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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

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). Metode sediaan teh instan 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, 1994). 

Campuran laktosa-sorbitol digunakan sebagai bahan pembantu dalam 

pembuatan tablet hisap. Sifat higroskopis pada sorbitol akan berpengaruh terhadap 

sifat fisik tablet berupa penurunan kekerasan tablet, kerapuhan serta waktu melarut 

jika sorbitol digunakan secara tunggal. 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.  
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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. Hasil 

penelitian Meilinda (2008) dengan jahe merah menunjukkan bahwa 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. 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 serta menghasilkan formula 

optimum sebagai formula terpilih dengan SLD. 

 

B. Perumusan Masalah 

1. Pada konsentrasi berapa laktosa-sorbitol dapat berfungsi optimum sebagai 

bahan pengisi pada formula tablet hisap ekstrak buah mahkota dewa dengan 

menggunakan SLD? 

2. Bagaimana pengaruh campuran laktosa-sorbitol sebagai bahan pengisi pada 

formula tablet hisap ekstrak buah mahkota dewa dan respon rasa yang 

dihasilkan? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendapatkan formula tablet hisap yang optimum ditinjau dari sifat fisik 

dan respon rasa. 

2. Untuk mengetahui pengaruh campuran laktosa-sorbitol sebagai bahan pengisi 

pada formula tablet hisap ekstrak buah mahkota dewa dan respon rasa yang 

dihasilkan. 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Mahkota Dewa (Phaleria macrocarpa [Scheff.] Boerl.) 

a. Sistematika 

Tanaman mahkota dewa dalam sistematika tumbuhan adalah : 
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Divisio  : Spermatophyta 

Sub divisio : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledoneae 

Ordo  : Thymeleales 

Familia : Thymelaeaceae 

Genus  : Phaleria 

Spesies :Phaleria macrocarpa [Scheff.] Boerl. atau Phaleria papuana 

Warb var. Wichnannii (Val) Back (Winarto, 2007). 

b. Nama daerah  

Mahkota dewa berasal dari daerah Papua, tanaman ini masih dapat dijumpai 

tumbuh liar di daerah hutan. Mahkota dewa memiliki nama daerah simalakama 

(Melayu), makutadewa, makutu mewo, makuto ratu, makuto rojo (Jawa) 

(Dalimartha, 2003). 

c. Kandungan kimia 

Buah mahkota dewa mengandung saponin, alkaloid, flavonoid, dan polifenol 

(Winarto, 2003). Daun mahkota dewa mengandung antihistamin, alkaloid, saponin, 

dan polifenol (lignan). Kulit buah mengandung alkaloid, saponin, dan flavonoid 

(Sudewo, 2004). 

d. Manfaat  

Buah mahkota dewa memiliki khasiat untuk mengobati rematik, diabetes, 

bersifat analgesik, antipiretik, antiradang, dan anti asam urat (antihipeurisenia) 

(Sudewo, 2004). Buah mahkota dewa mengandung zat aktif yaitu hidroksi 

benzofenon glukosida yang memiliki aktivitas antiradang (Mariani, 2010). 

 

2. Granul 

a. Pengertian  

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

Umumnya granul dibuat dengan cara melembabkan serbuk yang diinginkan atau 

campuran serbuk yang digiling dan melewatkan adonan yang sudah lembab pada 

celah ayakan dengan ukuran lubang ayakan yang sesuai dengan ukuran granul yang 

ingin dihasilkan. Granul dapat diolah tanpa memakai pelembaban, caranya dengan 
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menyalurkan adonan dari bahan serbuk yang ditekan melalui mesin pembuat granul 

(Ansel, 1989). 

b. Sifat fisik granul 

1) Waktu alir 

Waktu alir yaitu waktu yang diperlukan untuk mengalirkan sejumlah granul 

atau serbuk pada alat yang dipakai. Untuk 100 g granul atau serbuk dengan waktu 

alir 10 detik akan mengalami kesulitan pada waktu penabletan (Fudholi, 1983). 

2) Sudut diam 

Sudut diam yaitu sudut tetap yang terjadi antara timbunan partikel bentuk 

kerucut dengan bidang horizontal. Bila sudut diam lebih dari 30º biasanya 

menunjukkan bahwa bahan dapat mengalir bebas, bila sudut lebih kecil atau sama 

dengan 40º biasanya mengalir kurang baik (Voigt, 1984). 

3) Pengetapan  

Pengetapan merupakan penurunan volume setumpuk serbuk atau granul 

akibat hentakan (tapped) dan getaran (vibrating). Semakin kecil indeks pengetapan 

kurangdari 20% mempunyai sifat alir yang baik (Fassihi dan Kanfer, 1986). 

4) Moisture Content (kandungan lembab) 

Pengukuran untuk kandungan lembab dinyatakan dengan berat kering 

sampel. Angka selanjutnya didapat adalah sebagai kandungan lembab atau MC 

(Moisture Content). Nilai MC dapat berubah dari sedikit diatas 5% dan mendekati 

tak terhingga (Lachman dkk, 1994). 

3. Tablet hisap  

a. Pengertian tablet hisap (lozenges) 

Tablet hisap adalah sediaan padat yang mengandung satu atau lebih bahan 

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

tablet melarut atau hancur perlahan dalam mulut. Lozenges dibuat melalui cara 

penuangan (gelatin dan atau melebur basis sakarosa dan sorbitol), atau melalui cara 

kempa dan tablet berbasis gula (Goeswin, 2008). Tablet sangat mudah rusak karena 

cahaya sehingga harus ditempatkan pada wadah yang tahan terhadap cahaya 

(Cooper and Gunn, 1975). Ada dua tipe lozenges yang telah banyak digunakan 
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dalam metode pembuatan tablet hisap yaitu hard candy lozenges dan compressed 

tablet lozenges (Peters, 1989). 

b. Metode pembuatan tablet hisap  

1) Hard Candy Lozenges 

Pembuatan hard candy lozenges dibutuhkan tekanan tinggi dan bahan 

pengikat yang lebih banyak. Tablet hisap ini jelas dibentuk dengan jalan 

peleburan atau molded. 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 cetak 

langsung (Peters, 1989). 

a) Metode granulasi basah (wet granulation) 

Langkah-langkah pembuatan tablet dengan metode granulasi basah yaitu 

menimbang dan mencampur bahan-bahan, pengeringan, pengayakan granul kering, 

pencampuran bahan pelicin, pembuatan tablet dengan kompresi (Ansel,1999). 

Granulasi basah merupakan proses dimana cairan ditambahahkan pada suatu 

campuran yang akan menghasilkan granul-granul. Keuntungan granulasi basah: 

sifat kohesi dan kompresibilitas dari serbuk dapat diperbaiki dengan penambahan 

bahan pengikat (Bandelin, 1986). 

b) Metode granulasi kering (dry granulation) 

Dengan metode granulasi kering, baik bahan aktif maupun bahan pengisi 

harus memiliki sifat kohesif supaya massa yang jumlahnya besar dapat dibentuk 

(Ansel, 2005).. Granulasi kering sangat tepat untuk tabletasi zat-zat yang peka suhu 

atau bahan obat yang tidak stabil dengan adanya air. 

c) Pembuatan tablet dengan metode cetak langsung, khususnya untuk bahan 

kimia yang mempunyai sifat mudah mengalir. Keuntungan metode kempa langsung 

adalah tahapan produksinya sangat singkat, peralatan yang dibutuhkan tidak 

banyak, ruangan yang dibutuhkan lebih kecil. Kerugiannya yaitu kemungkinan 

terjadinya capping, lamination, splitting, atau layering sangat besar karena udara 
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yang tertahan selama proses pengempaan karena ukuran partikel yang kecil 

(Parrott,1971). 

d) Bahan-bahan tambahan  

Bahan tambahan yang mempengaruhi sifat pengempaan tablet yaitu diluents 

(bahan pengisi), bahan pengikat, bahan pelicin, sedangkan yang mempengaruhi 

biofarmasetik, stabilitas fisika dan kimia serta pertimbangan pemasaran adalah 

bahan aroma dan pemanis (Voigt, 1984). Beberapa eksipien yang umum digunakan 

untuk pembuatan tablet adalah:  

1) Bahan pengisi  

Bahan pengisi menjamin tablet memiliki ukuran atau massa yang dibutuhkan 

(0,1-0,8 g). Sifat tablet yang lebih baik dihasilkan oleh laktosa yang dikeringkan, 

dan setelah penambahan bahan pelicin memungkinkan proses tabletasi langsung 

(Voigt,1984). 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 bioavailabilitas 

obat (Lachman dkk., 1994). Bahan pengisi yang sering digunakan berupa 

gula/glukosa, dekstrosa, dan sukrosa yang dimodifikasi Emdex, manitol, sorbitol, 

dan laktosa (Peters, 1989). 

2) Bahan pengikat (binder) 

Penambahan bahan pengikat dimaksudkan untuk memberikan kekompakan 

dan daya tahan tablet. Oleh karena itu, bahan pengikat menjamin penyatuan 

beberapa partikel serbuk dalam sebuah granulat. Bahan pengikat yang umum 

digunakan antara lain: gula dan jenis pati, gelatin, turunan selulosa, gom arab serta 

tragakan (Voigt, 1984). 

3) Bahan pelicin 

Bahan pelicin berfungsi untuk mengurangi gesekan yang timbul antara 

permukaan tablet dengan dinding die selama kompresi (lubrikan) dan memperbaiki 

sifat alir (glidant), serta untuk mencegah melekatnya bahan yang akan dikempa 

pada dinding ruang cetak dan permukaan punch (anti adherent). Beberapa bahan 

pelicin yang digunakan antara lain: talk 1-5%, magnesium stearat 0,1-2%, asam 
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stearat, kalsium stearat, natrium stearat, likopodium, lemak, parafin cair (Voigt, 

1984). 

4) Bahan pemberi rasa dan pemanis 

Bahan pemberi rasa sangat penting dalam pembuatan tablet hisap. Rasa yang 

akan diterima mulut pada saat menghisap tablet sangat terkait dengan 

keberterimaan (acceptability) dan berarti juga sangat berpengaruh terhadap kualitas 

produk. Dalam pembuatan tablet hisap, bahan perasa yang digunakan biasanya juga 

merupakan bahan pengisi tablet hisap tersebut, seperti sorbitol dan manitol (Peters, 

1989).  

e) Sifat fisik tablet 

1) Keseragaman bobot tablet 

Ditentukan berdasarkan pada besar dan kecilnya penyimpangan bobot tablet 

yang dihasilkan dibandingkan terhadap bobot rata-rata tablet (Depkes, 1979). 

2) Kekerasan tablet 

Tablet harus mempunyai kekuatan dan kekerasan tertentu serta dapat bertahan 

terhadap berbagai goncangan mekanik pada saat pembuatan, pengepakan, dan 

transportasi. Alat yang biasa digunakan adalah hardness tester (Monsanto Stokes) 

dan hardness tester (Stong Cabb) (Banker & Anderson, 1994). Tablet yang baik 

mempunyai kekuatan antara 4-8 kg (Parrott, 1971). 

3) Kerapuhan tablet 

Uji kerapuhan merupakan cara lain untuk memeriksa ketahanan tablet 

terhadap pengkikisan dan goncangan. Sifat tablet yang berhubungan dengan 

kerapuhan diukur dengan mengggunakan friability tester. Nilai kerapuhan lebih 

besar dari 1% dianggap kurang baik (Banker & Anderson, 1994). 

4) Waktu melarut 

Waktu larut tablet adalah waktu yang dibutuhkan tablet hisap untuk melarut 

atau terkikis secara perlahan dalam rongga mulut, karena sediaan tablet hisap ini 

diharapkan mampu memberikan efek lokal pada mulut dan kerongkongan dapat 

juga dimaksudkan untuk diabsorpsi secara sistemik setelah ditelan. Waktu melarut 

yang ideal bagi tablet hisap adalah sekitar 30 menit atau kurang (Banker & 

Anderson, 1994).  
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5) Uji respon rasa  

Uji respon rasa dilakukan terhadap 20 orang, responden yang ditemui diminta 

untuk memberi respon rasa terhadap formula tablet hisap buah mahkota dewa, lalu 

diminta untuk mengisi angket yang telah disediakan. Respon rasa meliputi rasa 

enak (manis), biasa, dan tidak enak. Penyajian data disampaikan dalam bentuk 

persentase (Goeswin, 2008). 

 

4. Optimasi Model Simplex Lattice Design (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 variabel atau 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. Simplex Lattice Design Model Linier (Amstrong & James, 1986) 

 

Campuran akan mengandung sedikitnya 1 komponen dan jumlah fraksi semua 

komponen adalah tetap, ini berarti: 

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

Area yang menyatakan semua kemungkinan campuran dari komponen-

komponen dapat dinyatakan oleh interior dan garis batas dari suatu gambar dengan 

1 

2 

3 
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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 komponen 

A dan 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 

(variabel 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 contour 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. 

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). 
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5. Monografi Bahan Tambahan  

a. Sorbitol  

Sorbitol merupakan serbuk hablur/granul, higroskopis, putih, tidak berbau, 

rasanya manis, sejuk di mulut, kemanisan sorbitol sekitar 50-60% dari sukrosa. 

Sorbitol biasanya digunakan sebagai eksipien pada formula sediaan farmasi. 

Sorbitol juga sering digunakan dalam kosmetik dan produk makanan. Sorbitol 

dalam formulasi tablet berfungsi sebagai bahan pengisi yang baik karena dapat 

memadatkan massa granul dalam granulasi basah atau kempa langsung. Secara 

kimia sorbitol relatif inert dan kompatibel dalam kebanyakan eksipien, stabil di 

udara, larut dalam asam basa (Rowe dkk, 2009). Sorbitol memiliki sifat alir dan 

kompresibilitas yang baik, bersifat nonkariogenik dan nonreaktif dengan 

kebanyakan zat aktif. Sorbitol dapat menjadi pembawa yang lebih baik untuk zat 

aktif dengan kuantitas yang besar terutama dalam dasar tablet yang digranulasi 

basah (Mycex, 2001). 

b. Talk  

Talk bersifat hidrofob, biasanya digunakan sebagai pelicin, bahan pengisi 

tablet dan kapsul. Talk berbentuk serbuk hablur, sangat halus, licin, mudah melekat 

pada kulit, bebas dari butiran, warna putih dan putih kelabu. Talk tidak larut air 

dalam semua pelarut. Talk biasanya disimpan dalam wadah tertutup baik. 

c. Laktosa  

Laktosa memiliki rasa sedikit manis (α-laktosa 20% dari sukrosa dan β-

laktosa 40% dari sukrosa), tidak berwarna, tidak larut dalam kloroform, etanol, eter 

pada suhu 20°C kelarutan dalam air pada suhu 20°C adalah 1 : 5,24 dan makin 

mudah larut jika suhu meningkat. 

d. Aspartam  

Aspartam merupakan pemanis sintesis non-karbohidrat, 

aspartylphenylalanine-l-methyl-ester, atau merupakan bentuk metal ester dari 

dipeptida dua asam amino yaitu asam amino asam aspartat asama amino essensial 

fenilalanin. Aspartam digunakan sebagai pemanis dalam beberapa produk makanan 

dan produk farmasi termasuk tablet. Aspartam merupakan serbuk kristal tanpa bau 

dengan rasa yang sangat manis (180-200 kali sukrosa). Kelarutannya sangat larut 
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dalam etanol 95%, larut dalam air, stabil pada suhu kering. Menurut WHO 

masukan per hari aspartam sampai 40 mg/kg BB. 

 

E. Landasan Teori 

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). Penelitian yang 

dilakukan oleh Mariani (2010) menunjukkan bahwa senyawa hidroksi benzofenon 

glukosida buah mahkota dewa memiliki aktivitas antiradang dengan dosis 30 mg/kg 

BB. Salah satu upaya untuk meningkatkan aktivitas ekstrak buah mahkota dewa 

(antiradang) agar menjadi obat yang lebih praktis, dan modern adalah dengan 

membuat sediaan tablet hisap sehingga memudahkan dalam penggunaannya.  

Sediaan tablet hisap dianggap efektif untuk memperoleh efek lokal di mulut 

dan tenggorokan dalam menggobati radang tenggorokan. Efek pelepasan yang 

lambat menjadi salah satu tujuan dipilihnya sediaan tersebut. Perkembangan produk 

mahkota dewa dalam bentuk sediaan farmasetis dengan memformulakannya 

menjadi bentuk sediaan tablet hisap akan lebih menjamin khasiat dan efek yang 

diinginkan dan pengaturan dosis yang tepat. Dalam pembuatan tablet hisap ekstrak 

buah mahkota dewa, campuran bahan pengisi laktosa dan sorbitol diperlukan untuk 

menutupi rasa pahit dari ekstrak buah mahkota dewa. Sorbitol yang memiliki sifat 

alir dan kompresibilitas yang baik, nonkariogenik dan nonreaktif dengan 

kebanyakan zat aktif, memiliki rasa manis dan sensasi sejuk dimulut (Mycex, 

2008), sedangkan laktosa merupakan bahan pengisi yang inert dengan hampir 

semua bahan obat (Peters, 1989) tetap akan menghasilkan tablet hisap dengan sifat 

fisik yang baik serta respon rasa yang dapat diterima oleh konsumen.  

Penggunaan campuran 40% laktosa : 60% sorbitol mempengaruhi profil sifat 

fisik granul dan tablet hisap yaitu menurunkan kecepatan alir, meningkatkan CV, 

tablet dan meningkatkan kekerasan tablet, kerapuhan tablet menurun, waktu larut 

dan respon rasa yang meningkat (Meilinda, 2008). Penambahan laktosa akan 

menutupi sifat higroskopis sorbitol, sehingga dapat dihasilkan tablet hisap dengan 
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sifat fisik yang baik dan meningkatkan respon rasa dari tablet hisap. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih (2008), campuran sorbitol-laktosa 

dalam berbagai seri konsentrasi memberikan pengaruh pada sifat fisik (kekerasan 

dan kerapuhan) serta rasa dari tablet kunyah rimpang temu mangga. Konsentrasi 

sorbitol minimal yang dapat memberikan rasa enak adalah 75% dari jumlah bahan 

pengisi yang digunakan. 

Optimasi dengan pendekatan campuran dua bahan (laktosa-sorbitol) secara 

SLD akan didapatkan formula optimum sehingga diperoleh tablet hisap ekstrak 

buah mahkota dewa yang memiliki sifat fisik dan respon rasa yang dapat diterima 

(Meilinda, 2008). Proses pembuatan tablet hisap dengan optimasi SLD akan 

mempermudah dalam menghitung pada tingkat konsentrasi berapa campuran 

laktosa-sorbitol bisa digunakan sebagai bahan pengisi yang optimum dalam 

formula tablet hisap ekstrak buah mahkota dewa, yang juga akan dihasilkan tablet 

hisap yang memiliki sifat fisik yang optimum pula. 

 

F. Hipotesis 

Laktosa memiliki rasa manis yang sedikit akan ditambah rasa manis dari 

sorbitol dengan kemanisan 50-60% diharapkan mampu menutupi rasa pahit dari 

ekstrak buah mahkota dewa dan diduga akan meningkatkan sifat fisik granul 

(meningkatkan kecepatan alir granul) dan sifat fisik tablet hisap (meningkatan CV 

tablet dan meningkatkan kekerasan tablet), dengan campuran laktosa-sorbitol 

tertentu akan menghasilkan tablet hisap ekstrak buah mahkota dewa yang optimum 

dengan metode Simplex Lattice Design sesuai persyaratan mutu fisik Farmakope 

Indonesia serta terhadap uji respon rasa. 

 


