
0 
 

FORMULASI TABLET EKSTRAK HERBA TAPAK DARA 
(Catharantus roseus (L) G. Don) DENGAN BAHAN PENGIKAT 

GELATIN DAN GOM ARAB PADA BERBAGAI 
KONSENTRASI 

 
SKRIPSI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oleh : 
 

LEONINDITA PERDANA DEVI DINATA 
K100040026 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FAKULTAS FARMASI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

SURAKARTA 
2009 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tapak dara (Catharantus roseus (L) G. Don) merupakan jenis tanaman 

yang digunakan oleh masyarakat sebagai obat tradisional. Tanaman tapak dara 

(Catharantus roseus (L) G. Don) mengandung alkaloid vinblastine, vincristine, 

leurosine, catharanthine, dan lochnerine yang berkhasiat sebagai antikanker  

(Hariana, 2006). 

Penggunaan herba tapak dara (Catharantus roseus (L) G. Don) untuk 

pengobatan, pada umumnya hanya sebatas dalam bentuk sederhana dengan cara 

diseduh atau direbus. Penggunaan dengan cara tersebut dinilai kurang efektif dan 

efisien. Untuk lebih memudahkan dalam penggunaan adalah dengan membuatnya 

dalam bentuk ekstrak yang diformulasikan ke dalam bentuk sediaan tablet. Tablet 

merupakan sediaan farmasi yang paling banyak diminati oleh perusahaan farmasi 

maupun oleh pemakai sediaan farmasi karena merupakan bentuk sediaan yang 

utuh dan menawarkan kemampuan terbaik dari semua bentuk sediaan oral untuk 

ketepatan ukuran serta variabilitas kandungan yang paling rendah. Selain itu tablet 

juga memiliki beberapa keuntungan seperti ketepatan dosis, praktis dalam 

penyajian, biaya produksi yang murah, mudah dikemas, tahan penyimpanan, 

mudah dibawa dan memilik bentuk yang memikat (Banker dan Anderson, 1986).  

Salah satu bahan tambahan yang penting dalam pembuatan tablet adalah 

bahan pengikat. Bahan pengikat ini dimaksudkan untuk memberikan kekompakan 
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dan daya tahan tablet, sehingga bahan pengikat menjamin penyatuan beberapa 

partikel serbuk dalam sebuah butir granulat (Voigt, 1984). Di dalam penelitian ini 

menggunakan kombinasi bahan pengikat gelatin dan gom arab. Gelatin dan gom 

arab merupakan bahan pengikat yang biasa digunakan dalam formulasi tablet 

karena secara komersial lebih ekonomis dan tidak bereaksi dengan hampir semua 

obat. Gom arab merupakan gom alam yang digunakan dalam bentuk larutan 

dengan konsentrasi 10% - 25%, baik secara tunggal atau dikombinasi. Bahan ini 

lebih efektif bila ditambahkan dalam bentuk larutan pada pembuatan granul 

daripada bentuk kering ke formula pencetakan langsung. Kelemahan gom arab 

yaitu komposisinya dan penampilannya yang berbeda–beda tergantung 

sumbernya, dan biasanya banyak terkontaminasi oleh bakteri. Pada 

penggunaannya, masa granulasi basahnya harus cepat–cepat dikeringkan pada 

temperatur lebih dari 370 C untuk mengurangi proliferasi mikroba. Gelatin 

merupakan suatu protein alam, kadang–kadang digunakan bersama dengan gom 

arab. Gelatin lebih konsisten daripada gom arab, lebih mudah dipersiapkan dalam 

bentuk larutan, dan tablet yang terbentuk dari bahan pengikat gelatin 

kekerasannya sama dengan tablet yang terbentuk dari bahan pengikat gom arab 

(Banker dan Anderson, 1986). Kombinasi bahan pengikat gelatin-gom arab ini 

dikarenakan gelatin memiliki kandungan lembab (moisture content) dan breaking 

strength yang lebih besar dibandingkan dengan gom arab. Kombinasi bahan 

pengikat gelatin dan gom arab dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan kedua 

bahan pengikat tersebut baik secara sendiri maupun bila dikombinasikan terhadap 

sifat fisik suatu tablet ekstrak tapak dara. 



3 
 

Berdasar ulasan tersebut di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang 

pengaruh penggunaan kombinasi bahan pengikat gelatin dan gom arab terhadap 

sifat fisik tablet ekstrak herba tapak dara (Catharantus roseus (L) G. Don). 

B. Perumusan Masalah 

Bagaimanakah pengaruh kombinasi bahan pengikat gelatin–gom arab 

pada pembuatan tablet ekstrak herba tapak dara (Catharantus roseus (L) G. Don) 

terhadap sifat fisik granul dan tablet ekstrak tapak dara ? 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh kombinasi bahan pengikat gelatin–gom 

arab pada pembuatan tablet ekstrak herba tapak dara (Catharantus roseus (L) G. 

Don) terhadap sifat fisik granul dari tablet ekstrak tapak dara. 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Tapak Dara 

a. Sistematika tumbuhan 

    Divisi  : Spermatophyta 

    Sub divisi  : Angiospermae 

    Kelas  : Dicotyledone 

    Ordo  : Apocynales 

    Familia  : Apocynaceae 

    Genus  : Catharantus 

    Spesies  : Catharantus roseus (L) G. Don   (Gembong, 1994) 
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b. Nama daerah tumbuhan 

     Jawa : kembang serdadu, kembang tembaga, tapak doro, cakar ayam, 

    tai lentuan, paku rane. 

     Sulawesi : sindapor 

     Sumatera : rutu – rutu, rumput jalang      (Hariana, 2006) 

c. Uraian tumbuhan 

Tapak dara banyak dipelihara sebagai tanaman hias. Tanaman ini   

merupakan tumbuhan semak tegak yang mencapai ketinggian antara 100 cm – 120 

cm dan juga merupakan tumbuhan liar yang biasa tumbuh subur di padang atau di 

pedesaan beriklim tropis. Batang tanaman tapak dara berbentuk bulat dengan 

diameter berukuran kecil, berkayu, beruas, bercabang, serta berambut. Daunnya 

agak tebal dan mengkilap, berbentuk bulat telur dan tersusun berhadapan, 

berwarna hijau tua, diklasifikasikan berdaun tunggal, jumlah daun banyak 

sehingga terkesan rimbun. Bunganya yang indah ada yang berwarna merah 

keunguan atau putih, mahkota berjumlah lima, merupakan bunga majemuk yang 

keluar dari ujung tangkai maupun ketiak daun (Hariana, 2006) (Gambar 1). 

 
Gambar 1. Tanaman Tapak Dara (Catharantus roseus (L) G. Don) 
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d. Kandungan kimia 

Tapak dara (Catharantus roseus (L) G. Don) mengandung alkaloid 

berupa vinblastine, vincristine, leurosine, catharanthine, dan lochnerine (Hariana, 

2006). 

e. Khasiat  

Herba tanaman tapak dara berkhasiat sebagai obat anti kanker karena 

mengandung alkaloid vinblastine dan vincristine (Hariana, 2006). 

2. Tinjauan Ekstrak 

a. Pengertian ekstrak 

Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan cara mengekstraksi 

zat aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang 

sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau 

serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah 

ditetapkan (Anonim, 1995). 

b. Metode pembuatan ekstrak 

Metode pembuatan ekstrak yang umum digunakan adalah maserasi, 

perkolasi, dan soxhletasi (Ansel, 1995). 

1). Maserasi 

Maserasi dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam 

cairan penyari. Cairan penyari yang digunakan dapat berupa air, etanol, air-etanol, 

atau pelarut lain. Keuntungan cara penyarian dengan maserasi adalah cara 

pengerjaan dan peralatan yang digunakan sederhana dan mudah diusahakan. 

Sepuluh bagian simplisia dengan derajat halus yang cocok dimasukkan ke dalam 
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bejana, lalu dituangi 75 bagian cairan penyari, ditutup dan dibiarkan selama 5 hari 

terlindung dari cahaya, sambil berulang-ulang diaduk. Setelah 5 hari sari diserkai, 

ampas diperas. Ampas ditambah cairan penyari secukupnya, diaduk dan diserkai, 

sampai diperoleh seluruh sari sebanyak 100 bagian. Setelah itu, sari dipekatkan 

dengan cara diuapkan pada tekanan rendah dann suhu 500 C hingga konsentrasi 

yang dikehendaki (Anonim, 1986). 

Maserasi merupakan proses yang paling tepat di mana bahan obat yang 

sudah halus memungkinkan untuk direndam dalam cairan penyari hingga meresap 

dan melunakkan susunan sel, sehingga zat-zat akan melarut. Proses ini dilakukan 

dalam bejana bermulut lebar, ditutup rapat dan isinya dikocok berulang-ulang  

lalu disaring (Ansel, 1989). 

2). Perkolasi 

Perkolasi merupakan proses penyarian serbuk simplisia dengan pelarut 

yang cocok dengan cara melewatkan perlahan-lahan melewati suatu kolom. 

Serbuk simplisia dimampatkan dalam alat ekstraksi yang disebut perkolator. 

Mengalirnya cairan penyari dalam perkolasi ini melalui kolom dari atas ke bawah 

melalui celah untuk ditarik keluar oleh gaya berat seberat cairan dalam kolom 

(Ansel, 1989). 

3). Soxhletasi 

Soxhletasi dilakukan dengan memasukkan bahan yang akan disari ke 

dalam kantung ekstraksi (kertas, karton) di dalam sebuah alat ekstraksi dari gelas 

yang berada diantara labu suling dan suatu pendingin air balik dan dihubungkan 

melalui pipet. Labu tersebut berisi cairan pelarut yang mudah menguap dan bila 
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dipanaskan akan menguap mencapai ke dalam pendingin balik melalui pipa pipet, 

pelarut ini berkondensasi di dalamnya dan menetes ke serbuk yang disari. Larutan 

berkumpul di dalam wadah gelas dan setelah mencapai tinggi maksimum secara 

otomatis ditarik dalam labu, dengan demikian zat yang tersari tertimbun di dalam 

labu tersebut (Voigt, 1984). 

3. Tinjauan tentang tablet 

a. Tablet 

Tablet adalah sediaan padat, kompak, dibuat secara kempa cetak dalam 

bentuk tabung pipih atau sirkuler, kedua permukaannya rata atau cembung 

mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa zat tambahan (Anonim, 

1979). 

Sebagian besar tablet dibuat dengan cara pengempaan dan merupakan 

bentuk sediaan yang paling banyak digunakan. Tablet kempa dibuat dengan 

memberikan tekanan tinggi pada serbuk atau menggunakan cetakan baja. Tablet 

dibuat dalam berbagai ukuran, bentuk dan penandaan permukaan tergantung pada 

desain cetakan (Anonim, 1995) 

Bentuk sediaan tablet mempunyai keuntungan, diantaranya : 

a).  Ketepatan dosis 

b).  Praktis dalam penyajian 

c).  Biaya produksi yang murah 

d).  Mudah dikemas 

e).  Tahan penyimpanan 

f).  Mudah dibawa 
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g).  Bentuk yang memikat (Banker dan Anderson, 1986). 

b. Metode pembuatan tablet 

Secara umum metode pembuatan tablet dapat dilakukan dengan 3 metode 

yaitu granulasi basah, granulasi kering, dan kempa langsung. 

1) Metode granulasi basah 

Metode granulasi basah merupakan metode yang paling  sering digunakan 

dalam memproduksi tablet kompresi. Langkah–langkah yang diperlukan dalam 

pembuatan tablet dengan metode granulasi basah dibagi menjadi penimbangan 

dan pencampuran bahan – bahan, pembuatan granulasi basah, pengayakan adonan 

lembab menjadi granul, pengeringan, pengayakan kering, pencampuran bahan 

pelincir, dan pembuatan tablet menjadi kompresi (Ansel, 1989). 

Keuntungan granulasi basah antara lain : (1) meningkatkan kohesifitas dan 

kompresibilitas serbuk sehingga diharapkan tablet yang dibuat dengan mengempa 

sejumlah granul pada tekanan kompresi tertentu akan menghasilkan bentuk tablet 

yang bagus, keras dan tidak rapuh, (2) mencegah segregasi komponen penyusun 

tablet yang telah homogen sebelum proses pencampuran, (3) memperbaiki 

kecepatan pelarutan zat aktif untuk zat–zat yang bersifat hidrofob, dengan 

perantara cairan pelarut yang cocok pada bahan pengikat (Bandelin, 1996). 

2) Metode granulasi kering 

Metode granulasi kering, granul dibentuk oleh pelembaban atau 

penambahan bahan pengikat ke dalam campuran serbuk obat tetapi dengan cara 

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

memecahkannya dan menjadikan pecahan-pecahan ke dalam granul yang lebih 
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kecil. Metode ini khususnya untuk bahan-bahan yang tidak dapat diolah dengan 

metode granulasi basah, karena kepekaannya terhadap uap air atau karena untuk 

mengeringkannya diperlukan temperatur yang dinaikkan (Ansel, 1989). 

3) Metode kempa langsung 

Metode cetak langsung ini digunakan untuk bahan-bahan yang memiliki 

sifat mudah mengalir sebagaimana juga sifat-sifat kohesifnya yang 

memungkinkan untuk langsung dikompresi dalam mesin tablet tanpa memerlukan 

granulasi basah atau kering (Ansel, 1989). 

Kempa langsung juga memiliki keuntungan yaitu tidak memerlukan 

tenaga kerja yang banyak, prosesnya kering, dan tahapan prosesnya pun sedikit 

(Banker dan Anderson, 1986). 

c. Bahan tambahan dalam pembuatan tablet 

Bahan tambahan dalam pembuatan tablet adalah semua bahan dalam tablet   

selain zat aktif. Bahan tambahan harus stabil dan tidak mempengaruhi zat aktif 

dan obat (Miller, 1971). 

Pada dasarnya bahan tambahan harus bersifat netral, tidak berbau, tidak 

berasa dan sedapat mungkin tidak berwarna (Voigt,1984). 

Untuk pembuatan tablet diperlukan zat tambahan berupa  : 

1) Bahan pengisi 

Bahan pengisi diperlukan untuk memungkinkan suatu pencetakan 

sehingga menjamin tablet mamiliki ukuran atau massa yang dibutuhkan (Voigt, 

1984). 
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Bahan pengisi harus memenuhi persyaratan: 

a) Non toksik 

b) Tersedia dalam jumlah yang cukup 

c) Harga cukup murah 

d) Inert atau netral secara fisiologis 

e) Stabil secara fisik dan kimia, baik dalam kombinasi dengan berbagai obat atau   

   komponen tablet lain. 

f) Bebas dari mikroba 

Bahan pengisi yang biasa digunakan antara lain: laktosa, sukrosa, amilum, 

kaolin, kalsium karbonat, dekstrosa, manitol, sorbitol, sellulosa, dan bahan lain 

yang cocok (Banker dan Anderson, 1986). 

2) Bahan pengikat 

Zat pengikat ditambahkan dalam bentuk kering atau cairan selama 

granulasi basah untuk membentuk granul atau menaikkan kekompakan kohesi 

bagi tablet yang dicetak langsung (Banker dan Anderson, 1986). 

Penggunaan bahan pengikat yang terlalu banyak akan menghasilkan massa  

granul yang terlalu basah dan granul yang terlalu keras, sehingga tablet yang 

dihasilkan mempunyai waktu hancur yang lama. Sebaliknya, kekurangan bahan 

pengikat akan menghasilkan daya rekat yang lemah, sehingga tablet akan rapuh 

dan terjadi capping (Parrott, 1971). 

Bahan pengikat yang biasa digunakan adalah polivinil pirolidon (PVP), 

gom akasia, gelatin, sukrosa, povidon, metil selulosa, karboksimetilselulosa, dan 
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pasta pati terhidrolisis. Bahan pengikat kering yang paling efektif adalah selulosa 

mikrokristal. 

3) Bahan penghancur 

Zat penghancur ditambahkan guna memudahkan pecahnya atau hancurnya 

tablet ketika kontak dengan cairan saluran pernafasan. Dapat juga berfungsi 

menarik air ke dalam tablet, mengembang dan menyebabkan tablet pecah menjadi 

bagian-bagiannya. Fragmen-fragmen tablet itu mungkin sangat menentukan 

kelarutan selanjutnya dari obat dan tercapainya bioavailabilitas yang diharapkan 

(Banker dan Anderson, 1986). 

Bahan penghancur yang dapat digunakan adalah pati dan selulosa yang 

termodifikasi secara kimia, asam alginat, selulosa mikrokristal, dan povidon 

(Anonim, 1995). 

4) Bahan pelicin 

Bahan pelicin berfungsi sebagai bahan pengatur aliran, dan bahan pemisah 

hasil cetakan (Voigt, 1984). Bahan pelicin mengurangi gesekan selama proses 

pengempaan tablet. Pada umumnya bahan pelicin bersifat hidrofobik sehingga 

cenderung menurunkan kecepatan disintegrasi dan disolusi tablet, oleh karena itu 

kadar lubricant yang berlebihan harus dihindari (Anonim,1995). 

Bahan pelicin yang biasa digunakan antara lain talk, magnesium stearat, 

aluminium stearat, asam stearat, asam palmitat, dan pati (Voigt, 1984 ). 
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d. Evaluasi sifat fisik granul 

1) Waktu alir 

Waktu alir yaitu waktu yang dibutuhkan sejumlah serbuk untuk mengalir. 

Waktu alir yang baik akan menghasilkan tablet yang memenuhi persyaratan, 

terutama terhadap keseragaman bobotnya (Sheth, 1980). 

Pada campuran serbuk atau granul sifat alirnya dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, diantaranya adalah rapat jenis, porositas, bentuk partikel, ukuran partikel, 

kondisi percobaan, dan kandungan lembab (Voigt, 1984). Disamping itu diameter 

corong (bagian atas dan bawah), panjang tangkai corong, cara penuangan sampel, 

dan pengaruh getaran luar juga mempengaruhi waktu alir granul. Menurut Fudholi 

(1983), 100 gram granul atau serbuk dengan waktu alir lebih dari 10 detik akan 

mengalami kesulitan pada waktu penabletan. 

2) Sudut diam 

Sudut diam adalah sudut maksimum yang dibentuk permukaan serbuk 

dengan permukaan horizontal pada waktu berputar. Bila sudut diam lebih kecil 

atau sama dengan 300 biasanya menunjukkan bahwa bahan dapat mengalir bebas, 

bila sudutnya lebih besar atau sama dengan 400 biasanya daya mengalirnya kurang 

baik (Banker dan Anderson, 1986). 

3) Pengetapan 

Pengetapan menunjukkan penerapan volume sejumlah granul, serbuk 

akibat hentakan (tap) dan getaran (vibrating). Makin kecil indeks pengetapan 

makin kecil sifat alirnya. Granul atau serbuk dengan indeks pengetapan kurang 

dari 20% menunjukkan sifat alir baik (Fashihi dan Kanfer, 1986). 
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e. Evaluasi sifat fisik tablet 

1) Keseragaman bobot tablet 

Tablet ditimbang satu persatu sebanyak 20 tablet, dihitung bobot rata- 

ratanya. Persyaratan baku untuk tablet tidak bersalut dengan bobot rata-rata lebih 

dari 300 mg adalah tidak boleh lebih dari 2 tablet yang bobotnya menyimpang 

lebih dari 5% dan tidak satu tablet pun yang bobotnya menyimpang lebih dari 

10% dari bobot rata-ratanya (Anonim, 1979).  

2) Kekerasan tablet 

Kekerasan merupakan parameter yang menggambarkan ketahanan tablet 

dalam melawan tekanan-tekanan mekanik seperti goncangan, kikisan, dan 

terjadinya keretakan tablet selama pengemasan, pengangkutan, dan 

pendistribusiannya kepada konsumen. Kekerasan tablet yang baik adalah 4-8 kg 

(Parrott, 1971). 

3) Kerapuhan tablet 

Kerapuhan adalah parameter lain dari ketahanan tablet dalam pengikisan 

dan goncangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketapuhan tablet yaitu bentuk, 

ukuran dan sifat mengembang dari bahan penghancur. Kerapuhan tablet masih 

diterima adalah kurang dari 1,0%. Kerapuhan di atas 1,0% menunjukkan bahwa 

tablet rapuh dan di anggap kurang baik (Banker dan Anderson, 1986). 

4) Waktu hancur tablet 

Waktu hancur adalah waktu yang dibutuhkan untuk hancurnya tablet 

dalam medium yang sesuai sehingga tidak ada bagian tablet yang tertinggal di atas 

kasa alat penguji. Waktu hancur tablet dipengaruhi oleh sifat granul dan kekerasan 
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tablet, kecuali dinyatakan lain waktu hancur tablet tidak boleh lebih dari 15 menit 

(Anonim, 1979).      

4. Monografi bahan tambahan 

a) Laktosa 

Laktosa merupakan serbuk atau massa hablur, putih atau putih krem, tidak 

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

(Anonim,1979). Laktosa merupakan tepung yang diperoleh dari jagung, gandum 

atau kentang yang digunakan sebagai bahan pengisi tablet. Laktosa juga 

merupakan bahan pengisi yang paling banyak dipakai karena tidak bereaksi 

dengan hampir semua bahan obat, baik yang digunakan dalam bentuk hidrat atau 

anhidrat (Banker dan Anderson, 1986). 

b) Talk 

Talk berupa serbuk hablur sangat halus, putih atau putih kelabu, berkilat, 

mudah melekat pada kulit dan bebas dari butiran (Anonim, 1995). 

c) Magnesium stearat 

Magnesium stearat merupakan senyawa magnesium dengan campuran 

asam–asam organik padat yang diperoleh dari lemak, terutama terdiri dari 

magnesium stearat dan magnesium palmitat dalam berbagai perbandingan. 

Magnesium stearat mengandung MgO setara dengan tidak kurang dari 6,8% dan 

tidak lebih dari 8,3%. Magnesium stearat berupa serbuk halus, putih dan 

voluminus, bau lemah khas, mudah melekat di kulit, bebas dari butiran, tidak larut 

dalam air, etanol, dan eter (Anonim, 1995). 
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d) Aerosil 

Silisium dioksida terdispersi tinggi (aerosil) memiliki permukaan spesifik 

yang tinggi dan terbukti sangat menguntungkan sebagai bahan pengatur aliran, 

dapat mengurangi lengketnya partikel satu sama lain, sehingga gesekan antar 

partikel sangat kurang. Aerosil mengikat lembab melalui gugus silanol (dapat 

menarik air 40% dari massanya) dan sebagai serbuk masih mampu 

mempertahankan daya alir yang baik (Voigt, 1984). 

e) Gelatin 

Gelatin merupakan suatu zat yang diperoleh dari hidrolisa parsial kolagen 

dari kulit, jaringan ikat putih, dan tulang hewan. Jika direndam dalam air 

mengembang dan menjadi lunak, secara bertahap menyerap air 5 sampai 10 kali 

bobotnya. Larut dalam air panas dan tidak larut dalam etanol, kloroform, serta 

eter. Gelatin berupa lembaran, kepingan, serbuk atau butiran, tidak berwarna atau 

kekuningan pucat, serta bau dan rasa lemah (Anonim, 1979). 

f) Gom Arab 

Gom arab merupakan eksudat gom kering yang diperoleh dari batang dan 

dahan Acacia senegal Willd, dan berbagai spesies acacia lainnya. Gom arab 

mudah larut dalam air, menghasilkan larutan yang kental dan tembus cahaya serta 

tidak larut dalam etanol. Gom arab tidak berbau dan rasa tawar seperti lendir 

(Anonim,1979). 

g) Explotab 

Explotab merupakan  serbuk modifikasi amilum yaitu suatu karboksimetil 

amilum yang berasal dari amilum solani (pati kentang). Banyak digunakan dalam 
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oral farmasetik sebagai bahan penghancur dalam formulasi kapsul dan tablet, serta 

dapat digunakan dalam penbuatan tablet dengan kempa langsung atau granulasi 

basah. Konsentrasi yang sering digunakan dalam formulasi adalah antara 2%-8%. 

Pemeriannya adalah berwarna putih sampai putih kelabu, tidak berbau, tidak 

berasa, serbuk mudah mengalir. Mudah larut dalam etanol  95%, praktis tidak 

larut dalam air (Rowe, 2003). 

 

E. Landasan Teori 

Tapak dara (Catharantus roseus (L) G. Don) merupakan salah satu 

tanaman obat yang banyak digunakan di Indonesia. Herba tapak dara mengandung 

alkaloid berupa vincristine, vinblastine, leurosine, catharanthine, dan lochnerine. 

Tanaman ini memiliki beberapa khasiat, diantaranya adalah antikanker. Khasiat 

ini dihasilkan oleh alkaloid vincristine dan vinblastine yang dapat menghentikan 

mitosis sel kanker pada metafase (Hariana, 2006). 

Pembuatan tablet ini dimaksudkan agar lebih praktis dan efektif. Untuk 

mendapatkan tablet yang baik dan memenuhi persyaratan, diperlukan bahan 

tambahan berupa bahan pengikat. Bahan pengikat yang digunakan dalam tablet ini 

adalah kombinasi gelatin dan gom arab dengan berbagai variasi konsentrasi. 

Gelatin dan gom arab banyak digunakan sebagai bahan pengikat karena sifatnya 

yang aman, non toksik, inert, dan mempunyai daya lekat yang baik. Gelatin 

dikombinasi dengan gom arab agar didapat tablet yang memenuhi persyaratan 

tablet yang baik. Kombinasi gelatin dan gom arab juga dimaksudkan untuk 
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memperbaiki sifat fisik tablet berupa kekerasan tablet, kerapuhan tablet, dan 

waktu hancur tablet. 

  

 

F. Hipotesis 

Penggunaan variasi kombinasi gelatin dan gom arab sebagai bahan 

pengikat diduga berpengaruh pada sifat fisik tablet berupa kekerasan, kerapuhan, 

dan waktu hancur tablet ekstrak tapak dara (Catharantus roseus (L) G. Don). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


