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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Obat tradisional telah banyak dikenal dan digunakan oleh masyarakat baik 

pada jaman dahulu maupun masa sekarang. Salah satu tanaman yang telah 

dilakukan uji penelitian terhadap kandungan zat aktifnya adalah daun dewandaru 

(Eugenia uniflora L.). Kandungan flavonoid dalam daun dewandaru berperan 

sebagai antioksidan. Kandungan lain yang terdapat dalam tanaman dewandaru 

adalah saponin, tanin, terpentin, antosianin dan lain-lain. 

Biasanya daun dewandaru dikonsumsi sebagai minuman yaitu dengan cara 

daun dewandaru ditumbuk sampai halus kemudian diseduh dengan air matang lalu 

disaring dan hasilnya diminum dua kali sehari (Hutapea, 1994). Hal tersebut 

dirasa kurang praktis dilakukan, sehingga perlu dibuat sediaan dari ekstrak daun 

dewandaru yang lebih praktis digunakan yaitu berupa tablet. 

 Tablet merupakan salah satu alternatif  bentuk sediaan farmasi yang paling 

banyak diminati oleh perusahaan farmasi maupun oleh pemakai sediaan farmasi. 

Hal ini terbukti bahwa separuh dari permintaan resep dokter adalah berupa 

sediaan tablet kempa. Tablet merupakan sediaan padat mengandung bahan obat 

dengan atau tanpa bahan pengisi (Anonim, 1995). 

 Tablet yang berkualitas baik, harus memenuhi syarat uji antara lain 

mempunyai keseragaman bobot, kekerasan, kerapuhan, dan waktu hancur. Waktu 

hancur tablet sangat menentukan kelarutan zat aktif obat dalam tubuh dan 
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tercapainya bioavailabilitas yang diharapkan. Obat harus berada dalam bentuk 

larutan agar segera bisa diabsorbsi. Tahapan pertama yang terjadi sebelum obat 

diabsorbsi adalah terjadinya proses disintegrasi. Bahan penghancur berfungsi 

untuk menghancurkan tablet jika tablet kontak dengan cairan, sehingga 

selanjutnya luas permukaan tablet menjadi lebih luas, dan kecepatan pelepasan 

obat menjadi lebih cepat (Banker dkk, 1986). 

 Permasalahan yang sering muncul dalam formulasi tablet ekstrak terletak 

pada waktu hancur tablet yang terlalu lama, yang akhirnya bioavailabilitas akan 

sulit didapatkan. Adanya minyak dan lemak dalam ekstrak tanaman yang tersari 

merupakan salah satu penyebab yang mempengaruhi waktu hancur tablet yang 

terbuat dari bahan ekstrak. Minyak dan lemak tersebut mempunyai sifat yang 

hidrofob yang akan menghambat penetrasi air ke dalam tablet sehingga proses 

penghancuran tablet akan menjadi lebih lama. Oleh sebab itulah perlu dibuat suatu 

sediaan tablet ekstrak dewandaru dengan menggunakan bahan penghancur 

Explotab® yang merupakan superdisintegran. Penambahan Explotab® sebagai 

superdisintegran diharapkan dapat mempercepat waktu hancur tablet ekstrak daun 

dewandaru. 

 Explotab® merupakan bahan penghancur yang paling baik dan sangat 

populer yang dikenal dengan nama superdisintegrant. Explotab®  adalah 

modifikasi dari kanji, digunakan dalam konsentrasi rendah (1 – 8%)  (Banker dkk, 

1986). Explotab® mempunyai kapasitas pengembangan yang tinggi sehingga 

sangat efektif dalam penghancuran tablet. Explotab® mempunyai sifat hidrofil 

artinya mampu meninggikan porositas dan pembasahan tablet dan memudahkan 
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penetrasi air melalui pori-pori ke bagian dalam tablet yang menyebabkan 

percepatan penghancuran (Mukesh, 2006). 

  

B. Perumusan Masalah 

 Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh 

perubahan kadar Explotab® sebagai bahan penghancur terhadap sifat fisik tablet 

ekstrak daun dewandaru. 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kadar Explotab® 

sebagai bahan penghancur, terhadap sifat fisik tablet ekstrak daun dewandaru. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Dewandaru ( Eugenia uniflora L. ) 

a. Uraian Tanaman 

Eugenia uniflora L. merupakan tanaman perdu yang tumbuh tahunan. 

Tingginya ± 5 meter. Batangnya tegak, berkayu, berbentuk bulat dan berwarna 

coklat. Daunnya tunggal, tersebar, berbentuk lonjong, dengan ujung yang runcing 

dan bagian pangkalnya meruncing dengan tepi yang rata, pertulangannya 

menyirip, yang panjangnya ± 5 centimeter dengan lebar ± 4 centimeter dan 

berwarna hijau. Bunga berkeping tunggal, berkelamin dua, daun pelindung kecil, 

banyak, berwarna putih, putik berbentuk silindris, mahkota berbentuk kuku, 

berwarna kuning. Buah berbentuk bulat, dengan diameter ± 1,5 centimeter, 
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berwarna merah. Bijinya kecil, keras dan berwarna coklat. Akar tanaman 

merupakan akar tunggang dan berwarna coklat. 

b. Klasifikasi dan Sistematika Tanaman 

 Divisi  : Spermatophyta 

 Subdivisio : Angiospermae 

 Kelas  : Dicotyledoneae 

 Bangsa  : Myrtales 

 Suku  : Myrtaceae 

 Marga  : Eugenia 

 Jenis  : Eugenia uniflora L. 

(Hutapea, 1994) 

c. Kandungan kimia dan khasiat 

Eugenia uniflora L. mengandung flavanoid, saponin, tanin, vitamin C, 

senyawa atsiri seperti sineol, sitronella, terpenin, sesquiterpen, dan antosianin 

suatu turunan fenil benzopirilium (Einbond et al., 2004; Hutapea, 1991). 

Tanaman dewandaru banyak digunakan sebagai antioksidan. Daun 

dewandaru juga mempunyai aktivitas penangkal radikal bebas yang tinggi. IC50 

ekstrak etanol daun dewandaru 8.866 µg/ml yang hampir mendekati nilai dari 

vitamin E yaitu 3.11µg/ml. Senyawa aktif yang memiliki aktifitas antiradikal dari 

ekstrak etanol daun dewandaru diduga merupakan senyawa flavonoid dan 

polifenol (Utami, dkk, 2005). 
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2. Tinjauan ekstrak 

Ekstrak adalah sediaan kering, kental, atau cairan dibuat dengan 

menyaring simplisia nabati atau hewani menurut cara yang cocok, diluar pengaruh 

cahaya matahari secara langsung. Ekstrak kering harus mudah digerus menjadi 

serbuk (Anonim, 1979). 

 Metode untuk pembuatan ekstrak, salah satunya adalah ekstraksi. 

Ekstraksi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengambil kandungan zat 

aktif yang dikehendaki dari suatu simplisia, yang selanjutnya dapat digunakan 

untuk tujuan yang hendak dilakukan. 

Ekstraksi atau penyarian merupakan peristiwa perpindahan masa zat aktif 

yang semula berada disel, ditarik oleh cairan penyari sehingga zat aktif larut 

dalam cairan hayati. Pada umumnya penyarian akan bertambah baik, jika 

permukaan serbuk simplisia bersentuhan dengan penyari semakin luas (Anonim, 

1986). Penyarian dilakukan untuk menarik zat yang diinginkan dari simplisia 

menggunakan pelarut sesuai sehingga zat yang diinginkan akan larut. Pemilihan 

sistem pelarut yang digunakan dalam penyarian harus berdasarkan 

kemampuannya dalam melarutkan jumlah yang maksimal dari zat aktif dan 

seminimal mungkin bagi unsur yang tidak diinginkan (Ansel, 1989). 

Salah satu metode yang umum dan mudah dilakukan dalam melakukan 

ekstraksi adalah metode maserasi. Maserasi merupakan salah satu cara penyarian 

yang sederhana. Maserasi dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia 

dalam cairan penyari, cairan penyari menembus dinding sel dan masuk dalam 

rongga sel yang berisi zat aktif, zat aktif tersebut akan larut. Kelarutan terjadi 
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karena adanya perbedaan zat aktif di dalam dan di luar sel yang mengakibatkan 

larutan yang terpekat akan terdesak keluar.  

Pelarut yang digunakan sebaiknya yang tidak mudah menguap. 

Keuntungan cara ini adalah cara pengerjaannya sederhana dan peralatan mudah 

didapatkan dan diusahakan (Anonim, 1986). 

 Kriteria cairan penyari yang baik memenuhi syarat antara lain mudah 

didapat dan murah, stabil secara kimia fisika, bereaksi netral, tidak mudah 

munguap, tidak mudah terbakar serta selektif yaitu hanya menarik zat berkhasiat 

yang dikehendaki dan tidak mempengaruhi zat berkhasiat (Anonim, 1986). 

 Etanol tidak menyebabkan pembengkakan membran sel, memperbaiki 

stabilitas bahan obat terlarut, umumnya berlaku sebagai cairan pengekstraksi 

adalah campuran bahan pelarut yang berlainan terutama campuran etanol-air 70% 

sering dihasilkan bahan aktif yang optimal. Etanol dipertimbangkan sebagai 

penyari karena lebih selektif, kapang dan jamur sulit tumbuh dalam etanol 90% 

keatas, tidak beracun, netral, absorbsi baik, etanol dapat bercampur dengan air 

pada segala perbandingan, panas yang diperlukan untuk pemekatan lebih sedikit. 

Adapun kekurangannya adalah etanol harganya mahal (Anonim, 1986). 

3. Tinjauan Tablet 

a. Tablet 

Tablet adalah suatu sediaan padat mengandung bahan obat dengan atau 

tanpa bahan pengisi. Berdasarkan metode pembuatan tablet, dapat digolongkan 

sebagai tablet cetak dan tablet kempa (Anonim, 1995). 
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Sebagian besar tablet dibuat dengan cara pengempaan dan merupakan 

bentuk sediaan yang paling banyak digunakan. Tablet kempa dibuat dengan 

memberikan tekanan pada serbuk atau granul pada cetakan baja. Tablet dapat 

dibuat dengan berbagai ukuran, bentuk, dan penandaan pada permukaan  tablet  

sesuai dengan desain cetak yang digunakan. Tablet cetak dibuat dengan cara 

menekan massa serbuk yang lembab dengan tekanan rendah ke dalam lubang 

cetakan. Kepadatan tablet tergantung pada ikatan kristal yang terbentuk pada 

proses pengeringan dan tidak tergantung pada tekanan yang diberikan (Anonim, 

1995). 

Tablet merupakan suatu sediaan farmasi yang mempunyai beberapa 

keuntungan antara lain : 

1) Tablet merupakan bentuk sediaan utuh yang mempunyai keuntungan lebih 

baik dari semua bentuk sediaan oral untuk ketepatan ukuran dan variabilitas 

kandungan yang paling rendah. 

2) Tablet adalah bentuk sediaan dengan biaya pembuatan paling rendah. 

3) Tablet adalah bentuk sediaan oral yang paling ringan dan paling kompak. 

4) Tablet adalah bentuk sediaan yang paling mudah dan paling murah untuk 

dikemas serta dikirim. 

5) Pemberian tanda pengenal produk pada tablet paling mudah dan murah. 

6) Tablet biasa dijadikan sediaan oral yang paling mudah untuk diproduksi 

secara besar-besaran. 

7) Tablet merupakan sediaan oral yang memiliki sifat pencampuran kimia, 

`mekanik dan stabilitas mikrobiologi yang baik. 

 (Banker dkk, 1986) 
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b. Bahan tambahan pada tablet  

 Bahan-bahan yang biasa ditambahkan  dalam formulasi pembuatan tablet 

antara lain : 

1) Bahan pengisi 

Pengisi diperlukan bila dosis obat tidak cukup untuk membuat bulk. Pada 

obat yang berdosis cukup tinggi bahan pengisi tidak diperlukan (misalnya aspirin, 

antibiotik tertentu). Penggunaan bahan pengisi berguna untuk memperbaiki daya 

kohesi sehingga bahan tablet dapat dikempa langsung. Beberapa bahan pengisi 

yang sering digunakan adalah  laktosa, tepung jagung, mannitol, sorbitol, sukrosa, 

dan selulosa mikro kristal (Banker dkk, 1986). 

2)  Bahan pengikat 

Bahan pengikat ditambahkan dalam suatu formula digunakan untuk 

meningkatkan kohesifitas serbuk. Dalam pemilihan bahan pengikat harus 

disesuaikan dengan sifat kompatibilitas komponen lain dari tablet. Bahan pengikat 

berfungsi untuk mengikat serbuk-serbuk bahan tablet dalam proses granulasi 

sehingga serbuk berubah menjadi granul dan untuk mengikat granul-granul 

menjadi tablet dalam proses pengempaan. Bahan pengikat sangat mempengaruhi 

waktu hancur tablet dan kekerasan tablet yang akan diproduksi. Kadar bahan 

pengikat yang tinggi akan menghasilkan tablet yang kekerasanya tinggi sehingga 

waktu hancurnya lebih lama dan efek yang akan ditimbulkan akan lebih lama. 

Bahan pengikat yang sering digunakan adalah akasia, derifat dari selulosa, gelatin, 
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glukosa, amilum, polivinilpirolidon, sukrosa, sorbitol, dan sodium aglinat (Banker 

dkk, 1980). 

3)  Bahan pelicin 

Bahan pelicin berfungsi sebagai bahan anti gesekan yang terjadi pada 

waktu proses penabletan. Bahan pelicin mempunyai fungsi yang bermacam-

macam sesuai dengan jenis bahan yang digunakan. Tiga macam fungsi bahan 

pelicin yaitu sebagai glidan yang berguna untuk mengurangi gesekan antar granul 

yang dikempa, sebagai lubrikan berguna untuk mengurangi gesekan antar tablet 

dengan dinding punch dan die, serta sebagai antiadherent yang berguna untuk 

mencegah melekatnya tablet pada dinding punch dan die. Bahan pelicin yang 

biasa digunakan yaitu talk, polietilenglikol, pati, magnesium stearat, alumunium 

stearat, dan paraffin (Voigt, 1984). 

4)  Bahan penghancur 

Bioavailabilitas suatu tablet tergantung pada absorbsi obatnya. Absorbsi 

obat tergantung pada kelarutan obat dalam cairan gastrointestinal dan 

permeabilitas obat melewati membran, sedangkan kecepatan kelarutan obat 

tergantung pada sifat fisika-kimia obat. Disintegrasi tablet dapat dipercepat 

dengan penambahan bahan penghancur (Sulaiman, 2007). 

Beberapa aksi bahan penghancur dalam menghancurkan tablet antara lain ; 

a) Aksi kapiler 

Tablet yang merupakan hasil dari pengempaan granul, memiliki pori-pori 

kapiler. Pada saat tablet bersinggungan dengan medium air, maka air akan 
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berpenetrasi masuk kedalam pori-pori tablet. Akibatnya ikatan antar partikel 

menjadi lemah dan pada akhirnya tablet akan pecah (Sulaiman, 2007). 

b) Pengembangan 

Beberapa bahan penghancur apabila terkena air maka ia akan 

mengembang. Akibat dari pengembangan bahan penghancur tersebut maka 

partikel penyusun tablet akan terdesak dan pecah. Hancurnya tablet dengan 

mekanisme seperti ini, dipengaruhi oleh struktur pori tablet. Semakin kecil pori-

pori yang ada dalam tablet, maka dengan mengembangnya bahan penghancur 

akan memberikan tenaga yang cukup besar untuk menghancurkan tablet 

(Sulaiman, 2007). 

c) Panas pembasahan 

Bahan penghancur yang mempunyai sifat eksotermik ketika terbasahi air, 

maka akan menghasilkan panas dan mengakibatkan ekspansi udara yang 

terperangkap dalam tablet ketika proses pengempaan. Akibatnya udara mendesak 

ke arah luar tablet dan mengakibatkan tablet cepat hancur (Sulaiman, 2007). 

d) Pelepasan gas 

Karbon dioksida akan dilepaskan dari tablet yang mengandung 

bikarbonat/karbonat dan asam sitrat/asam tartat ketika tablet kontak dengan air. 

Akibat pelepasan gas dari dalam tablet, maka tablet akan pecah/hancur (Sulaiman, 

2007). 

Beberapa contoh bahan penghancur yang digunakan dalam pembuatan 

tablet adalah amilum ( 5 – 20%), Explotab® (2 – 8%) ( Tabel.1) 
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Tabel 1. Contoh Bahan Penghancur 

 

 

 

 

 

 

  

 (Sulaiman,2007) 

c. Monografi Bahan Tambahan 

1). Laktosa 

Laktosa adalah gula yang diperoleh dari susu dalam bentuk anhidrat atau 

mengandung suatu molekul air hidrat. Pemerian meliputi massa hblur putih, tidak 

berbau dan rasa sedikit manis. Stabil di udara tetapi mudah menyerap bau. 

Kelarutan mudah larut dalam air, terutama pada air mendidih, sangat sukar larut 

dalam etanol dan tidak larut dalam kloroform (Anonim, 1995). 

2). Aerosil 

Aerosil merupakan bahan pengatur aliran yang dapat mengurangi 

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

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

lembab hingga 40% dari massanya) dan meskipun demikian serbuk masih dapat 

mempertahankan daya alirnya (Voigt, 1984). Aerosil biasa/lazim digunakan 

dalam kadar 2% dari bobot tablet (Morefielld dkk, 2003). 

Bahan 
penghancur 

Konsentrasi 
(%) 

Amilum 
Amilum 1500 

Amprotab 
Explotab® 
Gom guar 

Metilselulosa 

 
5-20 
5-15 
2-8 
2-8 
2-8 

5-10 
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3). Explotab® 

Explotab®  merupakan serbuk bebas mengalir mengandung sodium 2,8% 

sampai 4,2%, pH antara 5,8 sampai 7,5, mengandung natrium klorida tidak lebih 

dari 0,002%, warna putih tidak berbau dan tidak berasa (Miller, 2003). Dalam 

penggunaannya Explotab® digunakan sebagai bahan penghancur dalam 

pembuatan tablet. Digunakan dalam konsentrasi rendah yaitu antara 2-8%, dan 

dilaporkan konsentrasi 4% memberikan waktu hancur yang optimum (Banker 

dkk, 1986). 

Explotab® atau yang mempunyai nama lain carboxymetyl starch, sodium 

salt, sodium starch glikolat, viva-star P (Miller, 2003) sebagai superdisintegran 

bertanggung jawab dalam penyerapan air ke dalam massa tablet sehingga 

menghasilkan suatu disintegrasi atau waktu hancur yang cepat. Explotab®  

merupakan suatu disintegran anionik, yang dapat menyebabkan pengikatan 

terhadap racun yang bersifat kationik (dalam penggunaan secara in vitro), tetepi 

hal itu tidak bermasalah untuk penggunaan secara in vivo (Lin, 2004). Keuntungan 

Explotab®  yang lainnya adalah disamping menghasilkan waktu hancur yang 

cepat, Explotab®  juga menghilangkan pengaruh disintegrasi dari bahan tambahan 

dalam tablet seperti lubrikan, memperbaiki sifat alir granul yang ditunjukkan 

dengan perolehan sudut diam 36o (Mukesh, 2006). 

4). Amilum manihot 

Amilum manihot disebut juga pati singkong. Pati singkong adalah pati 

yang diperoleh dari umbi akar Manihot utilissima Pohl (familia Euphorbiaceae). 

Pemeriannya berupa serbuk sangat halus, putih. Praktis tidak larut dalam air 

dingin dan dalam etanol (Anonim, 1995). Dalam formulasi tablet, mucilage 
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amilum 10% digunakan sebagai bahan pengikat dengan volume secukupnya untuk 

membentuk masa granul yang kompak. 

5). Magnesium stearat 

Merupakan senyawa magnesium dengan campuran asam-asam organik 

padat yang diperoleh dari buah, terutama terdiri dari magnesium stearat dan 

magnesium palmitat dalam berbagai perbandingan. Mengandung setara dengan 

tidak kurang dari 6,8% dan tidak lebih dari 8,3% MgO. Pemerian serbuk halus 

putih, bau lemah khas, mudah melekat pada kulit, bebas butiran, kelarutan tidak 

larut dalam air, dalam etanol dan dalam eter (Anonim, 1995). Dalam formulasi 

tablet berfungsi sebagai bahan anti gesekan yang terjadi pada waktu proses 

penabletan.  

6). Talk  

Talk merupakan magnesium silikat alam, kadang–kadang mengandung 

sedikit alumunium silikat. Bentuk serbuk hablur sangat halus dan licin. Mudah 

melekat pada kulit dan bebas butiran. Warna putih dan putih kelabu, tidak larut 

hampir dalam semua pelarut, disimpan dalam wadah tertutup baik (Anonim, 

1979). Dalam formulasi tablet berfungsi sebagai bahan pelicin atau anti gesekan 

pada waktu proses pentabletan. Talk biasa digunakan dengan konsentrasi 5% 

(Banker dkk, 1986) 

 

d. Metode Pembuatan Tablet 

Dalam pembuatan tablet dikenal dengan berbagai metode pembuatan yaitu 

kempa langsung, granulasi kering, dan granulasi basah. Ketiga metode tersebut 

memiliki kelebihan dan kelemahan yang berbeda-beda. 
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1) Kempa langsung 

Pembuatan tablet dengan metode kempa langsung disebut juga dengan 

kompresi langsung. Kempa langsung adalah pencetakan bahan obat berbentuk 

serbuk atau campuran obat dan bahan tambahan tanpa perlakuan terlebih dahulu. 

Dalam pembuatan kempa langsung harus memiliki sifat alir dan kompresibilitas 

yang baik. Jika suatu zat aktif tidak mempunyai sifat alir dan kompresibilitas yang 

baik maka dapat ditambahkan bahan tambahan yang efektif dalam memperbaiki 

sifat alir dan kompresibilitas. Keuntungan dari metode kempa langsung adalah 

prosesnya lebih cepat, lebih murah biayanya, dan sangat berguna untuk bahan 

obat yang peka terhadap lembab dan peka terhadap panas (Ansel, 1989). 

2) Granulasi kering 

Pada metode granulasi kering, granul dibentuk dengan penambahan bahan 

pengikat kedalam campuran serbuk obat kemudian dikempa menjadi massa yang 

besar kemudian dipecahkan sehingga menjadi granul-granul yang lebih kecil. 

Dengan metode ini baik bahan aktif maupun bahan tambahan harus mempunyai 

sifat kohesif yang baik supaya massa yang besar dapat dibentuk (Ansel, 1989). 

Granulasi kering digunakan untuk obat yang sensitif terhadap air, panas, dan tidak 

dapat dikempa langsung. Keuntungan dari granulasi kering antara lain tidak 

diperlukan panas dan kelembaban dalam proses granulasi (Anonim, 1995). 

3) Granulasi basah 

Persiapan granulasi untuk pembuatan tablet dengan menggunakan 

granulasi basah dikarenakan beberapa alasan pada berbagai aplikasi. Alasan 

pertama bahwa metode ini umum digunakan pada masa lalu dalam pembuatan 
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produk baru, dimana produk tersebut tidak dapat dibuat dengan metode kempa 

langsung. Alasan kedua, dalam pembuatan suatu formulasi lebih dipilih 

menggunakan metode granulasi basah karena menjamin keseragaman isi dalam 

hasil penabletan. Alasan ketiga yaitu granulasi basah merupakan proses yang 

dipilih dalam formulasi tablet dengan dosis obat yang tinggi. 

Keuntungan granulasi basah : terbentuknya granul sehingga sifat alir dan 

kompresibilitas massa menjadi lebih baik, untuk obat berdosis tinggi dengan sifat 

alir dan kompresibilitas yang jelek memerlukan relatif sedikit bahan pengikat 

dibanding dengan kempa langsung dan kecepatan disolusi obat yang bersifat 

hidrofob dapat diperbaiki 

 

E. Landasan Teori 

Permasalahan yang sering muncul dalam formulasi tablet yang terbuat dari 

ekstrak adalah terletak pada waktu hancur tablet yang terlalu lama. Kandungan 

minyak dan lemak yang terdapat dalam ekstrak tanaman akan menghalangi 

penetrasi air ke dalam tablet. Selain itu, kelengketan ekstrak tanaman juga akan 

meningkatkan kekerasan tablet dan akhirnya tablet akan membutuhkan waktu 

lebih lama untuk hancur.  

Bahan penghancur seperti Explotab®
 ditambahkan pada formula tablet 

untuk memudahkan waktu hancur tablet. Explotab® berfungsi meningkatkan aksi 

pembasahan tablet dengan cara menarik air ke dalam tablet, sehingga dengan 

masuknya air ke dalam tablet akan mengurangi ikatan partikel tablet. Selain itu 

aksi pengembangan yang ditimbulkan Explotab® akan menambah daya desak 
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terhadap tablet sehingga waktu hancur tablet akan menjadi semakin cepat (Banker 

dkk, 1986).  

Peningkatan kadar Explotab® sebagai bahan penghancur dapat 

meningkatkan waktu hancur tablet. Hal ini disebabkan karena semakin besar 

kadar Explotab® dalam formulasi tablet maka daya serap air kedalam tablet juga 

akan semakin besar, sehingga aksi pembasahan yang ditimbulkan juga akan 

semakin besar (Fadilah, 2005) 

Kerapuhan tablet adalah salah satu dari sifat fisik tablet yang juga perlu 

mendapatkan perhatian. Salah satu faktor pemicu kerapuhan tablet adalah 

banyaknya kandungan serbuk halus (fines). Fines akan menjadi sekat antar 

partikel dan mengurangi gaya adhesi antar partikel ( Fonner dkk, 1981). Semakin 

banyak serbuk halus yang ditambahkan ke dalam formula tablet, maka semakin 

banyak pula sekat yang terbentuk. Semakin banyak sekat antar partikel dalam 

tablet maka gaya adhesi antar partikel akan semakin kecil, sehingga tableta kan 

semakin rapuh. 

F. Hipotesa 

Adanya perbedaan kadar Explotab® sebagai bahan penghancur dalam 

formula tablet ekstrak daun dewandaru akan berpengaruh terhadap sifat fisik 

tablet, sehingga semakin besar kadar Explotab® yang ditambahkan ke dalam 

formula tablet ekstrak daun dewandaru maka waktu hancurnya akan semakin 

cepat, dan kerapuhan juga semakin besar. 

 

  




