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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Tanaman sirih (Piper betle L.) sudah lama digunakan sebagai obat sejak 

dulu. Bagian tanaman yang digunakan adalah daunnya, kandungan daun sirih 

antara lain saponin, polifenol, minyak atsiri dan flavonoid. Selain itu daun sirih 

juga mempunyai khasiat sebagai obat batuk, obat hidung berdarah, obat sariawan 

dan obat sakit mata (Syamsuhidayat dan Hutapea, 1991), dan sebagai antibakteri 

(Ramsad, 1959). Menurut Gunawan (2004), saponin mempunyai efek sebagai 

mukolitik sehingga daun sirih kemungkinan bisa berefek sebagai mukolitik karena 

didalamnya mengandung senyawa saponin. 

Umumnya masyarakat menggunakan daun sirih seperti biasa masih dalam 

cara yang sederhana, mulai dari penggunaannya yang harus direbus dahulu, 

kemudian diminum sarinya. Namun sekarang ini penyajian demikian itu kurang 

begitu disukai oleh masyarakat karena dirasa kurang praktis, maka dari itu 

diperlukan inovasi baru untuk meningkatkan kenyamanan dan kemudahan dalam 

penggunaan, diantaranya dibuat sediaan tablet hisap. Daun sirih digunakan 

sabagai obat batuk yang didalamnya mengandung saponin dan flavonoid yang  

bersifat merangsang keluarnya sekret dari bronkial dan antibakteri, maka dapat 

dibuat sediaan tablet hisap ekstrak daun sirih.  

Keuntungan tablet hisap antara lain tablet hisap memiliki rasa enak, mudah 

dalam penggunaan, ketepatan dosis, dan bentuk yang memikat karena terdapat 
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bahan pemanis dan lebih disukai pemakai yang mempunyai kesulitan dalam 

menelan, karena cukup dengan mengulum dan mengisapnya pelan-pelan, tidak 

diperlukan air minum. Disamping itu, pembuatan tablet hisap ekstrak daun sirih 

juga ditujukan agar penggunaannya bisa melarut perlahan-lahan pada mulut 

sehingga efek sebagai obat batuk yang diharapkan dapat lebih efektif. Untuk 

membuat tablet hisap ekstrak daun sirih, tablet yang dibuat harus mempunyai 

kekerasan lebih kuat dibanding tablet biasa, yaitu minimal 7 kg dan maksimal 14 

kg (Cooper dan Gunn, 1975). 

Dalam pembuatan tablet dibutuhkan beberapa zat tambahan diantaranya 

bahan pengikat. Sebagai bahan pengikat yang digunakan dalam pembuatan tablet 

hisap ekstrak daun sirih adalah amilum. Amilum termasuk kelompok bahan 

pengikat hard tablet yang dapat meningkatkan kekerasan tablet, selain itu amilum 

juga murah dan mudah didapat.  Penambahan bahan pengikat dimaksudkan untuk 

memberikan kekompakan dan daya tahan tablet sehingga kekerasan tablet lebih 

kuat karena tablet hisap harus lebih keras dibanding tablet biasa. Menurut 

Wijayanto (2004), peningkatan konsentrasi mucilago amilum sabagai bahan 

pengikat dapat meningkatkan kekerasan, dan menurunkan kerapuhan  tablet hisap, 

serta waktu melarut tablet lebih lama.   

Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai pengaruh variasi 

kadar amilum manihot sebagai bahan pengikat terhadap sifat fisik tablet hisap 

ekstrak daun sirih (Piper betle L.). 
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B.  Perumusan Masalah  

Bagaimana pengaruh konsentrasi amilum manihot sebagai bahan pengikat 

terhadap sifat fisik granul dan sifat fisik tablet hisap ekstrak daun sirih (Piper 

betle L.) ? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perbedaan 

konsentrasi amilum manihot sebagai bahan pengikat terhadap sifat fisik granul 

dan fisik tablet hisap ekstrak daun sirih (Piper betle L.) 

 

D. Tinjauan Pustaka  

1. Tinjauan tentang tanaman. 

a. Sistematika Tanaman Sirih (Piper betle L.) 

Divisi : Spermatophyta 

Subdivisi : Angiospermae 

Classis : Dicotyledoneae 

Ordo : Piperales 

Familia : Piperaceae 

Spesies : Piper betle L. (Syamsuhidayat & Hutapea, 1991) 

b. Nama Lain 

Daun sirih di Indonesia mempunyai nama yang berbeda–beda sesuai 

dengan nama daerahnya masing-masing, yaitu : si ureuh (Sunda); sedah, suruh 

(Jawa); sirih (Sampit); ranub (Aceh); cambia (Lampung); base seda (Bali) 

(Syamsuhidayat & Hutapea, 1991). 
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c. Morfologi Tanaman 

   Tumbuh memanjat, tinggi 5-15 cm. Helaian daun berbentuk bundar telur 

atau bundar telur lonjong. Pada bagian pangkal berbentuk jantung atau agak 

bundar, tulang daun bagian bawah gundul atau berbulu sangat pendek, tebal 

berwarna putih, panjang 5-18 cm, lebar 2,5-10,5 cm. Daun pelindung berbentuk 

lingkaran, bundar telur sungsang atau lonjong panjang kira-kira 1mm. Perbungaan 

berupa bulir, sendiri-sendiri di ujung cabang dan berhadapan dengan daun. Bulir 

bunga jantan, panjang gagang 1,5-3 cm, benang sari sangat pendek. Bulir bunga 

betina, panjang gagang 2,5–6 cm, kepala putik 3–5. Buah Buni, bulat dengan 

ujung gundul. Bulir masak berbulu kelabu, rapat, tebal 1–1,5 cm. Biji berbentuk 

bulat (Syamsuhidayat dan Hutapea, 1991). 

d. Kandungan Kimia Daun Sirih 

Kandungan kimia daun sirih antara lain : saponin, flavonoid, polifenol, 

dan minyak atsiri (Syamsuhidayat dan Hutapea, 1991). 

e. Kegunaan Daun Sirih 

Daun Sirih mempunyai khasiat sebagai obat batuk, obat bisul, obat sakit 

mata, obat sariawan, obat hidung berdarah (Syamsuhidayat dan Hutapea, 1991). 

2. Tinjauan Tentang Ekstrak 

a. Pengertian tentang ekstrak 

Ekstrak yaitu berupa sedian kering, kental atau cair yang dibuat dengan 

cara menyari simplisia nabati atau hewani menurut cara yang cocok, diluar 

pengaruh cahaya matahari langsung (Anonim, 1979).  

Berdasarkan atas sifatnya ekstrak dapat dikelompokkan menjadi 3 : 
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1) Ekstrak encer (extractum tennue) 

  Sediaan ini memiliki konsentrasi seperti madu dan dapat dituang. 

2) Ekstrak kental (extractum spissum) 

Sediaan ini liat dalam keadaan dingin dan tidak dapat dituang. Kandungan 

airnya sampai jumlah 30%. 

3) Ekstrak kering (extractum siccum). 

Sediaan ini memiliki konsentrasi kering dan mudah digosokkan, melalui       

penguapan cairan pengekstraksi kandungan lembab tidak lebih dari 5 % (Voigt, 

1984). 

b. Penyarian. 

Penyarian merupakan proses perpindahan massa zat aktif yang semula 

berada dalam sel ditarik oleh cairan penyari sehingga zat aktif larut dalam cairan 

penyari. Kriteria cairan penyarian yang baik haruslah memenuhi persyarat antara 

lain : murah dan mudah didapat, stabil secara fisika dan kimia, bereaksi netral, 

tidak mudah menguap, dan tidak mudah terbakar, selektif yaitu hanya menarik zat 

berkhasiat yang dikehendaki dan tidak mempengaruhi zat berkhasiat (Anonim, 

1986).  

c. Metode Pembuatan Ekstrak 

1) Maserasi 

 Maserasi merupakan proses paling tepat untuk simplisia yang sudah halus 

dan memungkinkan direndam hingga meresap dan melunakkan susunan sel, 

sehingga zat-zatnya akan larut. Proses ini dilakukan dalam bejana bermulut 

lebar, serbuk ditempatkan lalu ditambah pelarut dan ditutup rapat, isinya 
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dikocok berulang-ulang kemudian disaring. Proses ini dilakukan pada 

temperatur 15°-20º C selama tiga hari (Ansel, 1989). 

 Keuntungan cara penyarian dengan maserasi adalah cara pengerjaan dan 

peralatan yang digunakan sederhana dan mudah diusahakan. Kerugian cara 

maserasi adalah pengerjaannya lama dan penyariannya kurang sempurna 

(Anonim, 1986). 

 Pelarut yang digunakan dalam penelitian ini adalah etanol 70 %, karena 

sangat efektif dalam menghasilkan jumlah bahan aktif yang optimal dimana 

bahan pengotor hanya dalam skala kecil turut dalam cairan  (Voigt, 1984).  

2) Perkolasi 

 Perkolasi adalah cara penyarian yang dilakukan dengan mengalirkan 

cairan penyari melalui serbuk simplisia yang telah dibasahi.  

 Kekuatan yang berperan pada perkolasi antara lain, gaya berat, kekentalan, 

daya larut, tegangan permukaan, difusi, osmosa, adhesi, daya kapiler, dan 

daya geser (Anonim, 1986) 

3) Soxhletasi 

 Merupakan penyempurnaan alat ekstraksi. Uap cairan penyari naik keatas 

melalui pipa samping, kemudian diembunkan kembali oleh pendingin tegak. 

Cairan turun kelabu melalui tabung berisi serbuk simplisia. Adanya sifon, 

mengakibatkan seluruh cairan akan kembali kelabu (Anonim, 1986). 
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3. Tinjauan Tentang Tablet 

a. Tablet 

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

bentuk tabung pipih atau sirkuler, kedua permukaanya rata atau cembung, 

mengandung satu jenis atau lebih bahan obat dengan atau tanpa zat tambahan 

(Anonim, 1979). 

Bentuk sediaan tablet mempunyai keuntungan yang meliputi ketepatan 

dosis, praktis dalam penyajian, biaya produksi yang murah, mudah dikemas, tahan 

dalam penyimpanan, mudah dibawa, serta bentuk yang memikat (Lachman dkk, 

1994). 

b. Tablet Hisap 

Tablet hisap merupakan bentuk sediaan padat berbentuk cakram yang 

mengandung bahan obat dan juga umumnya bahan pewangi dimaksudkan untuk 

secara perlahan-lahan melarut dalam rongga mulut untuk efek setempat dalam 

kecepatan yang wajar (Ansel, 1989).  

Troches dan Lozenges adalah dua nama yang umum digunakan untuk 

menyebut tablet hisap pada mulanya lozenges dinamakan pastiles. Troches dan 

lozenges biasanya dibuat dengan menggabungkan obat dalam suatu bahan dasar 

kembang gula yang keras dan beraroma menarik (Gunsel dan Kanig, 1976). 

Tablet hisap mengandung satu atau lebih bahan obat, umumnya dengan bahan 

beraroma manis yang dapat membuat tablet melarut atau hancur perlahan di 

mulut. Kandungan gula dan gom yang tinggi menghasilkan larutan yang lengket 

di mulut yang dapat menyebabkan pengobatan tetap berada pada permukaan yang 
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terkena. Bahan flavour biasanya ditambahkan pada gula berupa minyak menguap 

(Cooper dan Gunn, 1975). 

Tablet hisap digunakan untuk mencegah dan mengobati infeksi rongga 

mulut dan ruang rahang. Sebagian obatnya didominasi oleh antiseptika, 

desinfektansia, anestetika local, dan ekspektoransia  (Voigt, 1984). 

c. Metode Pembuatan Tablet Hisap 

Ada 2 macam cara pembuatan tablet hisap yaitu peleburan (Lozenges) dan 

kompresi (Troches). Secara umum dikenal 3 metode pembuatan tablet secara 

kompresi  yaitu granulasi basah, granulasi kering, dan kempa langsung. 

1) Metode granulasi basah (wet granulation) 

Metode ini merupakan metode yang terluas digunakan dalam   

memproduksi tablet kompresi. Langkah-langkah yang diperlukan dalam 

pembuatan tablet dengan metode ini dapat dibagi sebagai berikut : 

a) Menimbang dan mencampur bahan-bahan 

b) Pembuatan granulasi basah 

c) Pengayakan adonan lembap menjadi pelet atau granul 

d) Pengeringan 

e) Pengayakan kering 

f) Pencampuran bahan pelincir, dan 

g) Pembuatan tablet dengan kompresi (Ansel, 1989).      

Keuntungan metode granulasi basah : 

a) Meningkatkan kohesifitas dan kompaktibilitas serbuk 

b) Zat aktif yang kompaktibilitasnya rendah dalam dosis yang tinggi harus 

dibuat dengan metode granulasi basah 
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c) Zat aktif yang larut air dalam dosis kecil, maka distribusi dan keseragaman 

zat aktif akan lebih baik kalau dicampurkan dengan larutan bahan pengikat 

d) Sistem granulasi basah dapat mencegah segregasi komponen penyusun 

tablet yang telah homogen sebelum proses pencampuran 

e) Zat-zat yang bersifat hidrofob, sistem granulasi basah dapat memperbaiki 

kecepatan pelarutan zat aktif dengan perantara cairan pelarut yang cocok 

pada bahan pengikat (Sheth dkk, 1980). 

2) Metode granulasi kering (dry granulation) 

Merupakan metode yang digunakan untuk bahan-bahan yang peka 

terhadap pemanasan atau suhu tinggi dan bahan yang tidak stabil dengan 

adanya air. Keuntungan dari metode granulasi kering yaitu tidak diperlukan 

panas dan kelembaban dalam proses granulasi, proses pembuatannya lebih 

cepat dan ekonomis. Metode ini dilakukan dengan cara mencampurkan semua 

bahan sehingga homogen kemudian dilakukan pengempaan dengan tekanan 

yang besar menjadi tablet besar (slug) atau lembaran-lembaran. Slug yang 

dihasilkan kemudian dihancurkan, diayak lagi untuk didapat setelah dicampur 

dengan komponen lain yang masih dibutuhkan kemudian dikempa menjadi 

tablet. 

3) Kempa Langsung (direct compression)  

Metode ini dilakukan terhadap bahan-bahan yang mudah mengalir atau 

sifat kohesinya memungkinkan dikompresi dalam mesin tablet tanpa 

memerlukan pembasahan dan pencampuran bahan berkhasiat dengan bahan 
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penolong kemudian dikompresi langsung dan tidak diperlukan bahan pelicin 

(Ansel, 1989). 

d. Bahan Tambahan dalam tablet 

Dalam pembuatan tablet hisap selain zat aktif juga digunakan beberapa 

bahan tambahan. Penambahan bahan tambahan dimaksudkan untuk membantu 

agar dihasilkan tablet yang memenuhi persyaratan. Bahan tambahan sebaiknya 

dapat meningkatkan sifat aliran dan memungkinkan pencetakan menjadi bentuk 

tablet yang kompak (Voigt, 1984). 

Untuk pembuatan tablet diperlukan zat tambahan berupa :  

1) Bahan pengisi (Diluents) 

Bahan pengisi ditambahkan dengan tujuan untuk memperbesar volume 

dan berat tablet. Bahan pengisi dipilih yang dapat meningkatkan fluiditas (sifat 

alir) dan kompresibilitas yang baik (Sheth dkk, 1980). Bahan pengisi yang 

biasa digunakan anatara lain sukrosa, laktosa, kalsium karbonat, dekstrosa, 

manitol, sorbitol dan bahan lain yang cocok (Lachman dkk, 1994). 

Bahan pengisi harus memenuhi persyaratan :  

a) tidak toksik 

b) tersedia dalam jumlah yang cukup 

c) harganya cukup murah  

d) tidak berkontraindikasi dengan komponen lain 

e) harus inert secara fisiologis  

f) stabil secara fisik dan kimia, baik dalam kombinasi dengan berbagai obat 

atau komponen tablet lain 
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g) bebas dari mikroba 

h) mudah bercampur dengan warna 

i) jika obat termasuk bahan makanan (produk-produk vitamin tertentu) bahan 

pengisi dan bahan pembantu lainnya harus mendapat persetujuan sebagai 

bahan aditif pada makanan  

j) tidak boleh menggunakan bioavailabilitas obat (Benker dan Anderson, 

1986). 

2) Bahan pengikat (Binders) 

Bahan pengikat adalah bahan yang digunakan untuk mengikat serbuk 

menjadi granul. Bahan pengikat yang biasa digunakan yaitu gula, jenis pati, 

gelatin, turunan selulosa, polivinil pirolidon (PVP), gom arab, dan tragakan 

(Voigt, 1984). Bahan 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). 

 

�

 

 

 

 

Gambar  1. Distribusi Bahan pengikat diantara partikel 

Pada granulasi basah, larutan pengikat ditambahkan pada serbuk kemudian 

dicampur, larutan pengikat akan terdistribusi antara partikel-partikel. Tingkat 
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kelembaban yang rendah adalah fase pendular. Partikel-partikel akan 

diselubungi oleh larutan pengikat. Hal ini disebabkan karena adhesi atau 

pengikat dengan adanya tegangan muka dari tekanan hidrostatik dari jembatan 

cair. Fase fenicular digambarkan diantara fase pendular dan fase capilary. 

Granul akan menyerap kelembaban tiga kali lebih besar dari fase pendular dan 

fase capillary. Mungkin tampak bahwa atas serbuk tergantung dari total 

kelembaban serbuk yang dibasahi, tiap fase capilary yang tercapai (Aulton, 

2002).   

3) Bahan pelicin (Lubricant)  

Bahan ini ditunjukkan untuk memacu aliran serbuk atau granul dengan 

jalan mengurangi gesekan diantara partikel-partikel serta agar tablet tidak 

lekat pada cetakan (Lachman dkk, 1994). Bahan pelicin akan ditambahkan 

pada saat granul telah siap dikempa menjadi tablet. Bahan pelicin yang 

digunakan adalah talk dan magnesium stearat dengan perbandingan 9:1. 

4) Bahan pemberi rasa dan pemanis 

Zat pemberi rasa biasanya dibatasi pada tablet kunyah atau tablet hisap 

yang ditujukan untuk larut di dalam mulut. Macam-macam bahan ini antara 

lain Mannitol, sakarin, sukrosa dan aspartam (Banker and Anderson, 1986). 

e. Monografi zat tambahan 

1) Manitol  

Manitol mempunyai rasa manis 70 % dari gula dengan rasa dingin di 

mulut. Bersifat tidak higroskopis sehingga manitol sebagai bahan tambahan 

yang ideal tahan terhadap lembab  (Ansel, 1981). 
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2) Amilum manihot     

Amilum manihot atau pati singkong adalah  satu pati yang diperoleh dari 

umbi akar Manihot utilissima Pohl (Familia Euphorbiaceae). Amilum sangat 

cocok digunakan sebagai bahan pengikat pada pembuatan tablet dengan 

metode granulasi basah dengan cara dibuat mucilage terlebih dahulu. 

Pemeriksaan serbuk halus berwarna putih, tidak berbau dan tidak berasa 

atau butir granul yang mempunyai ukuran dan bentuk karaktristik tergantung 

masing-masing tumbuhan (Rowe dkk, 2006). Kelarutan praktis tidak larut 

dalam air dingin dan dalam etanol, tetapi larut dalam air panas (Anonim, 

1995). 

3) Mg stearat 

Mg stearat merupakan senyawa magnesium dengan campuran asam-asam 

orizon padat yang diperoleh dari lemak, terutama terdiri dari magnesium 

stearat dan magnesium palmitat dalam berbagai perbandingan. Mengandung 

tak kurang dari 6,8% dan tak lebih dari 8,3% MgO. Mg stearat berupa serbuk 

halus, putih, bau lemah khas, mudah melekat dikulit, bebas dari butiran 

(Anonim, 1995). 

4) Talk 

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

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

penggunaan talk dicampur dengan logam alkali stearat, misal, Mg stearat : talk 

dengan pembanding 1: 9 (Voigt, 1984). 
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5) Aerosil 

Merupakan bahan pengatur aliran yang dapat mengurangi lengketnya 

partikel satu sama lain, dengan demikian gesekan partikel satu sama lain 

sangat kurang. Aerosil dapat menarik lembab melalui silamol (dapat menarik 

lembab hingga 40% dari massanya) dan meskipun demikian serbuk masih 

dapat mempertahankan daya alirnya (Voigt,1984). 

4. Pemeriksaan Sifat Fisik Granul dan Tablet Hisap 

a. Pemeriksaan sifat fisik granul 

Pemeriksaan kualitas granul dilakukan untuk menentukan proses produksi 

sehingga menghasilkan tablet dengan kualitas yang memuaskan (Voigt, 1984). 

Pemeriksaan kualitas granul meliputi sudut diam, kecepatan alir dan 

kompaktibilitas. 

1) Kecepatan alir 

Kecepatan alir yaitu kecepatan yang diperlukan sejumlah granul atau 

serbuk untuk mengalirper satuan waktu. Campuran serbuk dikatakan memiliki 

sifat alir baik jika kecepatan alirnya tidak kurang dari 10g/detik (Sheth, dkk, 

1980). 

2) Sudut diam 

Jika suatu granul mengalir bebas dengan menggunakan metode corong 

yang dijaga agar ujungnya berada pada suatu ketinggian yang dikehendaki (H) 

diatas kertas grafik yang terletak pada bidang horizontal (Ansel, 1981)   

Granul atau serbuk yang mempunyai sudut diam lebih kecil atau sama 

dengan 30o biasanya menunjukkan bahwa bahan dapat mengalir dengan bebas, 
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bila sudut lebih besar atau sama dengan 40o daya mengalirnya kurang baik 

(Lachman, dkk, 1994). 

3) Kompaktibilitas 

Kompaktibilitas ini digunakan untuk mengetahui berapa tekanan kompresi 

yang dibutuhkan suatu granul agar terbentuk suatu tablet dengan skala tertentu 

hingga bisa terbentuk masa yang kompak. 

b. Pemeriksaan sifat fisik tablet hisap 

1) Keseragaman bobot 

Tablet yang tidak bersalut harus memenuhi syarat keseragaman bobot, 

yang dilakukan dengan menimbang 20 tablet, dihitung bobot rata-rata tiap 

tablet. Jika dihitung satu persatu, tidak boleh lebih dari 2 tablet yang masing-

masing bobotnya menyimpang dari bobot rata-ratanya lebih besar dari harga 

yang ditetapkan pada kolom A. Dan tidak satu tablet pun yang bobotnya 

menyimpang dari bobot rata-ratanya lebih dari harga yang ditetapkan kolom 

B. Jika tidak mencukupi 20 tablet, dapat digunakan 10 tablet ; tidak satu 

tabletpun yang bobotnya menyimpang lebih dari bobot rata-rata yang 

ditetapkan kolom A dan tidak satu tabletpun yang bobotnya menyimpang 

lebih besar dari bobot rata-rata yang ditetapkan dari kolom B (Anonim, 1979). 

Tabel 1. Penyimpangan bobot untuk tablet tak bersalut terhadap 
bobot rata-ratanya menurut Farmakope Indonesia 

  
 

Penyimpangan bobot  
rata-rata dalam % Bobot rata-rata 
A B 

25 mg atau kurang 
26 mg sanpai dengan 150 mg 
151 mg sampai dengan 300 mg 
lebih dari 300 mg 

15% 
10% 
7,5% 
5% 

20% 
30% 
15% 
10% 
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2) Kekerasan 

Tablet harus cukup keras untuk tahan pecah pada waktu proses 

penanganan atau pembuatan, pengemasan dan transportasi (Ansel, 1989). Tablet 

hisap mempunyai kekerasan antara 7-14 kg (Cooper dan Gunn, 1975). Nilainya 

lebih tinggi dari kekerasan tablet biasa karena tablet hisap harus dapat melarut 

lambat di rongga mulut (Parrott, 1971).   

3) Kerapuhan 

Kerapuhan tablet dipengaruhi oleh tidak cocoknya bentuk granul, tidak 

cocoknya ukuran butir, terlalu rendahnya bahan pengikat, terlalu rendah atau 

tingginya kandungan kelembapan. Kerapuhan tablet berpengaruh terhadap 

kekuatan tablet dalam menahan adanya guncangan mekanik. Kerapuhan tablet 

dihubungkan dengan kekuatan fisik dari permukaan tablet. Batas kewajaran 

kerapuhan tablet yaitu tidak lebih dari 1%. Kerapuhan dinyatakan sebagai massa 

yang dilepaskan  dari tablet akibat adanya beban penguji mekanis.(Voigt, 1984). 

4) Waktu melarut 

Waktu melarut adalah waktu yang dibutuhkan tablet hisap untuk melarut 

secara perlahan di dalam rongga mulut, karena sediaan tablet hisap ini diharap 

mampu memberikan efek lokal pada mulut dan tenggorokan. Waktu melarut ideal 

bagi tablet hisap adalah selama kurang dari 30 menit (Banker and Anderson, 

1994). 

5)  Tanggapan rasa 

Tanggapan rasa merupakan salah satu uji organoleptis tablet yang 

menentukan keberhasilan suatu formulasi tablet hisap. Tablet hisap mengalami 

proses penghancuran secara mekanis dimulut, sehingga tablet hisap akan 
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mengalami kontak langsung dengan indra pengecap. Jadi absorbsi sudah 

terjadi sejak dari rongga mulut. Tablet hisap harus mempunyai rasa yang enak 

dan aroma yang segar agar dapat diterima dan disukai konsumen (Nugroho, 

1995). 

 

E. Landasan Teori 

Daun sirih adalah tanaman yang memiliki beberapa kandungan kimia  

antara lain saponin, flavonoid, polifenol, dan minyak atsiri. Kandungan kimia 

yang berkhasiat sebagai obat batuk adalah saponin dan flavonoid. Pada pemakaian 

tradisional, daun sirih digunakan dengan cara direbus dahulu, kemudian diminum 

sarinya. Maka dari itu untuk meningkatkan kenyamanan dan kemudahan 

pemakaian daun sirih, pada penelitian ini dibuat tablet hisap dari ekstrak daun 

sirih. Tablet hisap (Troches) dimaksudkan untuk dikulum dan dihisap pelan-pelan, 

yang membuat tablet melarut atau hancur perlahan dalam mulut. Umumnya 

dengan bahan dasar beraroma dan manis. Bentuk tablet ini biasanya digunakan 

untuk mengobati sakit tenggorokan atau untuk mengurangi batuk.  

Pada pembuatan tablet hisap, bahan pengikat memegang peranan penting 

terhadap sifat fisik tablet. Dalam penelitian ini digunakan bahan pengikat amilum 

manihot. Pada penelitian sebelumnya��Wijayanto, 2004)��peningkatan konsentrasi  

bahan pengikat (Amilum) yang ditambahkan akan meningkatkan kekerasan, dan 

menurunkan kerapuhan, serta waktu melarut tablet lebih lama. Amilum manihot 

adalah suatu pati yang diperoleh dari umbi akar Manihot utilissima Pohl. Amilum 

merupakan bahan pengikat yang kuat dan banyak digunakan dalam penbuatan 

tablet lozenges.� Amilum manihot sebagai bahan pengikat biasanya digunakan 
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dalam konsentrasi 5-10% (Banker and Anderson, 1986). Salah satu syarat dari 

tablet hisap adalah kekerasannya yang lebih tinggi dari tablet biasa, yaitu minimal 

7 kg dan maksimal 14 kg (Cooper dan Gunn, 1975), maka�dengan digunakannya 

pengikat amilum diharapkan mempunyai tingkat kekerasan yang tinggi.  

 

F. Hipotesis 

Perbedaan konsentrasi amilum manihot sebagai bahan pengikat akan 

berpengaruh terhadap sifat fisik tablet hisap ekstrak daun sirih (Piper betle L), 

meliputi kekerasan dan waktu melarut tablet meningkat, serta penurunan 

kerapuhan tablet.�


