
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Jamur merupakan salah satu penyebab penyakit infeksi terutama di 

negara-negara tropis. Penyakit kulit akibat jamur merupakan penyakit kulit yang 

sering muncul di tengah masyarakat Indonesia. Iklim tropis dengan kelembaban 

udara yang tinggi di Indonesia sangat mendukung pertumbuhan jamur 

(Supriyanto, 2011). Candida dikenal sebagai jamur yang secara normal ada pada 

saluran pencernaan, saluran pernafasan bagian atas dan mukosa genital pada 

mamalia tetapi populasi yang meningkat dapat menimbulkan masalah. Jamur 

Candida albicans dianggap sebagai spesies patogen dan menjadi penyebab utama 

kandidiasis, sariawan, lesi pada kulit, vulvavaginistis, Candida pada urin 

(kandiduria), gastrointestinal kandidiasis yang dapat menyebabkan gastric ulcer 

(Mayer et al., 2013).  

Masalah dalam pengobatan sariawan yang disebabkan oleh Candida 

albicans saat ini yaitu terbatasnya pilihan obat oral yang efektif untuk mengobati 

penyakit ini. Tablet hisap juga memiliki kelebihan dibanding bentuk obat 

sariawan sediaan oral yang lain seperti obat tetes dan obat kumur yaitu lebih 

praktis dan ekonomis (Ozkan et al., 2002). Selama ini pengobatan sariawan 

karena jamur Candida albicans banyak dipilih tablet sistemik konvensional, 

padahal onsetnya lebih lambat dibanding bentuk sediaan tablet hisap. Untuk 

mengatasi masalah medis tersebut pengobatan yang dilakukan menggunakan 

tablet hisap. 

Umumnya tablet hisap ditujukan untuk pengobatan iritasi lokal, infeksi 

mulut atau tenggorokan. Salah satu khasiat daun sembung sebagai obat sariawan 

sehingga pembuatan tablet hisap diharapkan dapat memberikan efek lokal pada 

mulut dan tenggorokan. Tablet hisap ini dipilih karena sebagai salah satu inovasi 

baru untuk merintis jalan bagi pengembangan obat-obat tradisional, bentuk 
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sediaan ini diharapkan dapat disukai karena mudah dalam penyimpanan dan 

mudah dalam penggunaannya. Bentuk sediaan ini juga diharapkan dapat 

memberikan takaran dosis zat aktif yang lebih tepat dan benar (Banker and 

Anderson, 1986). Keberadaan bentuk sediaan tablet dapat membantu tercapainya 

efek dari zat aktif yang berasal dari bahan alam. 

Pada beberapa dekade terakhir banyak perhatian dunia dan para ahli 

ditujukan kepada tumbuhan sebagai bahan obat karena pada kenyataannnya 

menunjukkan bahwa untuk keperluan perawatan kesehatan dasar, diperkirakan 

75% hingga 80% penduduk desa menggunakan bahan obat yang berasal dari desa 

dan sekitar 28% dari tumbuhan yang ada di bumi telah dipakai sebagai obat 

tradisional (Suwondo, 2006). Oleh karena itu penelitian ilmiah untuk 

mendapatkan pengobatan yang lebih aman serta mengurangi efek samping terus 

dikembangkan yaitu dengan mengembangkan pemanfaatan tanaman yang 

berpotensi untuk pengobatan. Salah satunya diantaranya yaitu menggunakan daun 

sembung (Blumea balsamifera (L.) DC). 

Daun sembung mengandung saponin sebagai hemolitik yang toksik 

terhadap mikroba dan senyawa flavonoid sebagai antimikroba dengan mekanisme 

kerjanya adalah merusak membran sel tanpa dapat diperbaiki lagi 

mendegradasikan protein sel mikroba (Rohimah dan Kurniasih, 2015).  

Menurut Wang et al (2014) didalam daun sembung terdapat senyawa 

borneol yang berkhasiat sebagai anti mikroba. Penelitian tersebut berhasil 

membuktikan bahwa senyawa borneol dengan kemurnian 92% pada ekstrak 

etanol daun sembung memberikan aktivitas terhadap jamur Candida albicans 

dengan konsentrasi 250 µg/ml. Setelah pemilihan bahan aktif yang baik maka 

diperlukan bahan tambahan yang sesuai dengan tujuan formulasi. 

Pemilihan PGA dan manitol didasarkan pada efektifitas dan efisiensi peran 

kedua jenis bahan ini sebagai bahan tambahan pembuatan tablet hisap. Manitol 

adalah bahan pengisi yang biasa digunakan dalam sediaan tablet hisap, karena 

mampu memberikan rasa yang manis, sedang gummi arabici adalah zat pengikat 

karena eksudat gom kering dapat  mengeras di udara seperti gom (Depkes RI, 

1979). Variasi konsentrasi dilakukan pada bahan pengikat dan bahan pemanis 
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tersebut disebabkan kekerasan dan kemanisan merupakan faktor penting yang 

harus ada di dalam tablet hisap (Cooper and Gunn, 1975). 

Atas dasar pernyataan tersebut, maka dilakukan penelitian terhadap 

formulasi tablet hisap Ekstrak daun sembung serta melakukan pengujian terhadap 

anti jamur Candida albicans, Diharapkan dapat tercapai  hasil untuk menunjang 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang formulasi 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah ekstrak etanol daun sembung (Blumea balsamifera (L.) DC) memiliki 

aktivitas terhadap jamur Candida albicans? 

2. Berapa konsentrasi kombinasi PGA sebagai zat pengikat dan manitol sebagai 

pemanis supaya tercapai sifat fisik tablet hisap yang sesuai persyaratan? 

3. Apakah tablet yang mengandung ekstrak daun sembung (Blumea balsamifera 

(L.) DC) memiliki aktivitas terhadap jamur Candida albicans? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui aktivitas ekstrak daun sembung (Blumea balsamifera (L.) DC) 

terhadap jamur Candida albicans 

2. Menemukan konsentrasi kombinasi PGA sebagai zat pengikat dan manitol 

pemanis supaya tercapai sifat fisik tablet hisap yang sesuai persyaratan 

3. Mengetahui aktivitas tablet yang mengandung ekstrak daun sembung 

(Blumea balsamifera (L.) DC) terhadap jamur Candida albicans 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Sembung (Blumea balsamifera (L.) DC.) 

Simplisia kering ekstrak etanol daun sembung diperoleh dari  hasil  

ekstraksi daun sembung (Blumea balsamifera (L.) DC.) yang  memiliki 

sistematika  tanaman yaitu daun sembung berasal dari divisi Spermatophyta, 

sedangkan subdivisinya yaitu Angiospermae, kelas tumbuhannya Dicotyledoneae, 
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daun sembung berasal dari bangsa tumbuhan Asterales, memiliki suku 

Compositae, serta marga Blumea, Jenis: Blumea balsamifera (L.) DC (Gambar 1). 

(Backer and Van den Brink, 1968). 

 

Gambar 1. Daun sembung segar 

a. Kandungan Senyawa dalam daun Sembung 

Daun sembung mengandung minyak atsiri, zat bergetah dan borneol. 

Selain itu juga mengandung sineol, limonen, asam palmitin dan miristin, alkohol 

seskuiterpen, dimetileter klorasetofenon, tanin, pirokatekin, glikosida, saponin, 

dan juga kaya flavonoid (Supriyadi, 2001). Bagian dari tanaman sembung 

(Blumea balsamifera (L.) DC.) yang biasa digunakan sebagai obat adalah daunnya 

yang bersifat pedas, sedikit pahit, hangat, dan baunya seperti rempah (Dalimartha, 

1999).  

b. Khasiat Daun Sembung 

Daun sembung biasa digunakan sebagai teh dan ekstraknya dapat 

digunakan untuk  mengatasi penyakit rematik, dan hipertensi. Daun sembung 

sangat menarik untuk ditelili karena memiliki beberapa efek farmakologis seperti 

plasmin inhibitor dan antijamur (Norikura et al., 2008). Daun Blumea balsamifera 

(L.) DC juga dapat mengobati tukak lambung (Mutmainah, 2014) meredakan 

nyeri pada sinusitis dan untuk campuran air yang digunakan pada perempuan 

sehabis melahirkan (Ruangrungsi et al., 1985). Kandungan flavonoidnya juga 

dapat dgunakan sebagai antioksidan (Fazilatun et al., 2004) dan anti-tirosin (Jeong 

et al., 2009). Daun  Blumea balsamifera (L.) DC juga diketahui memiliki efek 

antinyeri (David et al., 2015). 
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Ekstrak etanol daun sembung dapat memiliki aktivitas untuk menghambat 

pertumbuhan jamur dengan mekanisme mengganggu sintesis dinding sel jamur 

tepatnya pada biosintesis glukan. Hal ini yang menyebabkan ekstrak etanol daun 

sembung memiliki aktivitas antijamur (Lee et al., 2013). 

2. Sariawan 

Sariawan atau stomatitis aftosa (stomatitis aphtosa) adalah suatu 

kelainan pada selaput lendir mulut berupa luka pada mulut yang berbentuk bercak 

berwarna putih kekuningan dengan permukaan agak cekung. Munculnya sariawan 

ini disertai rasa sakit yang tinggi.Sariawan merupakan penyakit kelainan mulut 

yang paling sering ditemukan. Sekitar 10% dari populasi menderita dari penyakit 

ini, dan wanita lebih mudah terserang daripada pria. Diduga jamur Candida 

albicans menjadi penyebab utama pada penyakit ini namun ada juga faktor resiko 

penyebab munculnya sariawan, seperti luka tergigit, mengonsumsi makanan atau 

minuman panas, alergi, kekurangan vitamin C dan zat besi, kelainan pencernaan, 

kebersihan mulut tidak terjaga, faktor psikologi, dan kondisi tubuh yang tidak 

baik (Purnamayanti, 2008). 

3. Jamur  

Candida albicans adalah jenis fungi yang seperti ragi, biasanya 

ditemukan di dalam mulut, kerongkongan, usus, dan saluran genital. Normalnya, 

bakteri baik dalam usus akan berkompetisi dengan Candida dan menjaganya agar 

tetap terkendali tanpa menyebabkan masalah kesehatan apapun. Namun ketika 

sistem kekebalan tubuh menurun dan keseimbangan antara bakteri baik dan 

Candida terganggu, maka infeksi/candidiasis (penyebaran Candida ke seluruh 

bagian tubuh) tidak dapat dihindari lagi (Mutschler, 1991). 

4. Pengobatan infeksi Candida albicans 

A. Sistemik :  

a. Tablet nistatin untuk menghilangkan infeksi fokal dalam saluran cerna. 

Pemberian nistatin melalui mulut tidak diabsorpsi, tetap dalam usus dan tidak 

mempunyai efek pada infeksi Candida sistemik. 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kelainan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Selaput_lendir&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Mulut
https://id.wikipedia.org/wiki/Luka
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Cekung&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Vitamin_C
https://id.wikipedia.org/wiki/Zat_besi
https://id.wikipedia.org/wiki/Psikologi
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b. Amfoterisin B diberikan intravena untuk kandidosis sistemik Amfoterisin B 

yang disuntikkan secara intravena, merupakan usaha pengobatan efektif yang 

telah diterima untuk sebagianbesar bentuk kandidiasis yang mengenai organ 

dalam. Amfoterisin B diberikan dalam kombinasi dengan flusitosin melalui 

mulut untuk menambah efek pengobatan pada kandidiasis diseminata. 

c. Ketokonazol bersifat fungistatik. Ketokonazol menimbulkan respons terapeutik 

yang jelas pada beberapa penderita infeksi Candida sistemik, terutama pada 

kandidiasis mukokutan.Terapi ketokonazol adalah obat pilihan untuk 

pengendalian jangka panjang untuk kandidiasis mukokutan kronik. Anti jamur 

grup azol menghambat pembentukan ergosterol dengan mem blok aksi 14-

alpha-demethylase.Dapat diberikan dengan dosis 200 mg per hari selama 10 

hari – 2 minggu pada pagi hari setelah makan. Ketokonazol merupakan 

kontraindikasi untuk penderita kelainan hepar. 

d. Kandidosis vaginalis dapat diberikan klotrimazol 500 mg per vaginam dosis 

tunggal, sistemik dapat diberikan ketokonazol 2x200 mg selama 5 hari atau 

dengan itrakonazol 2x200 mg dosis tunggal atau dengan flukonazol 150 mg 

dosis tunggal. Pada vulvovaginitis Candida, terapi perawatan dengan 

ketokonazol mungkin diperlukan. 

e. Anti jamur spektrum luas adalah polyene, echinocandin digunakan jika belum 

diketahui spesies jamurnya. Bila organisme nya dipastikan Candida albicans, 

harus dimulai terapi dengan fluconazol. 

B. Topikal 

a. Nistatin, berupa krim, salap, emulsi  

b. Amfoterisin B  

c. Grup azol antara lain :  

1) Mikonazol 2% berupa krim atau bedak  

2) Klotrimazol 1% berupa bedak, larutan dan krim  

3) Tiokonazol, bufonazol, isokonazol  

4) Siklopiroksolamin 1% larutan, krim  

5) Antimikotik lain yang berspektrum luas    (Simatupang, 2009) 
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5. Mekanisme pengambatan jamur 

Mekanisme kerja senyawa antifungi dibedakan atas target aksi, yaitu:  

a. Merusak dinding sel  

Struktur dinding sel pada fungi sangat berbeda dengan bakteri, namun 

memiliki peranan yang sama bagi kelangsungan hidupnya. Pada dinding sel fungi 

tidak mengandung peptidoglikan, β-laktam maupun glikopeptida yang merupakan 

target aksi antibiotik. Namun demikian, dinding sel fungi merupakan struktur 

multilayer yang terdiri dari tiga komponen utama yaitu kitin,glukan dan 

mannoprotein. Komponen–komponen tersebut sebagai target aksi antifungi 

(Franklin and Snow, 2005).  

1) Menghambat biosintesis kitin  

Kandungan miselium fungi 60% diantaranya adalah kitin sehingga kitin 

sangat penting dalam pertumbuhan fungi. Biosintesis kitin dihambat dengan cara 

memblok kerja enzim kitin sintase yang berperan dalam pembentukan kitin dari 

molekul UDP–N–asetilglukosamin. Pada saat biosintesis kitin berlangsung, 

senyawa–senyawa antifungi akan bersaing menduduki sisi aktif enzim kitin 

sintase, maka kerja enzim tersebut menjadi terhambat. Oleh karena adanya 

penghambatan tersebut maka pertumbuhan dinding sel fungi akan terganggu. 

Contoh: Polioksin D dan Nikomisin Z (Franklin and Snow, 2005).  

2) Menghambat biosintesis glukan  

Dalam biosintesis glukan, enzim 1, 3–β–glukan sintase mengkatalisis  

glukosa menjadi glukosa UDP yang tidak larut serta berperan sebagai sumber 

energi. Contoh: Ekhinokandin B dan kaspofungin (Franklin and Snow, 2005).  

b. Merusak membran sel  

1). Merusak fungsi mannoprotein   

Mannoprotein adalah komponen terbesar penyusun membran sel fungi, 

jika terjadi perubahan akan berakibat pada permeabilitas membran sel. Contoh 

:Pradimisin A (Franklin and Snow, 2005).  

2) Interaksi dengan ergosterol  

Pembentukan komplek–komplek dengan ergosterol dalam membran sel 

fungi sehingga dapat menyebabkan kerusakan dan kebocoran membran (Jawetz  



8 

 

et al, 2005). Contoh : Azol – azol lain, Allilamin dan Morfolin (Franklin and 

Snow, 2005 ; Jawetz, et al., 2005).  

c.Antifungi polien  

Kelompok paling besar dengan variasi molekul yang berhubungan dengan 

struktur membran sel. Ada sekitar 200 polien yang dihasilkan oleh Streptomyces 

spp dan tidak beracun untuk penggunaan klinis serta efektif sebagai antifungi 

sistemik. Contoh: Amfoterisin B, Nistatin, dan Pimarisin (Franklin and Snow, 

2005).  

6. Tablet hisap 

Tablet hisap merupakan sediaan padat yang mengandung sebagian besar 

gula dan gom, memberikan kohesifitas dan kekerasan yang tinggi dan dapat 

melepas bahan obatnya dengan lambat. Biasanya digunakan untuk memberikan 

efek lokal pada mulut dan tenggorokan. Zat aktif  biasanya terdiri atas salah satu 

antiseptik, lokal anastetik, anti inflamasi dan antifungi (Cooper and Gunn, 1975). 

Tablet hisap mengandung satu atau lebih bahan obat, umumnya dengan 

bahan beraroma manis yang dapat membuat tablet melarut atau hancur perlahan di 

mulut. Kepekatan gula dan gom menghasilkan larutan yang lengket di 

mulut yang dapat menjadikan pengobatan tetap berada pada permukaan yang 

terkena. Bahan perasa biasanya ditambahkan pada gula berupa minyak menguap 

(Cooper dan Gunn, 1975). Troches dan lozenges adalah dua nama yang umum 

digunakan untuk menyebut tablet hisap. Troches dan lozenges memiliki perbedaan 

pada pembuatan nya (Gunsel dan Kanig, 1976).  

Tablet hisap membutuhkan tekanan yang tinggi dan bahan pengikat yang 

lebih besar karena tablet ini diharapkan dapat melarut perlahan dalam mulut, 

maka kekerasan tablet ini harus lebih besar dari tablet biasa, namun cara 

pembuatannya seperti pada pembuatan tablet umunya (Cooper and Gunn, 1975). 

a. Metode pembuatan tablet 

Pembuatan tablet hisap dapat dilakukan seperti pada pembuatan tablet 

pada umumnya, ada tiga yaitu : 

1) Metode Granulasi Kering 
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Metode granulasi kering, granul dibentuk oleh pelembaban atau 

penambahan bahan pengikat kedalam campuran serbuk obat tetapi dengan cara 

memadatkan massa dalam jumlah yang besar dari campuran serbuk, dan setelah 

itu memecahkannya dan menjadikan pecahan-pecahan ke dalam granul yang lebih 

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). 

2) Metode cetak langsung 

Istilah cetak langsung berlaku untuk proses umum pada pembuatan tablet 

yang dikempa ketika tidak ada kelemahan dari serbuk yang akan dikempa menjadi 

tablet. Beberapa bahan mempunyai karakteristik pengaliran bebas dan pengikatan 

yang penting (Remington, 1995). 

3) Metode Granulasi Basah 

Metode ini merupakan metode yang paling banyak digunakan dalam 

memproduksi tablet kompresi. Langkah-langkah yang diperlukan dalam 

pembuatan tablet dengan metode ini dapat dibagi sebagai berikut : menimbang 

dan mencampur bahan-bahan, granulasi basah, menyaring granul basah menjadi 

butiran yang lebih halus, pengeringan, pengayakan granul kering, pencampuran 

bahan pelicin dan bahan penghancur, pembuatan tablet dengan kompresi (Ansel, 

1989). Popularitasnya dikarenakan kemungkinannya yang lebih besar bahwa 

granulasi tersebut akan memenuhi syarat-syarat fisik untuk tablet-tablet kompresi 

yang bagus (Remington, 1995). 

Metode granulasi basah merupakan metode yang sesuai untuk penelitian 

ini, karena campuran ekstrak daun sembung dengan eksipiennya memiliki kriteria 

yang cocok untuk formulasi tablet hisap dengan granulasi basah 

b. Bahan tambahan eksipien 

Bahan-bahan tambahan yang digunakan dalam pembuatan tablet hisap antara lain: 

1) Bahan pengisi (diluent) 

Bahan pengisi ditambahkan dengan tujuan untuk memperbesar volume dan 

berat tablet. Bahan pengisi yang umum digunakan adalah laktosa, pati (amylum), 

dekstrosa, dikalsium fosfat dan mikrokristal selulosa (Avicel). Bahan pengisi 
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dipilih yang dapat meningkatkan fluiditas dan kompresibilitas yang baik (Sheth et 

al., 1980). 

2) Bahan pengikat (binder) 

Bahan pengikat berfungsi untuk mengikat bahan obat dengan bahan penolong 

lain sehingga diperoleh granul yang baik, yang akan menghasilkan tablet yang 

kompak serta tidak mudah pecah. Pengaruh bahan pengikat yang terlalu banyak 

akan menghasilkan massa terlalu basah dan granul yang terlalu keras sehingga 

tablet yang terjadi mempunyai waktu hancur yang lama (Cooper and Gunn, 1975). 

Bahan pengikat yang biasa digunakan antara lain gom akasia, gelatin, sukrosa, 

povidon, metilselulosa, karboksimetilselulosa, dan pasta pati terhidrolisis (Depkes 

RI, 1995). Untuk bahan pengikat Pulvis Gummi Arabicum dapat digunakan 

sebagai pengikat pada formula tablet pada konsentrasi 5- 20 % (Kibbe et al., 

2009) 

3) Bahan pelicin (lubricant) 

Bahan pelicin ditambahkan pada pembuatan tablet yang berfungsi untuk 

mengurangi gesekan yang terjadi antara dinding ruang cetak dengan tablet 

(lubricant), memperbaiki sifat alir granul (glidant) atau mencegah bahan yang 

dikempa agar tidak melekat pada dinding ruang cetak dan permukaan punch (anti 

adherent) (Rudnic dan Kottke, 1996). Beberapa bahan pelicin yang biasa 

digunakan adalah: talk, magnesium stearat, asam stearat, kalsium stearat, natrium 

stearat, likopodium, lemak, paraffin cair (Lachman et al., 1994). 

4) Bahan pemberi rasa,  

Bahan pemberi rasa sangat penting dalam pembuatan tablet hisap. Sesuatu 

yang dirasa mulut saat menghisap tablet sangat terkait dengan penerimaan 

konsumen nantinya dan berarti juga sangat berpengaruh terhadap kualitas produk. 

Dalam formula tablet hisap, bahan perasa yang digunakan biasanya juga 

merupakan bahan pengisi tablet hisap tersebut seperti manitol (Peters, 1989). 

c. Pengujian sifat fisik tablet 

Untuk mengetahui sifat fisik tablet hisap yang dihasilkan perlu dilakukan uji 

sifat fisik tablet hisap. Uji sifat fisik meliputi  

1.) Keseragaman bobot 
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Keseragaman bobot tablet ditentukan berdasarkan banyaknya 

penyimpangan bobot pada tiap tablet terhadap bobot rata-rata dari semua tablet 

sesuai syarat yang ditentukan dalam Farmakope Indonesia edisi IV (Depkes RI, 

1995). 

 

2) Kekerasan 

Tablet hisap dimaksudkan untuk melarut perlahan di dalam mulut, oleh 

karena itu dibuat lebih keras dari tablet biasa. Kekerasan tablet hisap yang baik 

adalah 10 kg  sampai 20 kg (Cooper and Gunn, 1975), serta larut atau terkikis 

secara perlahan dalam mulut dalam jangka waktu kurang dari 30 menit (Banker 

and Anderson, 1994). 

3) Kerapuhan tablet 

Kerapuhan tablet menunjukkan ketahanan tablet terhadap pengikisan 

permukaan dan goncangan. Pengujian kerapuhan tablet dilakukan dengan alat 

friability tester. Batas kerapuhan tablet yang masih bisa diterima adalah kurang 

dari 1,0%. Kerapuhan di atas 1,0% menunjukkan tablet tersebut dianggap kurang 

baik (Banker and Anderson, 1986). 

4) Waktu melarut 

Waktu melarut adalah waktu yang dibutuhkan tablet hisap untuk melarut 

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

ini diharapkan mampu memberikan efek lokal pada mulut dan kerongkongan, 

meskipun dapat juga dimaksudkan untuk diabsorbsi secara sistemik setelah 

ditelan. Waktu melarut yang ideal bagi tablet hisap adalah selama sekitar kurang 

dari 30 menit (Banker and Anderson, 1994). 

7. Monografi zat pengikat dan perasa 

a. Manitol 

Manitol adalah serbuk hablur atau granul putih yang tidak berbau, 

rasanya manis dan mudah larut di dalam air (Depkes RI, 1995). Manitol 

merupakan gula alkohol isomer optik dari sorbitol, mempunyai sifat alir yang 

jelek, membutuhkan lubrikan yang besar pada proses pengempaan, merupakan 

gula yang paling mahal yang digunakan sebagai pengisi tablet terutama pada 
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tablet hisap, bersifat larut dalam air, memberi rasa manis dan dingin bila dihisap. 

Biasa digunakan untuk formulasi tablet multivitamin, tidak higroskopis, rendah 

kalori. Manisnya manitol 0,5-0,7 manisnya sukrosa (Daruwala, 1975). 

b. Pulvis Gummi Arabicum (PGA) 

Nama lain dari pulvis gummi arabicum adalah gom akasia. Gom akasia 

adalah eksudat gom kering yang mengeras di udara seperti gom, yang mengalir 

secara alami atau dengan penorehan batang dan cabang tanaman Acasia sinegal 

wild (Familia leguminosae), dan spesies lain acasia yang berasal dari Afrika. 

Pemerian dari acasia antara lain tidak berbau, larut hampir sempurna dalam dua 

bagian bobot air, tetapi sangat lambat meninggalkan sisa bagian tanaman dalam 

jumlah yang sangat sedikit, serta praktis tidak larut dalam etanol dan dalam eter 

(Depkes RI, 1979). 

E. Landasan Teori 

Ekstrak etanol daun sembung memiliki kemampuan menghambat 

pertumbuhan jamur Candida albicans dengan daya hambat pada konsentrasi 25; 

50; 100; 200; 400 µg/mL berturut-turut yaitu 10; 12; 14; 16; 17 mm. Maka dapat 

disimpulkan pada konsentrasi 400 µg/mL merupakan konsentrasi terbaik untuk 

menghambat jamur Candida albicans. Maka dengan pernyataan ini dilakukan 

penelitian ekstrak etanol daun sembung yang memiliki aktivitas penghambatan 

terhadap jamur Candida albicans (Kusuma and Sari, 2016). 

Menurut Wang et al (2014) didalam daun sembung terdapat senyawa 

borneol yang berkhasiat sebagai anti mikroba. Penelitian tersebut berhasil 

membuktikan bahwa senyawa borneol dengan kemurnian 92% pada ekstrak 

etanol daun sembung memberikan aktivitas terhadap jamur Candida albicans 

dengan konsentrasi 250 µg/ml. 

Pada penelitian sebelumnya dibuktikan bahwa penambahan variasi 

manitol  dan bahan tambahan tablet yang lain tidak mempengaruhi aktivitasnya 

sebagai antimikroba. Hal ini membuktikan bahwa formulasi tablet hisap tidak 

mengurangi atau menambahkan aktivitas suatu ekstrak sebagai anti mikroba 
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(Yohanes, 2013). Penelitian yang sejalan membuktikan bahwa kombinasi PGA 

pada konsentrasi 5 % dan Manitol pada konsentrasi 40% dapat memberikan 

kombinasi yang optimal untuk tablet hisap (Supriyanto, 2011). 

Bahan tambahan yang memiliki peranan penting dalam tablet hisap adalah 

zat pengikat seperti PGA. Pengaruhnya sendiri dalam tablet yaitu semakin tinggi 

konsentrasi PGA, maka akan meningkatkan kekerasan tablet dan sebaliknya. Zat 

pengikat memegang peranan dalam kerapuhan dan kekerasan tablet. Begitu juga 

dengan manitol, zat ini sebagai pemanis yang memegang peranan sebagai sisi 

estetika dan acceptable pada tablet hisap (Supriyanto, 2011). 

Bahan tambahan Pulvis gummi arabicci (PGA) yang dapat digunakan 

sebagai bahan pengikat pada formula tablet  hisap pada konsentrasi 5–20%.  

Sedangkan untuk manitol konsentrasi yang ditujukan untuk zat pemanis pada 

tablet hisap yaitu 10-90% (Kibbe, 2009). Maka dengan adanya kombinasi kedua 

zat tambahan ini diharapkan dapat menemukan tablet hisap yang memiliki 

kekerasan yang baik dan dapat diterima di kalangan konsumen. 

F. Hipotesis 

1. Ekstrak etanol daun sembung diduga memiliki aktivitas antijamur terhadap 

jamur Candida albicans  

2. Tablet hisap ekstrak etanol daun sembung dengan variasi penambahan PGA 

sebagai pengikat dan manitol sebagai pemanis memberikan pengaruh terhadap 

sifat fisiknya. Pengarunya adalah terhadap kekerasan yaitu semakin besar 

konsentrasi pengikat PGA semakin besar kekerasan dan semakin besar 

konsentrasi pemanis manitol maka semakin tinggi tingkat kemanisannya. 

Pulvis gummi arabicum (PGA), yang dapat digunakan sebagai bahan pengikat 

pada formula tablet hisap diduga pada konsentrasi 5%, sedangkan untuk 

manitol sebagai pemanis pada konsentrasi 40%. 

3. Tablet Hisap Ekstrak etanol daun sembung diduga tetap memiliki aktivitas 

penghambatan terhadap jamur Candida albicans.  


