroskopis dan lembab jika berada 

dalam suhu kamar. Sorbitol mempunyai keuntungan  rasa yang manis dan dingin 

dalam mulut, larut dalam air dan kompresibilitas, oleh karena itu digunakan 

kombinasi laktosa dan sorbitol dalam tablet hisap untuk menutupi kekurangan 

laktosa karena sorbitol rasanya lebih manis, terasa dingin dalam mulut dan enak jika 

dibandingkan laktosa. Kombinasi laktosa-sorbitol dimaksudkan untuk membuat rasa 

tablet hisap lebih manis dan membentuk massa tablet yang kompak, selain itu 

laktosa-sorbitol dalam formula tablet hisap ini digunakan sebagai pengisi sekaligus 

pemanis. 

Metode optimasi Simplex Lattice Design ini bertujuan untuk  menentukan 

konsentrasi laktosa-sorbitol yang tepat dan diperoleh sifat fisik dan respon rasa yang 

optimum sesuai dengan persyaratan sehingga penelitian ini akan bermanfaat dalam 

bentuk yang lebih menarik, efektif dan modern untuk digunakan oleh masyarakat 

luas. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan dengan latar belakang di atas dapat dirumuskan suatu 

permasalahan, yaitu : 

1. Bagaimanakah pengaruh kombinasi laktosa dan sorbitol sebagai bahan pengisi 

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

Roxb) ? 

2. Berapakah perbandingan laktosa dan sorbitol 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 sorbitol sebagai bahan pengisi 

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

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

optimum dengan perbandingan laktosa dan sorbitol sebagai bahan pengisi. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Jahe Merah (Zingiber officinale Roxb) 

a.  Klasifikasi Tanaman Jahe Merah (Zingiber officinale Roxb) menurut Backer 

and Van den Brink (1965) 

Divisio  :  Spermatophyta 

Subdivisio  :  Angiospermae 

Kelas  :  Monocotyledoneae 
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Ordo  :  Zingiberales 

Famili  :  Zingiberaceae 

Genus  :  Zingiber 

Species  :  Zingiber officinale Roxb 

                

   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). 

c. Uraian Tanaman 

1) Batang 

Batang jahe merah berbentuk bulat kecil, berwarna hijau kemerahan, dan 

agak keras karena diselubungi oleh pelepah daun. Tinggi tanaman mencapai 34,18-

62,28 cm.  
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2) Daun 

Daun tersusun berselang-seling secara teratur dan memiliki warna yang lebih 

hijau (gelap) dibandingkan dengan tipe lainnya. Permukaan daun bagian atas 

berwarna hijau muda dibandingkan dengan bagian bawahnya. Luas daun 32,55-51,18 

cm² dengan panjang 24,30-24,79 cm, lebar 2,79-31,18 cm, dan lebar tajuk 36,93-

52,87 cm. 

3)   Rimpang 

Rimpang jahe ini berwarna merah hingga jingga muda. Ukuran rimpang pada 

jahe merah lebih kecil dibandingkan dengan jahe lainnya, yakni panjang rimpang 

12,33-12,60 cm, tinggi mencapai 5,86-7,03 cm, dan berat rata-rata 0,29-1,17 kg. Jahe 

merah memiliki aroma yang tajam dan rasanya sangat pedas.  

4)   Akar 

Akar berserat agak kasar dengan panjang 17,03-24,06 cm dan diameter akar 

mencapai 5,36-5,46 mm.  

d. Kandungan Kimia, Khasiat dan Manfaat 

1)   Kandungan kimia  

 Rimpang jahe merah mengandung komponen senyawa kimia yang terdiri 

dari minyak menguap (volatile oil), minyak tidak menguap (nonvolatile oil) dan pati. 

Minyak atsiri (minyak menguap) merupakan suatu komponen yang memberi khas, 

kandungan minyak atsiri jahe merah sekitar 2,58-2,72% dihitung berdasarkan berat 

kering. Minyak atsiri umumnya berwarna kuning, sedikit kental, dan merupakan 

senyawa yang memberikan aroma yang khas pada jahe. Kandungan minyak tidak 

menguap disebut oleoresin, yakni suatu komponen yang memberi rasa pahit dan 
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pedas. Jahe merah rasa pedasnya tinggi disebabkan oleh kandungan oleoresin-nya 

tinggi. 

Selain itu, rimpang jahe merah juga mengandung gingerol, 1,8-cineole, 10-

dehydrogingerdione, 6-gingerdione, arginic, α-linolenic acid, aspartic, β-sitosterol, 

caprylic acid, capsaicin, chlorogenis acid, farnesal, farnesene, farnesol, dan unsur 

pati seperti tepung kanji, serta serat-serat resin dalam jumlah sedikit (Herlina, 2002). 

2)   Khasiat dan manfaat 

Jahe merah yang memiliki rasa yang panas dan pedas, terbukti berkhasiat 

dalam menyembuhkan berbagai penyakit, yaitu untuk pencahar (laxative), peluluh 

masuk angin (expectorant), anti mabuk, sakit encok (rheumatism), sakit pinggang 

(lumbago), pencernaan kurang baik (dyspepsia), radang tenggorokan (bronchitis), 

asma, sakit demam (fevers), pelega tenggorokan (Herlina, 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. Hal ini akan menurunkan efek mual 

dan muntah (Anonim, 2003). 

2.   Ekstraksi (Penyarian) 

a.   Pengertian Ekstrak 

Ekstrak yaitu berupa sediaan kering, kental atau cair yang dibuat dengan cara 

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

cahaya matahari langsung (Anonim, 1979).  
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b. 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 (Hargono, 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. 

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% sangat efektif dalam menghasilkan 

jumlah bahan aktif yang optimal, dimana bahan balas hanya sedikit turut ke dalam 

cairan pengekstraksi (Voigt, 1984).  
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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 (Hargono, 1986). 

b.   Metode Pembuatan Ekstrak 

Metode pembuatan ekstrak yang umum digunakan adalah 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 dilakukan dengan cara 

merendam serbuk simplisia. Cairan penyari yang digunakan dapat berupa air, etanol, 

air-etanol atau pelarut lain. Sepuluh 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 50ºC hingga 

konsentrasi yang dikehendaki (Hargono, 1986). 

Proses maserasi merupakan proses paling tepat dimana obat yang sudah halus 

memungkinkan untuk direndam dalam pelarut sampai meresap dan melunakkan 

susunan sel, sehingga zat-zat yang mudah larut akan melarut. Ekstrak yang diperoleh 

dipisahkan dari ampasnya dan dibilas lagi dengan pelarut yang baru dimana akan 

diperoleh tambahan ekstrak (Ansel, 1989). 
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2)   Perkolasi 

Secara umum, perkolasi dinyatakan sebagai proses dimana obat yang sudah 

halus, zat yang larutnya diekstraksi dalam pelarut yang cocok dengan cara 

melewatkan perlahan-lahan melalui obat dalam suatu kolom. Obat dimampatkan 

dalam alat ekstraksi khusus disebut perkolator, dengan ekstrak yang telah 

dikumpulkan disebut perkolat. Sebagian besar ekstraksi obat dilakukan dengan cara 

perkolasi (Ansel, 1989). 

3) Soxhletasi 

Cara soxhletasi dapat dilakukan dengan meletakkan bahan yang akan 

diekstraksi dalam sebuah kantung ekstraksi di bagian dalam alat ekstraksi dan gelas 

yang bekerja secara kontinyu (perkolator). Wadah gelas yang mengandung kantung 

diletakkan di antara labu penyulingan dengan pendingin aliran balik dan 

dihubungkan dengan labu melalui pipa. Labu tersebut berisi bahan pelarut yang 

menguap dan mencapai ke dalam pendingin aliran balik melalui pipa, berkondensasi 

didalamnya, menetes keatas bahan yang diekstraksi dan menarik keluar bahan yang 

diekstraksi larutan berkumpul di dalam wadah gelas dan setelah mencapai tinggi 

maksimalnya, secara otomatis dipindahkan ke dalam labu. Dengan demikian, zat 

yang terakumulasi melalui penguapan bahan pelarut murni berikutnya (Voigt, 1984). 

3. Tablet Hisap 

a.    Pengertian Tablet Hisap 

Tablet hisap adalah sediaan padat yang mengandung sebagian besar gula dan 

gom, memberikan kohesivitas dan kekerasan yang tinggi dan dapat melepaskan 

bahan obatnya dengan lambat. Biasanya digunakan untuk memberikan efek lokal 

pada mulut dan tenggorokan, menyembuhkan batuk dan sakit pada tenggorokan. Zat 
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aktifnya terdiri dari antiseptik, lokal anestetik, antiinflamasi, antibiotik dan antifungi 

(Cooper and Gunn, 1975). 

Tablet hisap mengandung satu atau lebih bahan obat umumnya dengan bahan 

beraroma manis, yang dapat membuat tablet melarut atau hancur perlahan di mulut. 

Kandungan gula dan gom yang tinggi menghasilkan larutan yang lengket dalam 

mulut, yang dapat menyebabkan pengobatan tetap berada pada permukaan yang 

terkena. Bahan perasa biasanya ditambahkan gula dan minyak menguap (Cooper and 

Gunn, 1975). 

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 memberi rasa lembut dan menghasilkan tablet yang lebih kompak dan 

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

Troches dan Lozenges adalah dua nama yang umum digunakan untuk 

menyebut tablet hisap. Pada mulanya Lozenges dinamakan Pastiles, tetapi lebih 

umum disebut cough drops. Troches dan Lozenges biasanya dibuat dengan 

menggabungkan obat dalam suatu bahan dasar kembang gula yang keras dan 

beraroma menarik (Gunsel and Kanig, 1976). 

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 



  11
 

dari tablet biasa sehingga perlahan-lahan pelarut akan hancur di dalam mulut (Ansel, 

1989). 

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 

Suatu sediaan yang 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. Cara Pembuatan Tablet Hisap 

Tablet dibuat dengan cara tuang (dengan bahan dasar gelatin dan atau sukrosa 

yang dilelehkan atau sorbitol) atau dengan cara kempa dimana tablet menggunakan 

bahan dasar gula. Tablet hisap tuang kadang-kadang disebut  pastiles, sedangkan 

tablet hisap kempa disebut sebagai troches (Anonim, 1995). 
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Secara umum, pembuatan tablet hisap hampir sama dengan tablet biasa, tetapi 

karena tablet ini diharapkan dapat melarut perlahan dalam mulut maka kekerasan 

tablet ini harus lebih besar dari tablet biasa. Oleh karena itu, dibutuhkan tekanan 

yang  tinggi dan bahan pengikat yang lebih besar (Cooper and Gunn, 1975). 

Lozenges dapat 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 (Gunsel and Kanig, 

1976). 

Persyaratan mutu fisik tablet hisap berbeda dengan tablet biasa, perbedaan 

tersebut diantaranya adalah kekerasan lebih tinggi (>10 kg), melarut perlahan dalam 

mulut (sekitar 5-10 menit) (Banker and Anderson, 1986). 

Tablet hisap sangat baik disimpan dalam wadah yang tertutup rapat ditempat 

dengan kelembaban nisbi yang rendah, serta terlindung dari temperatur tinggi. Tablet 

yang mudah rusak karena cahaya ditempatkan dalam wadah yang tahan terhadap 

cahaya (Ansel, 1989). 

c.  Bahan Tambahan Pembuatan Tablet Hisap 

Seperti halnya tablet konvensional, tablet hisap juga memerlukan beberapa 

bahan tambahan yang membantu dalam proses penabletan agar dapat dihasilkan 

tablet hisap yang baik. Selain itu, mungkin pula dibutuhkan zat pewarna atau zat 

pemanis yang biasanya digunakan dalam pembuatan tablet hisap atau tablet kunyah 

(Gunsel and Kanig, 1976). 

Macam-macam bahan tambahan yang sering digunakan dalam pembuatan tablet 

antara lain : 
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1) Bahan pengisi (Filler/Diluents) 

Bahan pengisi menjamin tablet memiliki ukuran atau massa yang dibutuhkan 

(0,1-0,8 g). Disamping sifatnya yang harus netral secara kimia dan fisiologis, 

konstituen semacam itu sebaiknya juga dapat dicerna dengan baik. Yang umum 

digunakan adalah jenis pati (pati kentang, gandum dan jagung) dan laktosa. Sifat 

tablet yang lebih baik dihasilkan oleh laktosa yang dikeringkan, dan setelah 

penambahan bahan pelicin memungkinkan proses tabletasi langsung. Beberapa 

farmakope menyarankan penggunaan campuran granulat pati kentang dan laktosa 

sebagai granulatum simpleks (Voigt, 1984). Berdasarkan kelarutan bahan tambahan 

dalam air, maka dapat dibaedakan menjadi 2 macam, yaitu : 

a) Bahan pengisi yang larut air : laktosa, sukrosa, glukosa, manitol, sorbitol. 

b) Bahan pengisi tidak larut air : dikalsium fosfat, kalsium fosfat, amilum 

termodifikasi, mikrokristalin selulosa (Sheth et al., 1980). 

Bahan pengisi harus memiliki kriteria antara lain : harus non toksik, tidak 

boleh saling berkontraindikasi, stabil secara fisik dan kimia, harus bebas dari 

mikroba, netral secara fisiologis, serta tidak boleh mengganggu bioavaibilitas obat 

(Lachman et al., 1994). 

2) Bahan pengikat (Binders) 

Bahan pengikat atau perekat, yang membantu perlekatan dalam formulasi, 

memungkinkan granul dibuat dan dijaga keterpaduan hasil akhir tablet. Bahan 

pengikat dimaksudkan untuk memberikan kekompakan dan daya tahan tablet. Oleh 

karena itu, bahan pengikat menjamin penyatuan beberapa partikel serbuk dalam 

sebuah butir granulat. Demikian pula dengan kekompakan tablet dipengaruhi, baik 

oleh tekanan pencetakan maupun bahan pengikat. Bahan pengisi juga dapat berfungsi 
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sebagai bahan pengikat. Bahan pengikat dalam jumlah yang memadai ditambahkan 

ke dalam bahan yang akan ditabletat melalui larutan bahan perekat yang digunakan 

pada saat granulasi. Sebagai bahan pengikat yang khas antara lain : gula dan jenis 

pati, gelatin, turunan selulosa (juga selulosa kristalin mikro), gom arab, tragakan 

(Ansel, 1989). 

3) Bahan pelicin (Lubricant) 

Beberapa bahan pelicin yang biasa digunakan antara lain : talk, magnesium 

stearat, asam stearat, kalsium stearat, natrium stearat, licopodium, lemak, paraffin 

cair (Banker and Anderson, 1986). 

Berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 3 macam : 

a) Lubricant, yang berfungsi mengurangi gesekan antar  sisi tablet dengan dinding 

ruang cetakan (die), dan antara dinding die dengan punch, sehingga tablet mudah 

dikeluarkan dari cetakan. 

b) Glidant, yang berfungsi mengurangi gesekan antar partikel yang mengalir ke 

hopper ke ruang cetak (die), sehingga memperbaiki sifat alir serbuk atau granul 

yang akan dikempa dan akan berpengaruh pada keseragaman bobot tablet. 

c) Anti Adherent, yang berfungsi sebagai pencegah melekatnya tablet pada die dan 

pada permukaan punch (Ansel, 1989). 

4) Bahan pemberi rasa dan pemanis 

Bahan pemberi rasa sangat penting dalam pembuatan tablet hisap. 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). 
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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 pH 102. 

d.  Metode Pembuatan Tablet Hisap 

1)  Hard Candy Lozenges 

Pembuatan tablet hisap 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 seperti sirup gula yang padat. Cairan bahan 

penyusun tablet dibiarkan sampai mengeras kemudian dipotong dengan ukuran dan 

ketebalan yang sesuai. Tablet hisap diharapkan dapat melarut perlahan dalam mulut 

sehingga kekerasan  tablet ini harus lebih besar dari tablet biasa (Peters, 1989). 

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 kempa 

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). 
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Metode granulasi basah merupakan metode yang banyak digunakan dalam industri 

farmasi untuk memproduksi tablet kompresi (Parrott, 1971).  

Keuntungan granulasi basah menurut Sheth et al. (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. 

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) 

Granulasi kering dinyatakan sebagai briketasi atau kompaktasi karena metode 

ini sering digunakan dalam industri. Cara ini membutuhkan lebih pendek waktu 

sehingga lebih ekonomis dari granulasi basah (Voigt, 1984). 

Cara granulasi kering adalah dengan slugging, yaitu dengan memadatkan 

massa yang jumlahnya besar dari suatu campuran serbuk, dan setelah itu 

memecahkannya menjadi pecahan granul yang lebih kecil. Metode ini khususnya 

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

kepekaannya terhadap uap air atau karena tidak tahan panas (Lachman et al., 1994). 



  17
 

c) Metode kempa langsung (Direct Compression) 

Metode kempa 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 kempa langsung, khususnya untuk bahan 

kimia yang mempunyai sifat mudah mengalir sebagaimana juga sifat-sifat kohesifnya 

yang memungkinkan untuk langsung dikompresi dengan mesin tablet tanpa 

memerlukan granulasi basah atau granulasi kering (Parrott, 1971). 

e. Sifat Fisik Granul dan Tablet 

1) Granul 

Granul adalah gumpalan-gumpalan dari partikel-partikel yang lebih kecil. 

Ukuran biasanya berkisar antara ayakan nomor 4-12, walaupun demikian granul dari 

macam-macam ukuran lubang ayakan mungkin dapat dibuat tergantung pada tujuan 

pemakaian (Ansel, 1989). 

Beberapa sifat karakteristik dari granul jadi merupakan ciri yang penting, 

karena akan memberikan pengaruh nyata pada pelaksanaan urutan proses penabletan 

dan sifat-sifat dari tablet yang akan diproduksi. Sifat-sifat karakteristik ini meliputi 

kemampuan pengempaan dan sifat aliran dari bahan kasar (Lachman et al., 1994). 

Persyaratan granul yang baik : 

a) Dalam bentuk dan warna yang sedapat mungkin homogen. 

b) Sedapat mungkin memiliki distribusi butiran yang sempit tidak lebih dari 10% 

mengandung komponen yang terbentuk serbuk. 

c) Memiliki daya luncur yang baik dan menunjukkan kekompakan mekanis yang 

memuaskan (Voigt, 1984). 
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2)   Sifat fisik granul 

a) Sifat alir 

Pada umumnya serbuk dikatakan mempunyai sifat yang baik jika 100 gram 

serbuk yang diuji mempunyai waktu alir ≤ 10 detik atau mempunyai kecepatan alir 

10 gram/detik. Sifat alir suatu zat padat (partikel atau granul) dapat diketahui dengan 

3 cara, yaitu dengan pengukuran secara langsung (kecepatan alir) dan pengukuran 

secara tidak langsung (sudut diam dan pengetapan). 

(1). Kandungan lembab granul (Moisture Content) 

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 et al., 1994). 

(2). Kecepatan alir 

Pemeriksaan waktu alir bertujuan untuk mengetahui bahwa serbuk yang 

digunakan mempunyai waktu alir yang baik. Faktor yang mempengaruhi sifat alir 

granul yaitu rapat jenis, porositas, bentuk partikel, ukuran partikel, kondisi 

percobaan, dan kandungan lembab (Voigt, 1984). Ukuran partikel makin kecil akan 

memperbesar daya kohesi sehingga granul akan menggumpal dan menghambat 

kecepatan alirnya (Banker and  Anderson, 1986).  

Menurut Fudholi (1983) 100 gram granul atau serbuk dengan kecepatan alir 

kurang dari 10 detik akan mengalami kesulitan pada waktu penabletan. 

3)  Sifat fisik tablet 

a)  Keseragaman bobot 

Ada tiga faktor yang menimbulkan masalah keseragaman bobot tablet, yaitu : 
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1. Tidak seragamnya distribusi obat pada saat pencampuran  bahan atau granulasi 

2.  Pemisahan dari campuran bahan atau granulasi selama proses pembuatan 

3.  Penyimpangan berat tablet (Lachman et al., 1994). 

Tabel 1. Persentase Penyimpangan Bobot Tablet menurut Farmakope 
Indonesia III (Anonim, 1979). 

Penyimpangan bobot rata-rata dalam % Bobot rata-rata 
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% 
 

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

ditentukan berdasarkan pada ada atau tidaknya penyimpangan bobot yang dihasilkan 

terhadap bobot rata-rata tablet. Tablet yang tidak bersalut harus memenuhi syarat 

keseragaman bobot yang ditetapkan sebagai berikut : untuk 20 tablet dihitung bobot 

rata-ratanya, jika ditimbang satu persatu, tidak boleh lebih dari jumlah masing-

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

ditetapkan di kolom A dan tidak satupun tablet yang bobotnya menyimpang dari 

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

b)   Kekerasan tablet 

Tablet harus mempunyai kekuatan atau kekerasan tertentu serta tahan atas 

kerapuhan agar dapat bertahan terdapat berbagai guncangan mekanik pada saat 

pembuatan, pengepakan dan pengiriman (Lachman et al., 1994). Kekerasan 

digunakan sebagai parameter tekanan mekanik seperti guncangan dari tekanan 

pengempaan. Kekerasan tablet hisap adalah 7-14 kg. Nilainya lebih tinggi dari 

kekerasan tablet biasa karena tablet hisap harus dapat melarut lambat di rongga 

mulut (Cooper and Gunn, 1975). 
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c)   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% menunjukkan tablet 

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

d) Waktu larut tablet 

Waktu melarut 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, meskipun 

dapat juga dimaksudkan untuk diabsorbsi secara sistemik setelah ditelan. Waktu 

melarut yang ideal bagi tablet hisap adalah selama sekitar 30 menit atau kurang 

(Banker and Anderson, 1986). 

e)  Uji tanggapan responden 

Uji tanggapan rasa dilakukan dengan teknik sampling acak (random 

sampling) dengan populasi heterogen sejumlah 50 responden dengan mengisi angket 

yang disediakan. Setiap responden mendapatkan kesempatan yang sama untuk 

merasakan sampel. Tanggapan rasa dikelompokkan dari tingkat manis, sedang, tidak 

berasa dan pahit. Data disajikan dalam bentuk tabel menurut persentase responden 

dengan tanggapan yang diberikan (Nugroho, 1995).  

f. Masalah dalam Pembuatan Tablet 

 Sejumlah permasalahan teknis dapat muncul selama proses pembuatan tablet, 

diantaranya adalah : 
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1. Capping dan laminating 

Capping adalah keadaan dimana bagian atas atau bawah tablet terpisah sebagian 

atau seluruhnya dari tablet. Laminating adalah pemisahan tablet menjadi dua atau 

lebih lapisan-lapisan yang berbeda. Capping dan laminating 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 et al., 1994). 

2. 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 et al., 1994). 

3. 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 et al., 1994). 

g. Optimasi Model Simplex Lattice Design 

Optimasi adalah suatu metode atau desain eksperimental untuk memudahkan 

dalam penyusunan dan interpretasi data secara matematis (Armstrong and James, 

1986). 

Model Simplex Lattice Design adalah model optimasi yang paling sederhana, 

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

padat atau pemilihan pelarut. 
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Suatu formula merupakan campuran yang terdiri dari beberapa komponen. 

Setiap perubahan fraksi dari salah satu komponen dari campuran akan mengubah 

sedikitnya satu variabel atau bahkan lebih fraksi komponen lain. Jika X1 adalah 

fraksi dari komponen 1 dalam campuran fraksi, maka :   

0≤X1≤1 i= 1,2,……..,q     

Campuran akan mengandung sedikitnya satu komponen adalah tetap, ini 

berarti :      X1+X2+….+Xq ….. 

 

                                                                  1 

        2                 

          3                                                   

                                                                    

             A                      50 %                 B 

Gambar 2. Simplex Lattice Design Model Linear 

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 2 komponen (q=2), maka akan dinyatakan sebagai 1 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 garis AB menyatakan 

semua kemungkinan campuran A dan B. Titik C menyatakan campuran 0,5 

komponen A dan 0,5 komponen B. Kurva 1 menunjukkan bahwa adanya interaksi 
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yang positif, yaitu masing-masing komponen saling mendukung. Kurva 2 

menunjukkan bahwa tidak ada interaksi yaitu masing-masing komponen tidak saling 

mempengaruhi. 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+β1.2X1X2 ……………………………….…………(1) 

Y : respon 

X1 dan X2 : fraksi dari tiap komponen  

β1 dan β2 : koefisien regresi dari X1,X2 

β1.2 : koefisien regresi dari interaksi X1-X2 

Untuk q=2, maka persamaan (2) berubah menjadi  X1+X2=1 

Koefisien diketahui dari perhitungan regresi dan Y adalah respon yang 

diinginkan. Nilai X1 ditentukan, maka X2 dapat dihitung. Semua nilai didapatkan, 

dimasukkan ke dalam garis maka akan didapatkan contour plot yang diinginkan 

(Armstrong and James, 1986). 

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 +………………………..(2) 

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

Diperoleh R total dan formula yang optimum, maka dilakukan verifikasi pada 

tiap formula yang memiliki respon paling optimum pada setiap uji sifat fisik granul 

dan tablet (Armstrong and James, 1986). 
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h.  Monografi Bahan Tambahan Tablet Hisap 

1)  Laktosa  

Laktosa dalam formulasi tablet berfungsi sebagai bahan pengisi yang baik 

karena dapat memadatkan massa granul dalam granulasi basah atau metode kempa 

langsung (Edge et al., 2006). Laktosa adalah bahan yang bersifat kompresibel, 

namun sifat alirnya jelek, dapat menyerap kelembaban dari udara sehingga 

kemungkinan dapat berpengaruh pada sifat fisik tablet (Sulaiman, 2007). Harganya 

murah, tetapi mungkin mengalami perubahan warna bila ada zat basa amina garam 

alkali (Lachman et al., 1994). 

   CH2OH                    CH2OH 
 

                                 O                             O 
O 

OH                 OH 
OH                      OH 

 

OH                      OH 
Gambar 3. Rumus Struktur Laktosa              

2) Sorbitol 

Kemanisan sorbitol sekitar 60% dari kemanisan sukrosa dengan ukuran kalori 

sekitar sepertiganya. Rasanya lembut dengan rasa manis yang menyenangkan dan 

dingin serta higroskopis. Sorbitol bersifat non-kariogenik (tidak menyebabkan 

kanker) dan dapat digunakan sebagai bahan pengisi dalam formulasi tablet yang 

dibuat dengan granulasi basah atau kempa langsung. Secara kimiawi, sorbitol sangat 

tidak reaktif dan stabil, serta dapat berada pada suhu yang tinggi dan tidak 

mengalami reaksi Maillard (pencokelatan) (Cable, 2006). 

 

 

                      Gambar 4. Rumus Struktur Sorbitol  

CH2OH 
OH H OH OH

CH2OH 

OH H OH OH
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Sorbitol memiliki kompresibilitas yang cukup baik, larut dalam air, 

higroskopis dan rendah kalori (Sulaiman, 2007). Sorbitol sebagai pengganti gula 

dapat bermanfaat dalam menyediakan berbagai variasi produk rendah kalori dan 

rendah gula serta memberikan pilihan bebas yang lebih luas bagi penderita diabetes. 

(Darmawan, 2005). 

3) Talk 

Talk adalah magnesium silikat hidrat alam, kadang-kadang mengandung 

sedikit aluminium silikat. Bentuk serbuk hablur, sangat halus, licin, mudah melekat 

pada kulit, bebas dari butiran, warna putih dan putih kelabu. Tidak larut air dalam 

semua pelarut. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Digunakan sebagai bahan 

pelicin dalam pembuatan tablet (Anonim, 1979). 

4)   Gelatin 

Gelatin merupakan suatu protein alam, kadang-kadang digunakan bersama 

akasia. Gelatin lebih baik daripada kedua gum alam, lebih mudah dipersiapkan dalam 

bentuk larutan, dan tablet yang terbentuk kerasnya sama dengan bila menggunakan 

akasia atau tragakan (Lachman et al., 1994). 

5)   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, 1986). Avicel pH 102 merupakan selulosa yang 

terdepolimerasi partikel berwarna putih, tidak berasa, tidak berbau, serbuk kristal 

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

organic (Rowe et al., 2006). 
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E. Landasan Teori 

Tablet hisap dimaksudkan untuk dikulum atau dihisap pelan-pelan, yang 

membuat tablet melarut atau hancur perlahan dalam mulut, umumnya dengan bahan 

dasar yang beraroma manis. Selain itu, tablet hisap juga digunakan untuk melepaskan 

zat aktif di dalam mulut atau tenggorokan dan cocok untuk obat yang sulit diabsorpsi 

di dalam lambung. Jahe merah mempunyai khasiat dan manfaat sebagai obat 

tradisional, yakni peluluh masuk angin, radang tenggorokan, asma, dan lainnya 

(Herlina, 2002). Dalam penelitian ini jahe merah digunakan untuk obat anti mabuk 

dan pelega tenggorokan, zat yang berfungsi adalah oleoresin. 

Pada pembuatan tablet hisap, bahan pengisi memegang peranan penting 

terhadap sifat fisik tablet. Bahan pengisi dalam pembuatan tablet hisap diharapkan 

membentuk massa tablet dan memberikan rasa yang manis sesuai dengan syarat yang 

telah ditentukan. Bahan pengisi yang digunakan adalah kombinasi laktosa-sorbitol. 

Penggunaan bahan pengisi kombinasi laktosa-sorbitol karena masing-masing bahan 

mempunyai keuntungan dan kekurangan, laktosa yang digunakan dalam penelitian 

ini mempunyai sifat alir kurang baik, dapat menyerap kelembaban dari udara 

sehingga dapat berpengaruh terhadap sifat fisik tablet. Laktosa memiliki keuntungan 

yaitu kompresibilitas yang baik, tidak berbau dan bersifat inert (Lachman et al., 

1994). 

 Sorbitol memiliki kekurangan yaitu higroskopis dan lembab jika berada 

dalam suhu kamar. Sorbitol mempunyai keuntungan rasa yang manis dan dingin 

dalam mulut, larut dalam air (Sulaiman, 2007), oleh karena itu digunakan kombinasi 

laktosa dan sorbitol dalam tablet hisap untuk menutupi kekurangan laktosa karena 

sorbitol rasanya lebih manis, terasa dingin dalam mulut dan enak jika dibandingkan 
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laktosa. Supaya mendapatkan konsentrasi kombinasi laktosa-sorbitol yang optimal 

untuk formulasi tablet ekstrak jahe merah maka dilakukan optimasi dengan metode 

Simplex Lattice Design. Optimasi kombinasi laktosa-sorbitol dilakukan untuk 

menentukan proporsi laktosa-sorbitol yang optimum sehingga diperoleh tablet hisap 

ekstrak jahe merah yang memenuhi persyaratan. 

 

F. Hipotesis 

Granul ekstrak jahe merah yang dibuat dengan kombinasi bahan pengisi dan 

pemanis laktosa-sorbitol memberi profil sifat fisik yang berbeda pada berbagai 

perbandingan kadar. Pada komposisi kadar tertentu dapat berfungsi sebagai bahan 

pengisi dan pemanis yang optimum dengan metode Simplex Lattice Design untuk 

menghasilkan tablet hisap ekstrak jahe merah yang berkualitas dan diterima 

masyarakat. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




