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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

  

A. Latar Belakang Masalah 

      Sediaan obat dari bahan alam masih banyak digunakan masyarakat dan 

terbukti dapat menyembuhkan berdasarkan pengalaman turun-temurun. Salah satu 

tanaman berkhasiat obat yang banyak dipakai sebagai ramuan obat tradisional 

baik untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan adalah dewandaru (Eugenia 

uniflora L.). Dewandaru (Eugenia uniflora L.)  adalah salah satu tumbuhan 

Indonesia yang hidup tersebar di pulau Jawa dan Sumatera (Hutapea, 1994). 

Dewandaru (Eugenia uniflora L.)  mengandung senyawa seperti sitronela, sineol, 

terpenin, sesquiterpen, vitamin C, saponin, flavonoid, tanin dan antosianin 

(Einbond et al., 2004). Hasil penelitian Utami dkk. (2005) menunjukkan bahwa 

ekstrak daun dewandaru (Eugenia uniflora L.) terbukti mempunyai aktivitas 

sebagai penangkap radikal karena senyawa fenolik/flavonoidnya. 

      Biasanya dewandaru (Eugenia uniflora L.) digunakan dengan cara diseduh 

dengan air matang (Hutapea, 1994). Hal tersebut kurang praktis digunakan 

sehingga perlu dibuat sediaan ekstrak dewandaru (Eugenia uniflora L.) yang lebih 

praktis digunakan yaitu berupa tablet. 

      Tablet ekstrak tanaman diperoleh dengan penyarian etanol 70% mempunyai 

kelemahan yaitu pada waktu hancurnya. Tablet ekstrak tanaman waktu hancurnya 

lebih lama dibandingkan tablet biasa yaitu ekstrak yang diperoleh mengandung 

bahan yang hidrofil (polar) dan hidrofob (non polar). Bahan yang bersifat 
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hidrofob akan mempengaruhi waktu hancur tablet. Untuk mengatasi masalah 

tersebut dapat ditambahkan bahan penghancur, pada tablet ekstrak dewandaru 

(Eugenia uniflora L.) ini,  digunakan bahan penghancur amprotab.  

      Kekuatan amprotab pada aksi kapiler yang terjadi. Aksi kapiler ini akan 

membentuk suatu cairan yang masuk ke dalam tablet, aksi ini akan melawan aksi 

bahan pengikat dan aksi ini akan membantu pengembangan dari beberapa 

komponen yang akan membantu hancurnya tablet. Menurut Voigt, (1971) pati 

mempunyai sifat hidrofilik yang mampu menyerap air dan membentuk  pori-pori 

dalam tablet. Hal tersebut akan meningkatkan penetrasi air ke dalam tablet 

sehingga akan mempercepat waktu hancur tablet.  

      Dari keterangan di atas maka perlu dibuat variasi kadar amprotab sebagai 

bahan penghancur untuk mengetahui berapakah kadar amrotab yang 

menghasilkan tablet dengan sifat fisik paling baik. 

 

B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh kadar amprotab terhadap sifat fisik tablet ekstrak daun 

dewandaru (Eugenia uniflora L.) ? 

2. Berapakah kadar amprotab yang digunakan sebagai bahan penghancur 

sehingga dihasilkan tablet dengan sifat fisik yang  paling baik ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh variasi kadar amprotab sebagai bahan penghancur 

terhadap sifat fisik tablet ekstrak daun dewandaru (Eugenia uniflora L.)  

2. Mengetahui kadar amprotab yang memberikan hasil tablet dengan sifat fisik 

yang paling baik. 
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D. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Dewandaru (Eugenia uniflora L.) 

a. Klasifikasi tanaman dewandaru  

      Tanaman Eugenia uniflora L. atau dikenal dengan nama dewandaru 

mempunyai klasifikasi sebagai berikut : 

Divisio  : Spermatophyta 

Sud devisio : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledoneae 

Ordo  : Mytales 

Familia : Myrtaceae 

Genus  : Eugenia 

Spesies : Eugenia uniflora L.                       (Hutapea, 1994)  

b. Nama daerah 

       Di Sumatera dewandaru dikenal dengan nama cereme asam (Melayu) 

sedangkan di Jawa dikenal dengan nama asem selong, belimbing londo, 

dewandaru (Jawa), dan nama dagang dari tanaman ini adalah dewandaru 

(Hutapea, 1994). 

c. Morfologi tanaman 

      Dewandaru (Eugenia uniflora L.) merupakan tanaman perdu tahunan, tinggi ± 

5 m dengan ciri-ciri batang  tegak, berkayu, bulat, coklat, daunnya tunggal, 

tersebar, lonjong, ujung runcing, pangkal meruncing, tepi rata, pertulangan 

menyirip, panjang ± 5 cm dan bunganya tunggal, berkelamin ganda, daun 

pelindung kecil, hijau, kelopak bertaju 3-5, benang sari banyak, putih, putik 
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silindris, mahkota bentuk kuku, kuning. Buah yang dihasilkan berbentuk buni, 

bulat, diameter ± 1,5 cm dan berwarna merah dengan biji kecil, keras, coklat. 

Sedangkan akarnya tunggang, berwarna  coklat (Hutapea, 1994). 

d. Kandungan kimia 

      Dewandaru (Eugenia uniflora L.) mengandung senyawa seperti sitronela, 

sineol, terpenin, sesquiterpen, vitamin C, saponin, flavonoid, tannin dan 

antosianin (Anonim, 1992: Einbond, et al., 2004).  

e. Potensi tanaman  

      Ekstrak dewandaru (Eugenia uniflora L.) memiliki aktivitas penangkap 

radikal. Aktivitas penangkap radikal bebas ekstrak etanol (IC 50  8,866 µg/ml) lebih 

besar dari ekstrak etil asetat (IC 50  12,011 µg/ml) dan ekstrak kloroform (IC  

53,30 µg/ml) tetapi lebih kecil dibandingkan vitamin E (IC  3,11 µg/ml) (Utami 

dkk, 2005). Kandungan antosianin pada bagian buah yang diteliti oleh Einbond et 

al. (2004) sebagai penangkap radikal bebas yang sangat aktif dengan nilai IC

50

50

50 

sekitar 4 ± 0,2 µg/ml. 

 

2. Amprotab 

      Amprotab adalah nama dagang  dari amylum manihot, yaitu pati yang 

diperoleh dari umbi akar Manihot uttilissima Pohl (Familia Euphorbiaceae). 

Amprotab adalah amilum protablet yaitu amilum yang dikhususkan untuk bahan 

tambahan dalam pembuatan tablet. Menurut Farmakope Indonesia (2005) 

merupakan serbuk sangat halus, warna putih tidak berbau, tidak berasa, praktis 

tidak larut dalam air dingin dan etanol. 

      Amprotab tersusun atas amilosa dan amilopektin, 2 polisakarida dari 2 

glukosa. Amprotab stabil dalam keadaan kering, tanpa pemanasan dan terlindung 
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dari kelembapan yang tinggi. Jika digunakan sebagai bahan pengisi atau bahan 

penghancur dalam sediaan padat, amprotab menjadi inert dalam kondisi 

penyimpanan normal. Namun solutio amprotab atau pasta dengan pemanasan 

secara fisik tidak stabil dan mudah ditumbuhi mikroorganisme (Galichet, 2006). 

      Kekuatan amprotab pada aksi kapiler yang terjadi. Aksi kapiler ini akan 

membentuk suatu cairan yang masuk ke dalam tablet, aksi ini akan melawan aksi 

bahan pengikat dan aksi ini akan membantu pengembangan dari beberapa 

komponen yang akan membantu hancurnya tablet. Pati memiliki sifat hidrofilik 

yang mempunyai kemampuan menyerap air dan membentuk pori-pori dalam 

tablet. Hal ini akan meningkatkan penetrasi air kedalam tablet, sehingga akan 

mempercepat waktu hancur tablet (Voigt, 1971).  

 

3. Tinjauan Tentang Ekstrak 

a. Pengertian ekstrak 

      Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan 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). 

      Ekstrak cair adalah sediaan cair simplisia nabati yang mengandung etanol 

sebagai pengawet sekaligus pelarut. Metode pembuatan ekstrak yang umum 

digunakan antara lain maserasi, perkolasi, dan sokhletasi. Metode ekstraksi dipilih 

berdasarkan beberapa faktor seperti sifat dari bahan mentah obat dan daya 

penyesuaian dengan tiap macam metode ekstraksi dan kepentingan dalam 

memperoleh ekstrak yang sempurna (Ansel, 1995). 
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      Menurut Depkes RI No.06605/D/SK/X/84 tablet ekstrak dibuat menggunakan 

ekstrak kering atau campuran ekstrak kental dengan bahan pengering yang 

bersifat inert. 

b. Pelarut  

      Pemilihan larutan penyari harus mempertimbangkan banyak faktor. Larutan 

penyari yang baik harus memenuhi kriteria yaitu murah dan mudah diperoleh, 

stabil secara fisika dan kimia, bereaksi netral, tidak mudah menguap, tidak mudah 

terbakar dan selektif yaitu hanya menarik zat berkhasiat, contoh cairan penyari 

adalah air, etanol, etanol-air dan eter (Anonim, 1986). 

      Penggunaan air sebagai penyari kurang menguntungkan, karena air merupakan 

tempat tumbuh bagi kuman dan kapang, air juga dapat melarutkan enzim. Enzim 

yang terlarut dengan adanya air akan menyebabkan reaksi enzimatis, yang 

mengakibatkan penurunan mutu dan mempercepat proses hidrolisa (Anonim, 

1986). 

      Keuntungan etanol sebagai penyari yaitu tidak menyebabkan pembengkakan 

membran sel, memperbaiki stabilitas bahan obat terlarut, mengendapkan bahan 

putih telur dan menghambat kerja enzim. Umumnya sebagai cairan pengekstraksi 

adalah campuran bahan pelarut yang berlainan, terutama campuran etanol-air. 

Etanol 70% sering dapat menghasilkan suatu hasil bahan aktif yang optimal, 

dimana bahan pengotor hanya dalam skala kecil larutan dalam cairan 

pengekstraksi (Voigt, 1994). 

c. Metode pembuatan ekstrak 

      Metode pembuatan ekstrak ada 3 cara yaitu maserasi, perkolasi dan sokhletasi. 

Pada pembuatan ekstrak dewandaru (Eugenia uniflora L.) ini menggunakan 
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metode maserasi. Maserasi merupakan proses penyarian yang paling sederhana 

dan banyak dipergunakan untuk menyari bahan obat yang berupa serbuk simplisia 

yang halus. Simplisia ini direndam dalam penyari sampai meresap dan 

melemahkan susunan sel-sel sehingga zat-zat akan terlarut (Ansel, 1989). 

      Kecuali dinyatakan lain maserasi dilakukan sebagai berikut : dimasukkan 10 

bagian simplisia atau campuran simplisia dengan derajat halus yang cocok dalam 

bejana, dituangi dengan 75 bagian cairan penyari, ditutup dan dibiarkan selama 5 

hari terlindung dari cahaya sambil sering diaduk, lalu diserkai, diperas, ampas 

dicuci dengan cairan penyari secukupnya hingga diperoleh 100 bagian, maserat 

dipindahkan ke dalam bejana tertutup, dibiarkan di tempat yang sejuk, terlindung 

dari cahaya selama 2 hari, lalu dienaptuangkan atau disaring (Anief, 2000). 

d. Pemeriksaan kualitas ekstrak 

      Pemeriksaan kualitas ekstrak dilakukan untuk mendapatkan ekstrak dengan 

kualitas yang baik sehingga jika dibuat tablet dapat menghasilkan tablet yang 

baik. Pemeriksaan kualitas ekstrak antara lain pemeriksaan organoleptis, uji kadar 

air dan uji kelengketan (Anonim, 2000). 

 

4. Tinjauan Tentang 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. Zat tambahan yang 

digunakan dapat berfungsi sebagai zat pengisi, zat pengembang, zat pengikat, zat 

pelicin, zat pembasah atau zat lain yang cocok (Anonim, 1979). 
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      Tablet-tablet dapat berbeda-beda dalam ukuran, bentuk, berat, kekerasan, 

ketebalan, daya hancurnya, dan dalam aspek lainnya tergantung pada cara 

pemakaian tablet dan metode pembuatannya. Kebanyakan tablet digunakan pada 

obat-obatan secara oral, dan kebanyakan dari tablet ini dibuat dengan penambahan 

zat warna, zat pemberi rasa dan lapisan-lapisan dalam berbagai jenis (Ansel 

1989). 

      Tablet yang berkualitas baik harus memenuhi persyaratan antara lain 

keseragaman bobot, keseragaman ukuran, waktu hancur, kekerasan dan 

kerapuhan. Salah satu syarat tablet yang baik adalah memenuhi persyaratan waktu 

hancur, waktu hancur menentukan kelarutan zat aktif obat dalam tubuh dan 

tercapainya bioavailabilitas yang diharapkan (Sheth et al., 1980). 

      Untuk memenuhi persyaratan di atas, maka bahan yang akan dikempa menjadi 

tablet harus mempunyai sifat mudah mengalir (free flowing) artinya jumlah bahan 

yang mengalir dari corong (hopper) ke dalam ruang cetak selalu sama untuk 

setiap saat, dengan demikian bobot tablet tidak memiliki variasi besar. 

Compressible artinya bahan menjadi kompak bila dikempa sehingga dihasilkan 

tablet yang cukup keras yang stabil dalam penyimpanan. Tablet yang terjadi 

mudah lepas tidak ada bagian yang melekat pada cetakan sehingga penampilan 

tablet baik (Sheth et al., 1980). 

a. Bahan tambahan dalam pembuatan tablet 

      Bahan-bahan tambahan dalam pembuatan tablet umumnya terdiri dari : 

1) Bahan pengisi (Filler/Diluent) 

      Bahan pengisi ditambahkan jika jumlah zat aktif sedikit atau sulit dikempa. 

Bahan pengisi tablet yang umum adalah laktosa, pati, kalsium fosfat di basa dan 

selulosa mikrokristal (Anonim, 1995). 
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2) Bahan pengikat (Binder) 

      Bahan pengikat memberikan daya adhesi pada massa serbuk sewaktu 

granulasi dan pada tablet kempa serta menambah daya kohesi yang telah ada pada 

bahan pengisi. Zat pengikat dapat ditambahkan dalam bentuk kering, tetapi lebih 

efektif jika ditambahkan dalam larutan. Bahan pengikat yang umum meliputi gom 

akasia, gelatin, sukrosa, povidon, metilselulosa, karboksimetilselulosa dan pasta 

pati terhidrolisis. Bahan pengikat kering yang paling efektif selulosa mikrokristal, 

yang umumnya digunakan dalam membuat tablet kempa langsung (Anonim, 

1995). 

3) Bahan penghancur (Disintegrant) 

      Bahan penghancur ditambahkan untuk memudahkan pecahnya atau hancurnya 

tablet ketika berkontak dengan cairan saluran pencernaan. Bahan penghancur 

dapat berfungsi menarik air ke dalam tablet, mengembang dan menyebabkan 

tablet pecah menjadi bagian-bagian (Banker and Anderson, 1994). 

      Bahan penghancur dapat ditambahkan langsung (pada kempa langsung) atau 

dapat ditambahkan secara intragranular, ekstragranular serta kombinasi intra-

ekstra pada granulasi. Pada penambahan secara intragranular, bahan pengikat akan 

berfungsi menghancurkan granul menjadi partikel halus, sementara penambahan 

secara ekstragranular akan membantu hancurnya tablet menjadi granul. 

Penambahan secara kombinasi lebih efektif (Sulaiman, 2007). 

      Aksi bahan penghancur dalam menghancurkan tablet ada beberapa 

mekanisme, yaitu : 

a) Aksi kapiler/capillary action 

      Tablet yang merupakan hasil pengempaan granul/serbuk, memiliki pori-pori 

kapiler. Apabila tablet kontak dengan medium air, maka air akan berpenetrasi 
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melalui pori-pori kapiler yang ada. Bila materialnya bersifat hidrofilik maka 

penetrasi air akan semakin cepat. Akibat penetrasi air, maka ikatan antar partikel 

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

b) Pengembangan/swelling 

      Beberapa jenis bahan penghancur, bila terkena air akan 

mengembang/mengalami pengembangan. Bahan penghancur yang bercampur 

secara merata dalam suatu tablet, bila tablet terkena air maka bahan penghancur 

akan mengembang, akibatnya granul/partikel penyusun tablet akan terdesak dan 

akhirnya hancur (Sulaiman, 2007). 

c) Panas pembasahan (ekspansi panas)/heat of wettng (air expansion) 

      Bahan penghancur yang mempunyai sifat eksotermik ketika terkena air, maka 

akan menghasilkan panas dan mengakibatkan ekspansi udara yang terperangkap 

dalam struktur pori tablet ketika proses pengempaan. Akibat adanya ekspansi 

udara yang mendesak ke arah luar dari tablet, struktur tablet akan pecah sehingga 

tablet dapat segera hancur (Sulaiman, 2007). 

d) Netralisasi muatan listrik antar partikel/Repulsion forces 

      Komponen-komponen tablet terdiri dari bahan/material yang semuanya 

merupakan senyawa kimia, dan tentunya memiliki gugus dan muatannya. Apabila 

bahan penghancur terkena medium atau air maka muatannya akan berubah atau 

terjadi netralisasi muatan. Akibat adanya muatan yang sama maka antar partikel 

akan saling tolak menolak, sehingga tablet akan hancur (Sulaiman, 2007). 

e) Perubahan bentuk/deformation 

      Partikel/granul yang mengalami penekanan pada proses pengempaan akan 

berubah bentuknya. Apabila tablet terkena air maka partikel yang membentuk 

tablet akan kembali ke bentuk asalnya sebelum tekanan diberikan. Akibat dari 
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perubahan bentuk, maka partikel/granul penyusun tablet akan berdesakan dan 

tablet akan hancur (Sulaiman, 2007). 

f) Pelepasan gas/release of gases 

      Karbon dioksida akan dilepaskan dari tablet yang mengandung 

bikarbonat/karbonat dan asam sitrat/asam tartrat ketika tablet kontak dengan air 

(merupakan hasil reaksi asam-basa) seperti pada tablet efervescen. Akibat 

pelepasan gas, struktur tablet akan pecah/hancur (Sulaiman, 2007). 

g) Reaksi enzimatik/enzymatic reaction 

      Enzim yang terdapat dalam tubuh juga dapat bertindak sebagai disintegran. 

Enzim akan memutuskan ikatan yang dibentuk oleh bahan pengikat sehingga 

ikatan akan lemah dan tablet dapat segera hancur (Sulaiman, 2007). 

      Contoh enzim dan bahan pengikat yang dihancurkan adalah amilum 

dihancurkan oleh enzim amilase (Tabel 1). 

Tabel 1. Contoh Enzim dan Bahan Pengikat yang Dihancurkan 
Enzim Bahan pengikat 

Amilase 

Protease 

Sellulose 

Invertase                   

Amilum 

Gelatin 

Sellulosa dan turunannya 

Sukrosa 

    
   (Sulaiman, 2007) 

      Disintegran tablet yang paling banyak digunakan adalah pati. Pati dan selulosa 

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

sambung-silang juga dapat digunakan (Anonim, 1995). 
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4) Bahan pelicin 

      Bahan pelicin berfungsi sebagai bahan anti gesekan yang terjadi pada waktu 

proses penabletan. Bahan pelicin mempunyai fungsi yang berbeda sesuai dengan 

jenis bahan yang digunakan, antara lain : 

a) Lubricant, mengurangi gesekan selama proses pengempaan tablet dan juga 

berguna untuk mencegah massa tablet melekat pada cetakan. Senyawa asam 

stearat dengan logam, asam stearat, minyak nabati terhidrogenasi dan talk 

digunakan sebagai lubrikan. 

Pada umumnya lubrikan bersifat hidrofobik, sehingga cenderung menurunkan 

kecepatan disintegrasi dan disolusi tablet. Oleh karena itu kadar lubrikan yang 

berlebih harus dihindarkan. Polietilen glikol dan beberapa garam lauril sulfat 

digunakan sebagai lubrikan yang larut, tetapi lubrikan seperti ini umumnya 

tidak memberikan sifat lubrikasi yang optimal, dan diperlukan dengan kadar 

yang lebih tinggi (Anonim, 1995). 

b) Glidan, adalah bahan yang dapat meningkatkan kemampuan mengalir serbuk, 

umumnya digunakan dalam kempa langsung tanpa proses granulasi. Glidan 

yang paling efektif adalah silika pirogenik koloidal (Anonim, 1995). 

c) Anti adherent, yang berfungsi mencegah melekatnya tablet pada dinding 

ruang kempa dan permukaan punch (Ansel, 1981). 

b. Metode pembuatan tablet 

      Ada 3 metode pembuatan tablet kompresi yang berlaku yaitu metode granulasi 

basah, metode granulasi kering dan cetak langsung. 
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1) Metode granulasi basah (Wet Granulation) 

Metode granulasi basah untuk pembuatan tablet dipilih karena beberapa 

alasan antara lain metode ini umum digunakan pada masa lalu dalam pembuatan 

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 : 

a) Terbentuknya granul sehingga sifat alir dan kompresibilitas massa menjadi 

lebih baik sehingga granul mudah ditablet. 

b) Untuk obat berdosis tinggi dengan sifat alir dan kompresibilitas yang jelek, 

dengan granulasi basah memerlukan relatife sedikit bahan pengikat dibanding 

dengan kempa langsung. 

c) Mencegah segregasi campuran massa tablet yang sudah homogen. 

d) Kelembapan granul bisa diatur. 

e) Kecepatan disolusi obat yang bersifat hidrofob dapat diperbaiki. 

      Metode granulasi basah merupakan yang terluas digunakan orang dalam 

memproduksi tablet kompresi. Langkah-langkah yang diperlukan dalam 

pembuatan tablet dengan metode ini dapat dibagi sebagai berikut : (1) menimbang 

dan mencampur bahan-bahan, (2) pembuatan granulasi basah, (3) pengayakan 

adonan lembab menjadi pellet atau granul, (4) pengeringan, (5) pengayakan 

kering, (6) pencampuran bahan pelicin, (7) pembuatan tablet dengan kompresi 

(Ansel, 1989). 
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2) Metode granulasi kering (Dry Granulation) 

Pada metode granulasi kering, granul dibentuk oleh pelembapan 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 

kecil (Ansel, 1989).   

      Dengan metode ini, baik bahan aktif maupun pengisi harus memiliki sifat 

kohesif supaya massa yang jumlahnya besar dapat dibentuk. 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 (Direct Compression) 

      Metode ini banyak digunakan untuk bahan obat yang rusak bila terkena air 

dan tidak tahan terhadap panas, bahan obat maupun bahan tambahan yang bersifat 

mudah mengalir dan memiliki kompresibilitas yang baik sehingga memungkinkan 

untuk ditablet dalam mesin tablet tanpa memerlukan proses granulasi (Banker and 

Anderson, 1994). 

      Beberapa granul bahan kimia seperti kalium klorida, kalium iodide, 

ammonium klorida dan metenamin, 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 menghindari banyak masalah yang timbul pada granulasi 

basah dan granulasi kering. Walaupun demikian sifat fisik masing-masing bahan 

pengisi merupakan hal kritis, perubahan sedikit dapat mengubah sifat alir dan 

kempa sehingga menjadi tidak sesuai untuk dikempa langsung (Anonim, 1995). 
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c. Pemeriksaan kualitas campuran (Granul) 

1) Pengetapan 

      Pengetapan digunakan untuk mengetahui sifat alir suatu granul, dinyatakan 

dengan harga tap T (%). Serbuk dikatakan memiliki sifat alir baik jika indeks 

pengetapannya kurang dari 20% (Sulaiman, 2007). 

2) Waktu alir 

      Waktu alir adalah waktu yang dibutuhkan oleh sejumlah granul untuk 

mengalir dalam suatu alat. Kecepatan alir dipengaruhi oleh bentuk, ukuran, 

kondisi permukaan, kelembaban granul dan penambahan bahan pelicin. Apabila 

granul mempunyai sifat alir yang baik maka pengisian pada ruang kempa akan 

menjadi konstan, sehingga sediaan yang dihasilkan mempunyai bobot yang 

seragam (Parrott, 1971). 

3) Sudut diam 

      Sudut diam adalah sudut tetap yang terjadi antara timbunan partikel yang 

berbentuk kerucut dengan bidang horizontal. Besar kecilnya sudut diam 

dipengaruhi oleh bentuk, ukuran dan kelembaban granul. Granul atau serbuk yang 

mempunyai kualitas farmasi mempunyai sudut diam 25˚-45˚, sudut diam yang 

kecil menunjukkan sifat alir yang baik (Wadke and Jacobson, 1980). 

d. Pemeriksaan sifat fisik tablet 

      Pemeriksaan sifat fisik tablet antara lain : 

1) Keseragaman bobot tablet 

      Keseragaman bobot bukan merupakan indikasi yang cukup dari keseragaman 

kandungan jika zat aktif merupakan bagian kecil dari tablet atau jika tablet 

bersalut gula (Anonim, 1995).    
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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 bisa digunakan adalah hardness tester (Banker and 

Anderson, 1994). 

      Kekerasan adalah parameter yang menggambarkan ketahanan tablet dalam 

melawan tekanan mekanik seperti goncangan, kikisan dan terjadi keretakan tablet 

selama pembungkusan, pengangkutan dan pemakaian. Kekerasa ini dipakai 

sebagai ukuran dari tekanan pengempaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

kekerasan tablet adalah tekanan kompresi dan sifat bahan yang dikempa, 

kekerasan tablet yang baik antara 4-8 kg (Parrott, 1971). 

3) Kerapuhan tablet 

      Kerapuhan adalah parameter lain dari ketahanan tablet dalam melawan 

pengikisan dan goncangan. Besaran yang dipakai adalah % bobot yang hilang 

selama pengujian. Alat yang digunakan adalah abrasive tester. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kerapuhan antara lain banyaknya kandungan serbuk (fines). 

Kerapuhan diatas 1% menunjukkan tablet yang rapuh dan dianggap kurang baik 

(Banker and Anderson, 1994). 

4) Waktu hancur tablet 

      Waktu hancur adalah penting untuk tablet yang diberikan melalui mulut, 

kecuali tablet yang harus dikunyah sebelum ditelan dan beberapa jenis tablet lepas 

lambat (Anonim, 1995). 

      Waktu hancur adalah waktu yang dibutuhkan tablet untuk hancur dalam 

medium yang sesuai sehingga tidak ada bagian tablet yang tertinggal di atas kassa 
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alat uji. Faktor-faktor yang mempengaruhi waktu hancur adalah sifat fisika kimia 

granul dan kekerasan tablet. Kecuali dinyatakan lain, waktu hancur tablet tidak 

bersalut tidak lebih dari 15 menit, untuk tablet bersalut gula bersalut selaput tidak 

lebih dari 60 menit (Anonim, 1979). Waktu yang dipersyaratkan untuk tablet 

ekstrak sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

No.661/Menteri/SK/VII/1994 adalah tidak lebih dari 20 menit. 

 

5. Pemerian Bahan 

      Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan tablet ekstrak daun 

dewandaru (Eugenia uniflora L.) selain ekstrak daun dewandaru (Eugenia 

uniflora L.) dan amprotab yang telah disebutkan di atas juga digunakan bahan 

tambahan lain yaitu: 

a. Laktosa 

      Laktosa pada pembuatan tablet ekstrak daun dewandaru (Eugenia uniflora L.) 

digunakan sebagai bahan pengisi. Laktosa berupa serbuk hablur, tidak berbau, 

rasa agak manis. Kelarutannya larut dalam 6 bagian air, larut dalam 1 bagian air 

mendidih, sukar larut dalam etanol (95 %) P dan dalam eter P (Anonim, 1979). 

b. Talk 

      Talk pada bembuatan tablet ekstrak daun dewandaru (Eugenia uniflora L.) 

digunakan sebagai bahan pelicin. Talk adalah magnesium silikat hidrat alam, 

kadang-kadang mengandung sedikit alumunium silikat. Pemeriannya berupa 

serbuk hablur, sangat halus licin, mudah melekat pada kulit, bebas dari butiran, 

warna putih atau putih kelabu. Kelarutannya tidak larut dalam hampir semua 

pelarut (Anonim, 1979). Pada umumnya talk ditambahkan sebanyak 2% ke dalam 
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granulat siap pakai, juga disarankan dicampur logam alkali stearat talk (1 : 9) 

(Voigt, 1994). 

c. Magnesium Stearat 

      Magnesium stearat pada bembuatan tablet ekstrak daun dewandaru (Eugenia 

uniflora L.) digunakan sebagai bahan pelicin. Magnesium stearat mengandung 

tidak kurang dari 6,5% dan tidak lebih dari 8,5% MgO, dihitung terhadap zat yang 

telah dikeringkan. Pemeriaannya berupa serbuk halus, putih, licin dan mudah 

melekat pada kulit, bau lemah khas. Kelarutannya praktis tidak larut dalam air, 

dalam etanol (95 %) P dan dalam eter P (Anonim, 1979). Mg stearat disarankan 

untuk ditambahkan 0,2%-0,3% dalam talk (Voigt, 1994). 

d. 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, mucilago amili 

10% digunakan sebagai bahan pengikat dengan volume secukupnya untuk 

membentuk massa granul yang kompak. 

 

E. Landasan Teori 

      Tablet ekstrak mempunyai kelemahan yaitu waktu hancurnya yang lama. 

Waktu hancur tablet ekstrak tanaman berbeda dengan tablet dari bahan obat 

sintetik karena pada ekstrak tanaman mengandung senyawa yang bersifat hidrofob 

yang mempengaruhi waktu hancur tablet ekstrak. Sehingga diperlukan bahan 

tambahan berupa bahan penghancur (Anonim, 2000). Pada penelitian ini 
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digunakan amprotab sebagai bahan penghancur yang mempunyai kekuatan pada 

aksi kapiler yang akan membentuk suatu cairan yang masuk ke dalam tablet, aksi 

ini akan membantu pengembangan dari beberapa komponen yang akan membantu 

hancurnya tablet (Voigt, 1971).  

Konsentrasi bahan penghancur sangat mempengaruhi sifat fisik tablet. 

Kenaikan konsentrasi bahan penghancur akan mempercepat waktu hancur tablet 

setelah kontak dengan cairan pencernaan (Sulaiman, 2007). Kenaikan konsentrasi 

bahan penghancur juga akan meningkatkan kerapuhan tablet dan menurunkan 

kekerasan tablet. 

 

F. Hipotesis 

Penambahan amprotab sebagai bahan penghancur dalam berbagai 

konsentrasi pada tablet ekstrak dewandaru (Eugenia uniflora L.) akan 

mempengaruhi sifat fisik tablet terutama waktu hancur tablet. Peningkatan 

konsentrasi amprotab mempercepat waktu hancur, meningkatkan kerapuhan dan 

menurunkan kekerasan tablet ekstrak daun dewandaru (Eugenia uniflora L.). 
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