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Abstrak 

 Mahkota dewa merupakan salah satu tanaman obat yang buahnya mengandung 

senyawa hidroksi benzofenon glukosida yang memiliki aktivitas antiradang.Untuk 

membuat sediaan yang lebih praktis maka dibuat tablet hisap. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh campuran laktosa-sorbitol terhadap sifat fisik tablet hisap 
ekstrak buah mahkota dewa (Phaleria macrocarpa [Scheff.] Boerl.) yang dapat 
membentuk sediaan tablet hisap dengan sifat fisik tablet yang optimum. 
 Pembuatan formula dengan metode optimasi model simplex lattice design yaitu 
dengan perbandingan laktosa-sorbitol untuk FI (0:1), FII (1/4:3/4), FIII (1/2:1/2), FIV 
(3/4:1/4) dan FV (1:0). Granul diuji sudut diam, kecepatan alir dan pengetapan. Tablet 
hisap diuji CV, kekerasan tablet, kerapuhan tablet dan waktu larut. Uji verifikasi terjadi 
pada area titik optimum 0,663 dengan perbandingan laktosa-sorbitol (0: 100)%. Hasil 
verifikasi dibandingkan dengan hasil prediksi dan dianalisis menggunakan one sample t-
test dengan taraf kepercayaan 95%. 
 Hasil penelitian menunjukkan campuran laktosa-sorbitol diperoleh formula 
optimum tablet ekstrak buah mahkota dewa pada perbandingan laktosa 0 mg dan sorbitol 
595,6 mg mempengaruhi sifat fisik tablet hisap yaitu menurunkan kecepatan alir, 
menurunkan sudut diam, menurunkan pengetapan, meningkatkan MC granul, 
menurunkan kekerasan tablet, menurunkan kerapuhan tablet, menurunkan waktu larut, 
menurunkan tingkatan rasa serta menurunkan hedonic test.  
 

Kata kunci: Mahkota dewa (Phaleria macrocarpa [Scheff.] Boerl.), Tablet hisap, 

Laktosa-Sorbitol, Simplex Lattice Design 
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Abstract 

 Mahkota dewa is one of the medicinal plants that fruit contains hydroxy 

benzophenone glucoside compound that has anti-inflammatory activity. To make it more 

practical preparations made lozenges. This study aimed to determine the effect of 

lactose-sorbitol mixture on the physical properties of the extract lozenges Phaleria 

(Phaleria macrocarpa [Scheff.] Boerl.) that can form a lozenge dosage tablets with 

optimum physical properties. 

   Making formula with optimization method that models simplex lattice design with 

lactose-sorbitol ratio for FI (0:1), FII (1/4:3/4), FIII (1/2:1/2), FIV (3/4:1/4) and FV (1:0). 

Granules tested silent corners, flow rate and pengetapan. Lozenges tested CV, tablet 

hardness, friability tablets and dissolve time. Verification test occurred at the point of 

optimum area ratio of 0,663 with lactose-sorbitol (0 : 100)%. Verification results compared 

with the results predicted and analyzed using one-sample t-test with a level of 95%. 

  The results showed a mixture of lactose-sorbitol obtained optimum formula 

Phaleria extract tablets in comparison lactose 0 mg and 595,6 mg sorbitol lozenges affect 

the physical properties of the lower flow rate, lowering the corner silent, lowering tapping, 

increasing MC granule, tablet hardness decrease, lower tablet friability, decrease soluble, 

lower and lower levels of hedonic taste test. 

 

Keywords: Phaleria macrocarpa, Lozenges, Laktose-Sorbitol, Simplex Lattice Design. 
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Pendahuluan  

Mahkota dewa (Phaleria 
macrocarpa [Scheff.] Boerl) merupakan 
salah satu tanaman obat di Indonesia. 
Buah mahkota dewa mengandung 
icariside C, phalerin, dan mangiferin 
(Oshimi et al., 2008). Pada bagian yang 
berbeda dari buah mahkota dewa 
(pericarp, mesocarp dan biji) 
mengandung total fenolik dan flavonoid 
yang memiliki aktivitas antioksidan, 
antiradang serta sitotoksisitas (Hendra 
et al., 2011). Dalam penelitian 
sebelumnya telah terbukti bahwa 
senyawa hidroksi benzofenon glukosida 
buah mahkota dewa memiliki aktivitas 
antiradang (Mariani, 2010). 

Pada umumnya penggunaan 
mahkota dewa yang beredar di pasaran 
berupa sediaan teh instan. Metode ini 
tidak praktis bagi penderita yang sulit 
menelan akibat radang tenggorokan, 
sehingga perlu sediaan yang praktis, 
efektif, nyaman dalam penggunaan, 
tepat dosis serta luas penggunaannya. 
Untuk meningkatkan efek lokal 
antiradang, maka mahkota dewa dibuat 
sediaan tablet hisap (Banker and 
Anderson, 1986). 

Untuk memperoleh tablet hisap 
mahkota dewa yang baik dibutuhkan 
bahan penolong (eksipien) yang sesuai. 
Campuran laktosa-sorbitol digunakan 
sebagai bahan pembantu dalam 
pembuatan tablet hisap. Pada formula 
yang terkandung lebih dari 20% 
sorbitol, akan meningkatkan 
karakteristik dari sifat tablet hisap 
karena tablet cenderung lebih adhesive 
dan menghasilkan kompresibilitas yang 
lebih baik. Namun sifat higroskopis 
pada sorbitol akan berpengaruh 
terhadap sifat fisik tablet berupa 
penurunan kekerasan tablet, kerapuhan 
serta waktu melarut jika sorbitol 
digunakan secara tunggal. Sehingga 
dibutuhkan bahan penolong lainnya 
yaitu laktosa guna meningkatkan sifat 
fisik tablet hisap dan saling menutupi 
kekurangan dari sorbitol. Laktosa yang 
memiliki rasa sedikit manis akan 
ditambah rasa manis dan rasa sejuk 
dimulut dari sorbitol dengan kemanisan 
50-60% dari sukrosa diharapkan 

mampu menutupi rasa pahit dari 
ekstrak buah mahkota dewa serta 
meningkatkan respon rasa tablet hisap. 
Penambahan laktosa pada sorbitol 
dipilih karena laktosa merupakan bahan 
pengisi yang paling banyak dipakai 
karena inert dengan hampir semua 
bahan obat (Peters, 1989). Hasil 
penelitian Wahyuningsih (2008) formula 
100% sorbitol : 0% memberikan rasa 
yang enak dibanding dengan formula 
lain. Campuran sorbitol-laktosa akan 
menghasilkan sifat alir granul yang 
baik, sedangkan semakin banyak 
konsentrasi laktosa akan meningkatkan 
kekerasan tablet dan semakin kecil 
kerapuhan tablet rimpang temu 
mangga.  

Untuk memperoleh formula tablet 
hisap yang optimum, maka perlu 
dilakukan studi optimasi yang bertujuan 
untuk memudahkan dalam merancang, 
menyusun, dan interpretasi data secara 
matematis adalah dengan SLD. 
Penggunaan studi optimasi dengan 
SLD mempunyai keuntungan relatif 
sederhana dibandingkan dengan model 
optimasi yang lainnya. Hasil penelitian 
Meilinda (2008) dengan jahe merah 
menunjukkan bahwa penggunaan 
campuran dengan formula 40% laktosa 
: 60% sorbitol mempengaruhi profil sifat 
fisik granul dan tablet hisap yaitu 
menurunkan kecepatan alir, 
meningkatkan CV (Coefficient of 
Variation) tablet, meningkatkan 
kekerasan tablet, menurunkan 
kerapuhan tablet, waktu larut, dan 
meningkatkan respon rasa. Formula 
40% laktosa : 60% sorbitol dipilih 
sebagai formula untuk verifikasi 
persamaan SLD yang diperoleh dengan 
analisis data yang dilakukan secara 
teoritis dan statistik dengan 
mengunakan uji One Sample T-test. 
Pada penelitian ini dilakukan optimasi 
SLD menggunakan ekstrak buah 
mahkota dewa dengan variasi 
konsentrasi laktosa-sorbitol (bahan 
pengisi) diharapkan dapat menutupi 
kelemahan dari masing-masing 
eksipien, sehingga rasa pahit dari buah 
mahkota dewa dapat tertutupi yang 
akan meningkatkan profil sifat fisik dan 
respon rasa. Variasi konsentrasi 
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laktosa-sorbitol akan menghasilkan 
formula optimum sebagai formula 
terpilih dengan SLD, ditunjukkan 
dengan meningkatnya laktosa atau 
sorbitol akan meningkatkan profil sifat 
fisik tablet hisap dan respon rasa 
ekstrak buah mahkota dewa. 

 

Optimasi Model SLD  

Optimasi adalah suatu metode atau 
desain eksperimental untuk 
memudahkan dalam penyusunan dan 
interpretasi data secara matematis. 
Formula yang optimal seringkali 
didapati dari penerapan SLD. 
Penerapan SLD digunakan untuk 
menentukan formula optimal dari 
campuran bahan, dalam desainnya 
jumlah total bagian komposisi 
campuran dibuat tetap sama yaitu 
sama dengan satu bagian (Bolton, 
1997). 

Suatu formula merupakan campuran 
yang terdiri dari beberapa komponen. 
Setiap perubahan fraksi salah satu 
komponen dari campuran akan 
merubah sedikitnya satu variable / 
bahkan lebih fraksi komponen lain. 
Jika X1 adalah fraksi dari komponen 1 
dalam campuran fraksi maka  
O < X¹ >1         i = 1, 2, . . . . . , q         (1) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   A                          50%                   B 
 

Gambar 1. SLD Model Linier 

(Amstrong & James, 1986) 
( 

Campuran akan mengandung 
sedikitnya 1 komponen dan jumlah 
fraksi semua komponen adalah tetap, 
ini berarti: 

X1 + X2 + M.. + Xq = 1         (2) 
Area yang menyatakan semua 

kemungkinan campuran dari 
komponen-komponen dapat dinyatakan 
oleh interior dan garis batas dari suatu 

gambar dengan q tiap sudut dan q-1 
dimensi. Semua fraksi dari 2 campuran 
dapat dinyatakan sebagai garis lurus. 

Jika ada 2 komponen (q=2), maka 
akan dinyatakan sebagai 1 dimensi 
yang merupakan gambar lurus seperti 
Gambar 1. Titik A menyatakan suatu 
formula yang mengandung komponen 
A, titik B menyatakan formula yang 
mengandung komponen B, sedangkan 
garis AB menyatakan campuran 0,5 
komponen A dan 0,5 komponen B. 
Kurva 1 menunjukkan bahwa adanya 
interaksi yang positif, yaitu setiap 
komponen saling mendukung. Kurva 2 
menunjukkan bahwa tidak ada 
interaksi, yaitu masing-masing 
komponen tidak saling mempengaruhi, 
sedangkan kurva 3 menunjukkan 
adanya interaksi negatif, yaitu masing-
masing komponen saling meniadakan. 

Hubungan fungsional antara respon 
(variabel tergantung) dengan komposisi 
(variable bebas) dinyatakan dengan 
persamaan : 
Y = ß1X1+ ß2X2 + ß 1.2X1X2+         (3) 
Keterangan : 
Y  : respon 
X1 dan X2: fraksi dari tiap komponen 
ß1 dan β2: koofisien regresi dari X1 dan 
X2  
β1.2 : koefisien regresi interaksi 
antara 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. Setelah semua nilai 
didapatkan, dimasukkan ke dalam garis 
maka akan didapatkan countour plot 
yang diinginkan (Amstrong & 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  +         (4) 

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

1

3 

2 2 



 

 

7 

 

Setelah 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. 
Tujuan dilakukan verifikasi adalah 
untuk menentukan formula yang 
nilainya paling optimum (Amstrong & 
James, 1986). 
 

METODOLOGI PENELITIAN 

Kategori penelitian 

Penelitian ini termasuk kategori 
penelitian eksperimental murni. 

 

Variabel penelitian 

 

Variabel bebas   : variasi 
konsentrasi laktosa-sorbitol. 
Variabel tergantung  : sifat fisik 
granul meliputi sudut diam,  

 
pengetapan, sifat alir, dan kandungan 
lembab granul, serta sifat fisik tablet 
meliputi keseragaman bobot, 
kekerasan, kerapuhan (friabilitas), 
waktu melarut, dan tanggapan 
responden  
Variabel terkendali : umur 
tanaman, asal tanaman, lokasi 
pengambilan tanaman, waktu panen 
buah, suhu pengeringan granul, waktu 
pencampuran granul, dan tekanan 
kompresi saat pencetakan. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Tabel 1. Rancangan Formula Tablet Hisap Ekstrak buah Mahkota Dewa 

Bahan 
Formula I Formula II Formula III Formula IV Formula V 

(mg) 

Ekstrak MD 89,4 89,4 89,4 89,4 89,4 
Laktosa 0 148,9 297,8 446,7 595,6 
Sorbitol 595,6 446,7 297,8 148,9 0 

Talk 15 15 15 15 15 
Aspartam 50 50 50 50 50 

Bobot 750 750 750 750 750 

 
Keterangan :  

Formula I = laktosa : sorbitol (0 : 1) 
Formula II       = laktosa : sorbitol (1/4 : 3/4) 
Formula III      = laktosa : sorbitol (1/2 : 1/2) 
Formula IV      = laktosa : sorbitol (3/4 : 1/4) 
Formula V       = laktosa : sorbitol (1: 0) 

 

Profil sifat fisik terpilih 

berdasarkan SLD dengan 

penerapan Design Expert ® Versi 

8 Trial 

Design Expert 
® 

versi 8 trial 
merupakan software yang digunakan 
untuk membantu memperoleh formula 
optimum. Pada program Design Expert 
® 

versi 8 ini dipilih untuk yang 2 
komponen (mixture), yaitu sorbitol dan 
laktosa, selanjutnya data-data berupa 
sifat fisik tablet dan granul yang  
merupakan variabel dimasukkan, dibuat 
batas maksimal dan minimal dari 
masing-masing variabel, sehingga pada 

saat data hasil keluar akan terbentuk 
grafik pembeda yang menggambarkan 
rentang dari jumlah batas nilai. Untuk 2 
komponen, grafik akan menunjukkan 
bentuk yang linier. Setelah masing-
masing data dimasukkan, maka akan 
terlihat hasil berupa grafik dari masing-
masing variabel maupun grafik 
gabungan. Pada grafik gabungan akan 
terlihat titik optimum yang merupakan 
titik yang dikehendaki untuk selanjutnya 
dibandingkan dengan data yang 
diperoleh (verifikasi). Kemudian titik 
optimum tersebut digunakan sebagai 
formula terpilih menjadi formula untuk 
pembuatan tablet hisap buah mahkota 
dewa. 
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Analisis data 

 

Pendekatan teoritis 

Data berupa sifat-sifat fisik granul 
dan tablet hisap yang diperoleh dari 
hasil pengujian dibandingkan terhadap 
persyaratan yang terdapat dalam 
Farmakope Indonesia atau pustaka lain 
yang relevan. 

Pendekatan statistik 

Data yang diperoleh dari hasil uji 
sifat fisik granul dan tablet hisap buah 
mahkota dewa berdasarkan metode 
SLD (optimum dan hasil verifikasi) 
dianalisis menggunakan program 
Design Expert 

® 
versi 8 menggunakan 

metode ANAVA (Analisis Varian) 
dengan taraf kepercayaan 95% dan uji t 
jika ada perbedaan yang signifikan. 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Hasil Determinasi Tanaman  

Determinasi tanaman mahkota 
dewa (Phaleria macrocarpa [Scheff.] 
Boerl.) dilakukan di Laboratorium 
Biologi Farmasi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta untuk 
memastikan bahwa tanaman yang 
digunakan adalah benar tanaman 
mahkota dewa dengan mengacu pada 
buku “Flora of Java” dan “An Integrated 
System of Classification of Flowering 
Plants”, berikut identifikasinya: 

 
1b-2b-3b-4b-12b-13b-14b-17b-18b-
18b-20b-21b-22b-23b-24b-25b-26b-
27a-799b-800b-801b-802b-806b-807a-
808c-809b-810b-811a-812b-815b-
816b-818b-820b-821b-822a-823c-
825b-826b-829b-830b-831b-832b-
833b-834a-835a-836a-837c-851a-
852b-835b-854a-855c-856b-857a-
858b-860-872b-874b-875b-876b-877d-
933b-934a-935b-936b-937b-939a-
940a-941b-942b-Thymelaeaceae-1a-
Phaleria-1a-2b-Phaleria macrocarpa 
(Scheff.) Boerl.  

Berdasarkan hasil determinasi 
tersebut maka dapat dipastikan bahwa 
simplisia yang digunakan benar-benar 
tanaman mahkota dewa (Phaleria 
macrocarpa (Scheff.) Boerl.). 

 

Hasil Ekstraksi Simplisia Buah 

Mahkota Dewa 

Buah kering hasil remaserasi 2 kg 
tanaman simplisia kering buah mahkota 
dewa diperoleh ekstrak kental 
sebanyak 614,27 g. 

Rendemen ekstrak kental yang 
dihasilkan adalah 30,71 %. 
 

Hasil Pemeriksaan Ekstrak 

Pemeriksaan ekstrak bertujuan 
untuk mengetahui kualitas ekstrak yang 
didapatkan, sehingga diharapkan dapat 
memenuhi kualitas ekstrak kental yang 
sesuai dengan persyaratan yang 
dikehendaki. 
 

Pemeriksaan Organoleptis  

a. Bentuk  : cairan kental 
b. Warna  : coklat kehitaman  
c. Bau  : khas 

d. Rasa  : pahit 
 

Daya lekat  

Parameter daya lekat adalah waktu 
lekat, yaitu waktu yang diperlukan 
untuk memisahkan dua obyek glass 
yang telah dilekatkan dengan ekstrak 
kental. Ekstrak buah mahkota dewa 
mempunyai waktu lekat rata-rata  
( 29,67 ± 2,59) detik. 
 

Viskositas Ekstrak Kental 

Kekentalan diuji dengan 
menggunakan alat viscosimeter. Rotor 
yang digunakan adalah rotor nomor 2. 
Hasil uji kekntalan ekstrak buah 
mahkota dewa (Phaleria macrocarpa 
[Scheff.] Boerl.) adalah 700 dPa’s. 

 

Penetapan Susut Pengeringan 

Ekstrak Kental 

Susut pengeringan ekstrak 
menunjukkan banyaknya kandungan 
zat-zat mudah menguap dalam ekstrak 
antara lain : air dan sisa pelarut etanol. 
Susut pengeringan ekstrak adalah 
(25,33 ± 8,09). Hasil susut pengeringan 
ini sudah memenuhi persyaratan yaitu 
tidak lebih dari 30% (Voigt,1984). 
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Analisis KLT 

Analisis KLT dilakukan untuk 
mengidentifikasi zat aktif yang 
dibutuhkan benar-benar tersaria atau 
tidak dan untuk mengetahui apakah zat 
aktif yang diinginkan mengalami 
kerusakan dalam pembuatan ekstrak 
maupun setelah menjadi tablet hisap. 
Zat aktif yang dianalisis adalah 
kandungan benzofenon glukosida 
dalam buah mahkota dewa.  

Larutan yang digunakan sebagai 
pembanding adalah rutin. Setelah 
dielusi menggunakan fase gerak etil 
asetat : asam format : asam asetat 
glasial : air (100 : 11 :11 : 27), 
selanjutnya diperiksa di sinar UV 366 
nm, berpendar jingga hingga kehijauan, 
Harga larutan Rf rutin adalah 0,375 

sedangkan nilai Rf ekstrak yang 
terdapat dalam tablet adalah 0,75.  

 

Hasil Pemeriksaan Sifat Fisik 

Granul 

Serbuk dikatakan baik apabila 
100 gram serbuk dapat mengalir tidak 
lebih dari 10 detik, atau serbuk yang 
mempunyai kecepatan alir lebih dari 10 
g/detik. Kecepatan alir baik ditunjukkan 
dengan sedikitnya waktu yang 
dibutuhkan serbuk untuk mengalir. Dari 
hasil kelima formula, didapatkan bahwa 
semua formula memenuhi persyaratan, 
yang berarti kelima formula memiliki 
kecepatan  alir yang baik. 

 

Tabel 4. Hasil Uji Sifat Fisik Granul 

Formula Kecepatan alir (g/dt) Sudut diam (°) Pengetapan (%) MC (%) 

I 19,39±1,05 28,52±4,64 6,0±1,00 3,98±0,82 
II 18,92±1,26 26,25±0,53 6,67±1,15 9,21±0,999 
III 14,33±1,02 31,63±1,94 6,33±0,58 9,92±1,43 
IV 11,54±0,37 30,81±1,21 10±1,00 13,35±4,84 
V 13,33±0,35 35,60±1,71 13,67±1,00 14,38±10,24 

Syarat  >10 
g/detik 

<40° <20% <5% 

 
a. Kecepatan alir  

Kecepatan alir granul yang baik 
adalah lebih dari 10g/detik (Voigt, 
1984). Faktor yang mempengaruhi sifat 
alir serbuk yaitu kerapatan jenis, bentuk 
dan ukuran partikel, kondisi percobaan 
(alat, metode dan cara pengisian), serta 
sifat eksipien yang digunakan. 

Pada tabel 4, dapat dilihat bahwa 
hasil yang diperoleh dari kelima formula 
memiliki kecepatan alir diatas 10 
g/detik. Sorbitol yang memiliki ukuran 
partikel yang besar sehingga memiliki 
kecepatan alir yang lebih baik. Pada 
formula I dengan kandungan laktosa 
100% kecepatan alir yang dihasilkan 
lebih rendah dibandingkan formula 
dengan campuran laktosa-sorbitol atau 
sorbitol. Laktosa ,memiliki bentuk 
serbuk halus, serbuk halus tidak dapat 
mengalir baik, dengan penyimpanan 
harus berada pada kelembapan 
dibawah 80%. Sorbitol mempunyai 
ukuran granul yang besar akan 
memudahkan suatu granul untuk 
mengalir baik karena kontak antar 
partikel yang dihasilkan lebih kecil 
sehingga densitas masa yang 

dihasilkan kecil. Laktosa ,memiliki 
bentuk serbuk halus, serbuk halus tidak 
dapat mengalir baik, dengan 
penyimpanan pada kelembapan  

 
dibawah 80%.Hasil uji kecepatan alir 
ditunjukkan pada gambar 2. 
Persamaan SLD kecepatan alir granul 
adalah : 
Y=12,50A + 20,30B – 7,22AB 
Keterangan : 
Y= respon 
A= fraksi komponen laktosa 
B= fraksi komponen sorbitol 
AB= interaksi antara kedua fraksi 

 
Gambar 2. Contour Plot Kecepatan Alir 

Granul 
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Berdasarkan contour plot sifat alir 
granul pada gambar 2, dihasilkan kurva 
melengkung keatas bahwa adanya 
interaksi negatif sehingga campuran 
laktosa-sorbitol akan menurunkan 
kecepatan alir granul. Formula dengan 
komposisi sorbitol dominan akan 
meningkatkan kecepatan alir granul. 
Ukuran partikel sorbitol merupakan 
granul yang berukuran besar akan 
memperkecil kontak dengan dinding die 
sehingga granul lebih mudah mengalir. 
Formula dengan komposisi laktosa 
dominan akan menurunkan kecepatan 
alir. Laktosa dengan ukuran partikel 
yang lebih halus akan menyulitkan 
untuk mengalir, sehingga akan 
memperbesar kontak dengan dinding 
die. 

 
b.  Sudut Diam Granul 

Sudut diam granul yang baik 
memiliki kriteria antara 28-42° (<40°). 
Uji ini merupakan rangkaian dari uji 
waktu alir yang bertujuan untuk 
mengetahui baik tidaknya kecepatan 
alir granul. Granul yang mudah 
mengalir (free flowing) akan memiliki 
sudut diam yang kecil sehingga 
memungkinkan kemudahan dalam 
pencetakan tablet. Hasil uji 
menunjukkan bahwa dari kelima 
formula memiliki sudut diam yang 
baik, sehingga granul bersifat free 
flowing, ditunjukkan pada tabel 4. 
Persamaan SLD sudut diam adalah : 
Y=35,44A + 27,95B – 9,05AB 
Keterangan : 
Y=respon 
A=fraksi komponen laktosa 
B=fraksi komponen sorbitol 
AB= interaksi antara kedua fraksi 

 

 
Gambar 3. Contour Plot Sudut Diam 

 

Berdasarkan contour plot sudut 
diam pada gambar 3, kurva 
melengkung keatas bahwa adanya 
interaksi negatif sehingga campuran 
laktosa-sorbitol akan menurunkan 
sudut diam granul. Semakin 
meningkatnya laktosa akan 
meningkatkan sudut diam, granul 
akan lebih tertahan di dinding die, 
sehingga kecepatan alirnya rendah 
mengakibatkan sudut diam yang 
besar. Sorbitol yang memiliki ukuran 
partikel yang besar akan memperkecil 
kontak dengan dinding die sehingga 
granul lebih mudah mengalir yang 
akan memperkecil sudut diam. 

 

c. Pengetapan Granul 
Granul dikatakan baik jika indeks 

pengetapannya kurang dari 20%. 
Berikut persamaan SLD Pengetapan 
Granul adalah: 
Y=13,70A + 6,23B – 11,44AB 
Keterangan : 
Y= respon 
A=fraksi komponen laktosa 
B=fraksi komponen sorbitol 
AB= interaksi antara kedua fraksi 

 
Gambar 4. Contour Plot Pengetapan Granul 

 
Berdasarkan contour plot 

pengetapan granul pada gambar 4, 
kurva melengkung keatas bahwa 
adanya interaksi negatif sehingga 
campuran laktosa-sorbitol akan 
menurunkan pengetapan. Granul 
dengan indeks pengetapan  yang 
kurang dari 20% dikatakan memiliki 
sifat alir yang baik. Kelima formula 
memiliki indeks pengetapan yang 
kurang dari 20% sehingga memenuhi 
syarat indeks pengetapan. Formula 
dengan komposisi dominan laktosa 
akan meningkatkan pengetapan 
granul sehingga granul menjadi susah 
mengalir baik. Sifat fisik dari laktosa 
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dengan bentuk partikel halus akan 
mudah membentuk partikel yang 
padat. 

 
d. Kandungan Lembab 

Penentuan kandungan lembab 
sangat diperlukan untuk mengetahui 
karakteristik zat berbentuk serbuk 
(daya mengalir, kemampuan 
aglomerasi dan kemampuan 
bercampur), dan seluruh fase dalam 
pembuatan tablet. Hasil kandungan 
lembab diperoleh kelima formula 
memiliki kandungan lembab yang 
besar (melebihi 5%). Hal ini 
membuktikan bahwa adanya interaksi 
antara campuran laktosa dan sorbitol 
yang dominan akan meningkatkan 
nilai MC. Berikut persamaan SLD 
kandungan lembab granul adalah: 
Y= 13,67A + 5,07B + 5,95AB 
Keterangan : 
Y= respon 
A= fraksi komponen laktosa 
B= fraksi komponen sorbitol 
AB= interaksi antara kedua fraksi 

 

 
 

Gambar 5. Contour  Plot Kandungan 
Lembab Granul 

 
Berdasarkan contour plot kandungan 
lembab pada gambar 5, kurva 
melengkung kebawah bahwa adanya 
interaksi positif sehingga campuran 
laktosa-sorbitol akan meningkatkan 
kandungan lembab. Kandungan 
lembab akan meningkat pada formula 
dengan komposisi dominan sorbitol. 
Sorbitol yang higroskopis akan 
meningkatkan kandungan lembab 
granul jika dicampur dengan laktosa. 
Laktosa akan mengikat kelembapan 
dari sorbitol sehingga jika digabungkan 
akan menghasilkan kelembapan yang 
besar. 

 

Hasil Pemeriksaan Sifat Fisik Tablet Hisap 

Tabel 5. Tabel Hasil Uji Sifat Fisik Tablet Hisap

Formula CV bobot Kekerasan (Kg) Kerapuhan (%) Waktu larut (menit) 

I 2,32 12,27±1,46 0,45±0,31 01,56±1,03 
II 2,15 13,31±2,46 0,23±0,39 01,44±0,92 
III 1,83 11,40±1,00 0,06±0,04 02,16±0,76 
IV 2,68 14,04±1,64 0,77±0,03 01,35±0,70 
V 2,80 13,93±2,51 1,37±0,01 02,54±1,22 

 
 

a. Keseragaman bobot (%CV) 

Hasil pemeriksaan pada tabel 5 
menunjukkan bahwa dari kelima 
formula memiliki CV < 5%. Kecepatan 
alir granul mempengaruhi 
keseragaman bobot tablet. Semakin 
lambat kecepatan alir maka 
keseragaman bobot makin tidak 
seragam. Hal ini dibuktikan pada 
formula IV yang memiliki kecepatan 
alir yang lambat, menghasilkan 
ketidakseragaman granul dalam 
mengisi ruang kompresi tablet. 
Berikut persamaan SLD CV tablet 
adalah : 
Y= 2,9A + 2,31B – 2AB 
Keterangan : 
Y= respon 

A= fraksi laktosa 
B= fraksi sorbitol 
AB= interaksi antara kedua fraksi 

 
Gambar 6. Contour Plot % CV  

Berdasarkan contour plot % CV 
pada gambar 6, kurva melengkung 
keatas bahwa adanya reaksi negatif 
sehingga campuran laktosa-sorbitol 
mempengaruhi % CV. Semakin besar 
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nilai kecepatan alir akan  
menghasilkan keseragaman bobot 
yang baik, sebaliknya jika kecepatan 
alir memiliki nilai yang kecil akan 
menghasilkan ketidakseragaman 
bobot (%CV). 

b. Kekerasan tablet  

Kekerasan tablet merupakan uji 
yang menggambarkan kekuatan 
tablet menahan tekanan mekanik. 
Kekerasan yang akan dihasilkan 
harus dalam range 10-20 kg. Berikut 
persamaan SLD Kekerasan Tablet 
adalah: 
Y= 14,12A + 12,50B – 2,57A 
Keterangan : 
Y= respon 
A= fraksi laktosa 

B= fraksi sorbitol 
AB= interaksi antara kedua fraksi 

 
 

Gambar 7. Contour Plot Kekerasan 

Tablet

 

Berdasarkan contour plot 
kekerasan tablet pada gambar 6, 
garis melengkung keatas yang berarti 
adanya interaksi negatif dengan 
koefisien interaksi sebesar -2,57. 
Interaksi antara laktosa-sorbitol 
mempunyai tanda negatif yang berarti 
mempunyai efek menurunkan 
kekerasan tablet. Persamaan diatas 
menunjukkan bahwa komponen 
dominan laktosa dapat meningkatkan 
kekerasan tablet. Laktosa yang 
bersifat pengabsorbsi, mengikat sifat 
higroskopis dari sorbitol sehingga 
meningkatkan kekerasan tablet. 
Bentuk laktosa yang sangat halus 
akan mudah mengikat sifat 
higroskopis dari sorbitol.  

 

c. Kerapuhan tablet 
Kerapuhan merupakan 

gambaran dari kekuatan ikatan 
partikel dari bahan-bahan pembentuk 
tablet, semakin kompak ikatan antar 
penyusun tablet maka tablet semakin 
tahan terhadap pengkikisan. Uji 
kerapuhan dianggap bagus apabila 
berada pada range <1%. Dari hasil 
uji, didapatkan bahwa V>IV>I>II>III 
pada tablet I, II, III, dan IV memenuhi 
persyaratan uji kekerasan. Pada 
formula V didapatkan kerapuhan yang 
melebihi 1% = 1,37%. Pada formula 
ini berisi 100% laktosa, karena 
laktosa berupa serbuk halus yang 

akan menghasilkan tablet yang 
kurang kompak, sehingga lebih 
mudah rapuh. Formula III 
memberikan kerapuhan paling 
rendah, hal ini membuktikan bahwa 
adanya interaksi antara campuran 
laktosa-sorbitol seperti yang tersaji 
pada gambar 8. Berikut persamaan 
SLD kerapuhan tablet adalah: 
Y= 1,41A + 0,46B – 2,88AB 
Keterangan : 
Y= respon 
A= fraksi laktosa 
B=fraksi sorbitol 
AB= interaksi antara kedua fraksi  

 

Gambar 8. Contour Plot Kerapuhan 

Tablet 

 

Berdasarkan contour plot 
kerapuhan tablet pada gambar 8, 
kurva melengkung keatas bahwa 
adanya reaksi negatif dengan 
koefisien interaksi sebesar -2,88. Nilai 
negatif menunjukkan bahwa adanya 
interaksi antara laktosa-sorbitol yang 
akan menurunkan kerapuhan tablet 
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dengan bentuk laktosa yang berupa 
serbuk halus akan menghasilkan 
tablet yang kurang kompak jika 
ditambah sorbitol, laktosa akan 
mengikat sorbitol sehingga 
menghasilkan tablet dengan 
kerapuhan yang rendah. Sorbitol yang 
higroskopis akan mudah rapuh 
karena udara luar yang masuk akan 
menambah kerapuhan tablet. 

 

d. Waktu larut 
Waktu larut merupakan uji 

tablet untuk melarut sehingga dapat 
melepaskan zat aktif ke lokasi. Uji 
waktu larut dilakukan secara langsung 
oleh responden. Responden diminta 
menghisap tablet tanpa 
mengunyahnya dan membiarkan 
melarut dengan sendirinya sampai 
habis didalam mulut. Waktu yang 
diperlukan untuk melarut dicatat. 
Berikut persamaan SLD Waktu Larut 
adalah : 
Y= 2,34A + 1,61B -1,29AB 
Keterangan : 
Y= respon 
A= fraksi laktosa 
B= fraksi sorbitol 
AB= interaksi antara kedua fraksi 

 

Gambar 9. Contour Plot Waktu 
Larut Tablet 

Berdasarkan Contour Plot 
waktu larut pada gambar 9, kurva 
melengkung keatas bahwa adanya 
interaksi negatif ditandai dengan nilai 
koefisien interaksi sebesar -1,29. Nilai 
waktu larut pada semua formula tidak 
memenuhi persyaratan waktu larut 
yang baik antara 5-10 menit, yaitu 
formula V dengan waktu larutnya 
maksimal 02.54 menit dan minimal 
pada formula IV yaitu 01.35 menit. 
Waktu larut yang dihasilkan 
tergantung dari masing-masing 

responden, yaitu jumlah saliva dan 
tekanan lidah saat menghisap tablet.  

 
 

e. Hasil Tanggapan Rasa 
 

Uji ini dilakukan untuk 
mengetahui tanggapan responden 
dari tablet hisap ekstrak buah 
mahkota dewa yang dihasilkan. Uji 
respon rasa dibagi menjadi 2 yaitu uji 
terhadap rasa tablet hisap dan 
formula yang dapat diterima 
responden (Hedonic test). 

 
Tabel 6. Uji Tanggapan Rasa 

Formula 
Respon 
rasa 

Hedonic 
test 

I 3,35 3,25 
II 3,45 3,6 
III 2,4 2,55 
IV 2,3 2,3 
V 1,95 2,15 

 

a. Respon rasa tablet hisap 
Rasa dari tablet hisap ini 

meliputi 5 kategori yaitu sangat suka 
(nilai 5), suka (nilai 4), netral (nilai 3), 
tidak suka (nilai 2), dan sangat tidak 
suka (nilai 1). Hasil uji respon rasa 
pada tabel 6, menunjukkan indeks 
tingkat rasa manis meningkat dengan 
meningkatnya sorbitol sebagai bahan 
pengisi. Berikut persamaan SLD 
respon rasa tablet adalah: 
Y= 1,91A + 3,49B -0,057AB 
Keterangan : 
Y= respon 
A= fraksi laktosa 
B=fraksi sorbitol 
AB= interaksi antara kedua fraksi  

 

 

Gambar 10. Countor Plot Respon  Rasa 
Tablet 

 

Formula I dan II dengan 
kandungan dominan sorbitol memiliki 
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respon rasa dengan kategori cukup 
enak. Formula dengan kandungan 
dominan laktosa memiliki respon rasa 
dengan kategori tidak manis. Laktosa 
memiliki tingkat kemanisan yang 
rendah dibanding sorbitol, sehingga 
laktosa tidak dapat menutupi rasa 
manis dari buah mahkota dewa yang 
pahit. 

Pada Contour Plot respon rasa 
tablet pada gambar 10, kurva 
mendekati linier dengan interaksi 
negatif yang berarti adanya pengaruh 
dengan  campuran laktosa-sorbitol 
dengan respon rasa yang dihasilkan 
yaitu dapat menurunkan respon rasa. 
Persamaan diatas menunjukkan 
bahwa sorbitol memiliki faktor 
dominan meningkatkan respon rasa. 
Sorbitol yang memiliki tingkat 
kemanisan yang lebih baik dibanding 
laktosa akan lebih dapat menututupi 
rasa pahit dari ekstrak buah mahkota 
dewa. 
b. Uji kesukaan (Hedonic test) 

Setelah responden diminta 
untuk merasakan tablet hisap, 
responden diminta memberikan 
penilaiaan terhadap kelima tablet 
hisap dari sangat suka (nilai 5), suka 
(nilai 4), netral (nilai 3), tidak suka 
(nilai 2), dan sangat tidak suka (nilai 
1). Berikut persamaan SLD respon 
rasa tablet adalah: 
Y= 2,04A + 3,44B +0,23AB 
Keterangan : 
Y= respon 
A= fraksi laktosa 
B=fraksi sorbitol 

AB= interaksi antara kedua fraksi 
 

 

Gambar 11. Countor Plot Hedonic Test 

Pada formula I dan II dengan 
kandungan dominan sorbitol memiliki  

 
 

 
 
tingkat kesukaan yang tinggi 

dibanding kandungan dominan 
laktosa yang dengan kategori sangat 
tidak suka. Sorbitol yang memiliki 
tingkat kemanisan yang besar akan 
meningkatkan tingkat kesukaan dari 
responden. 

Pada contour plot Hedonic Test 
pada gambar 11, kurva mendekati 
linier dengan koefisien interaksi 
bernilai positif sehingga campuran 
laktosa-sorbitol akan menurunkan 
tingkat kesukaan terhadap tablet 
hisap. Persamaan diatas 
menunjukkan bahwa sorbitol 
merupakan faktor dominan yang 
dapat meningkatkan hedonic test. 
Komposisi sorbitol yang lebih banyak 
dibanding laktosa tidak dapat 
menutupi rasa pahit dari ekstrak buah 
mahkota dewa sehingga menurunkan 
nilai hedonic test.   

. 

f. Penentuan Formula Optimum 
Tablet Hisap Ekstrak Buah 
Mahkota Dewa 
Data yang dimasukkan untuk 

mendapatkan titik optimum adalah 
hasil pemeriksaan uji granul 
(kecepatan alir, sudut diam, 
pengetapan dan MC) dan uji sifat fisik 
tablet (CV bobot, kekerasan tablet, 
kerapuhan tablet, waktu larut tablet, 
respon rasa dan Hedonic Test). Hasil 
pemeriksaan uji granul dan uji sifat 
fisik tablet hisap diberi parameter, 
masing-masing parameter tersebut 
menggambarkan seberapa penting 
peran suatu parameter formula 
optimum. Contour plot dari parameter-
parameter uji tersebut digabungkan 
sehingga diperoleh grafik yang 
menunjukkan formula optimum 
dengan sifat fisik granul dan sifat fisik 
tablet hisap. 
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Tabel 7. Kriteria uji tablet hisap ekstrak buah mahkota dewa dengan bahan pengisi laktosa-sorbitol 

Uji Sifat Fisik Granul 

dan tablet Hisap 

Kriteria 

Pembobotan 
Target Batasan Prediksi 

Kecepatan alir (g/detik) +++ Maksimal 9-20 27,88 

Sudut diam (º) ++ Minimal  20-40 19,34 

Pengetapan (%) ++ Minimal  5-20 6,02 

MC granul (%) none   6,00 

CV bobot (%) + Minimal  1-5 2,22 

Kekerasan (Kg) + Maksimal 10-20 12,45 

Kerapuhan (%) none - - 0,34 

Waktu larut (menit) none   1,56 

Respon rasa +++++ Maksimal  1-5 3,38 

Hedonic test +++++ Maksimal  1-5 3,36 

             

               Keterangan:  

               ++ : kriteria pembobotan (+ sampai +++++) 

                None : data yang ditolak 

 
Nilai pembobotan dilakukan 

dengan pemberian bobot berdasarkan 
masuk atau tidak masuk dari kriteria 
sifat fisik granul dan tablet, jika nilai 
sifat fisik granul atau tablet hisap 
berada pada range, maka diberi bobot 
yang lebih kecil sebaliknya jika tidak 
masuk range maka diberi bobot yang 
lebih besar karena akan 
mempengaruhi hasil perolehan 
formula optimum. Data none adalah 
data nilai MC granul dan waktu larut 
tablet merupakan data yang ditolak 
karena hasil percobaan menunjukkan 
data yang kurang dapat diterima 
(tidak masuk range) sehingga data 
tidak dimasukkan. Hasil perhitungan 
menggunakan program Design Expert 
8 (Trial) diperoleh formula optimum 
tablet hisap ekstrak buah mahkota 
dewa dengan perbandingan laktosa 
0,000 mg dan sorbitol 595,600 mg 
(Gambar 12.), kemudian dilakukan 
verifikasi. Hasil uji formula optimum ini 
kemudian dibandingkan dengan 
prediksi sifat fisik granul dan tablet 
hisap berdasarkan titik optimum 
tersebut untuk melihat tingkat 
keakuratan hasil verifikasi dengan 
hasil prediksi berdasarkan SLD 
menggunkan uji statistik one sample 
t-test dengan taraf kepercayaan 95%. 
Penelitian ini tidak dapat dilakukan 
verifikasi karena kesalahan peneliti 
memasukkan data nilai kerapuhan 

yang memiliki SD (Standar Deviasi) 
besar dibanding rata-rata. 

 
 

 

 
Gambar 12. Desirability Contour Plot 
Formula Optimum Tablet Hisap Ekstrak 
Buah Mahkota Dewa Dengan Pendekatan 
SLD 

Berdasarkan Desirability 
contour plot pada gambar 10 
diperoleh area optimum yang 
digambarkan pada formula I yaitu 
dengan nilai prediksi desirability 0,663 
sebagai formula optimum dengan 
kandungan laktosa 0% dan sorbitol 
100%. 
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g. Verifikasi Formula Optimum 
Selanjutnya dilakukan verifikasi 

untuk data hasil percobaan formula optimum 
dan hasil prediksi SLD kemudian dianalisis 
dengan One sample T-test sehingga dapat 
diketahui perbedaan antara hasil percobaan 
dan hasil prediksi, apakah ada perbedaan 
bermakna atau tidak sehingga dapat 
disimpulkan data hasil valid/tidak valid. Data 
valid bila memiliki nilai signifikansi lebih 
besar dari 0,05, yang berarti tidak ada 
perbedaan signifikan. Tidak dapat 
perulangan uji pada keseragaman bobot, 
tingkatan rasa dan hedonic test. 

Penelitian ini tidak dapat dilakukan uji 
verifikasi karena kesalahan peneliti 
memasukkan data kerapuhan yang memiliki 
SD (Standar Deviasi) besar atau mendekati 
rata-rata yang seharusnya nilai SD lebih kecil 
20% dari rata-rata 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat 

disimpulkan : 
1. Ditinjau dari sifat fisik dan respon rasa 

tablet hisap, formula optimum yang 
dihasilkan dengan campuran laktosa-
sorbitol adalah (0 : 100)% atau laktosa 0 
mg dan sorbitol 595,6 mg.  

2. Campuran pengisi laktosa-sorbitol 
menurunkan kecepatan alir granul, 
menurunkan sudut diam, menurunkan 
pengetapan, meningkatkan MC granul, 
menurunkan kekerasan tablet, 
menurunkan kerapuhan tablet, 
menurunkan waktu larut, menurunkan 
tanggapan rasa serta menurunkan 
hedonic test. 

 
B. Saran 

Perlu ditingkatkan penambahan bahan 
pemanis untuk menutupi rasa yang kurang 
dapat diterima oleh responden dan diberi 
bahan pewarna agar tampilan tablet hisap 
lebih menarik dan dapat diterima. 
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