
   PENGARUH KADAR POLIVINILPIROLIDON SEBAGAI BAHAN 

PENGIKAT PADA FORMULASI TABLET EFFERVESCENT 

KOMBINASI EKSTRAK HERBA SAMBILOTO (Andrographis 

paniculata Nees) DAN DEWANDARU (Eugenia uniflora 

 Linn) DENGAN BAHAN PENGISI MANITOL 
 

 

 

SKRIPSI 

 

 

 

 
 

 

 

 
Oleh: 

IVA PARAMITA MOHANDANI 

K 100050066 

 

 

 

 

 

FAKULTAS FARMASI  

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

SURAKARTA 

2009 



1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber bahan obat alam. Secara 

turun-temurun penggunaan bahan obat alam mampu memberikan perlindungan 

dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Salah satu tanaman yang telah terbukti 

berkhasiat sebagai obat tradisional adalah sambiloto yang digunakan untuk 

menurunkan kadar gula darah (Sugiyarto, 1987) dan dewandaru sebagai 

antioksidan dengan mekanisme menangkap radikal bebas (Utami dkk, 2005). 

Untuk mempermudah penggunaannya, perlu dibuat suatu sediaan farmasi, salah 

satunya dalam bentuk tablet effervescent.  

Diabetes dapat berperan dalam penurunan sistem pertahanan antioksidan sel 

dan meningkatkan level Reactive Oxygen Species (ROS), sehingga diperlukan 

suatu terapi untuk menangani penyakit dan komplikasinya dengan menggunakan 

antioksidan atau nutrien dengan kemampuan antioksidan yang tinggi (Rosen et 

al., 2002). Tablet effervescent kombinasi ekstrak herba sambiloto dan dewandaru 

diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu terapi dalam pengobatan diabetes. 

Tablet merupakan sediaan yang mempunyai beberapa keuntungan 

dibandingkan dengan bentuk sediaan farmasi lainnya yaitu : dosis zat aktif yang 

diberikan sama, mudah digunakan atau praktis, serta stabil secara fisik maupun 

kimiawi. Tablet effervescent lebih mudah dan lebih menyenangkan dalam 

penggunaannya, sehingga meningkatkan minat masyarakat terhadap penggunaan 
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tablet (Ansel, 1989). Tablet effervescent akan menghasilkan buih ketika 

dimasukkan dalam air yang memberikan rasa yang enak dan segar karena adanya 

karbonat yang membantu memperbaiki rasa. Selain itu juga menghasilkan larutan 

yang jernih dan penyiapan larutan dalam waktu seketika yang mengandung dosis 

obat yang tepat membuat sediaan effervesent dapat diterima di masyarakat 

(Banker dan Anderson, 1986). 

 Dalam pembuatan tablet dibutuhkan berbagai macam bahan tambahan. 

Salah satu bahan tambahan yang penting dalam pembuatan tablet adalah bahan 

pengikat. Bahan pengikat berfungsi untuk memberikan kekompakkan dan daya 

tahan tablet, sehingga menjamin penyatuan beberapa partikel serbuk dalam 

sebuah butir granul (Voigt, 1984). 

Salah satu bahan pengikat yang sering digunakan adalah polivinilpirolidon 

(PVP). Granul dengan polivinilpirolidon memiliki sifat alir yang baik, sudut diam 

minimum, menghasilkan fines lebih sedikit dan daya kompaktibilitasnya lebih 

baik. PVP sebagai bahan pengikat dapat digunakan dalam bentuk larutan berair 

maupun alkohol. PVP juga berkemampuan sebagai pengikat kering (Banker dan 

Anderson, 1986).  Penggunaan PVP konsentrasi 5% dalam etanol anhidrat 

menghasilkan granul  dengan daya kompresi yang baik, selain  itu juga 

menghasilkan tablet effervescent yang kuat, dan cepat larut (Mohrle, 1980).  

Selain bahan pengikat, adanya bahan pengisi juga sangat penting dalam 

pembuatan tablet. Fungsinya adalah untuk memperbesar volume tablet, serta 
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menjamin tablet memiliki ukuran yang seragam (Voigt, 1984). Bahan pengisi 

yang digunakan adalah manitol yang merupakan gula alkohol isomer optik dari 

sorbitol. Manitol bersifat larut dalam air, memberi rasa manis dan dingin bila 

dihisap. Biasa digunakan untuk tablet multivitamin, tidak higroskopis, rendah 

kalori dan nonkariogenik yaitu tidak menyebabkan karies pada gigi (Sulaiman, 

2007). 

 Dalam penelitian ini terdapat beberapa macam variasi formula dengan  

konsentrasi PVP yang berbeda-beda. Hal ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh PVP terhadap sifat fisik tablet effervescent dan untuk memperoleh tablet 

dengan sifat fisik yang paling baik dan memenuhi persyaratan Farmakope 

Indonesia atau kepustakaan lainnya. 

 

B. Perumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh variasi kadar PVP terhadap sifat alir granul dan sifat 

fisik dari  tablet effervescent kombinasi herba sambiloto dan daun dewandaru 

dengan bahan pengisi manitol. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui pengaruh variasi kadar PVP 

terhadap sifat alir granul dan sifat fisik dari tablet effervescent kombinasi herba 

sambiloto dan daun dewandaru dengan bahan pengisi manitol.  
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan bagi 

pengembangan bahan obat alam terutama pengembangan obat tradisional dalam 

bentuk tablet effervescent sehingga lebih praktis, menarik dan mudah dalam 

pemakaiannya. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Sambiloto (Andrographis Paniculata Nees) Menurut Backer 

dan Brink (1965). 

Klasifikasi dari tanaman ini adalah : 

Divisi :  Spermatophyta 

Sub Divisi :  Angiospermae 

Classis :  Dicotyledonae 

Ordo :  Solanaceae 

Familia :  Acanthaceae 

Genus  :  Andrographis 

Spesies :  Andrographis paniculata Nees. 

 

a. Nama daerah 

 Ada beberapa nama daerah untuk tanaman sambiloto. Di Sumatra, 

sambiloto sering disebut dengan sambilata (Melayu), ki Oray (Sunda), papaitan 

(Maluku) dan ampadu tanah (Minang) (Syamsuhidayat dan Hutapea, 1994). 

 

b. Deskriptif tanaman 

Sambiloto merupakan tanaman liar yang banyak tersebar di Asia 

Tenggara, termasuk Indonesia. Tinggi tanaman dapat mencapai 1m, batang bentuk 
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persegi empat. Daun tunggal, letak berhadapan, tangkai daun sangat pendek 

bahkan sampai hampir tidak bertangkai, bentuk lanset, ukuran kira-kira 12cm x 

13cm, bertepi rata, permukaan atas berwarna hijau tua, permukaan bawah 

berwarna lebih pucat. Bunga majemuk, bentuk malai, ukuran kecil, berwarna 

putih, terdapat di ketiak dan ujung tangkai. Buah kecil memanjang ukuran lebih 

kurang 0,30- 0,40cm x 1,50-1,90 cm, berlekuk, terdiri dari 2 rongga, berwarna 

hijau dan akan pecah bila buah masak, biji kecil, gepeng, berwarna hitam 

(Syamsuhidayat dan Hutapea, 1994). 

 

c. Manfaat 

Sambiloto dapat digunakan sebagai obat demam, gatal-gatal pada kulit, 

radang, gigitan ular dan binatang berbisa lainnya, kencing manis, disentri, masuk 

angin, malaria, radang telinga, saluran pernafasan, ginjal akut, usus, rahim, sakit 

perut, tipus, penambah nafsu makan, keracunan makanan (Syamsuhidayat dan 

Hutapea, 1994), hipoglikemik, hipotermia dan diuretik (Winarto, 2003). Rebusan 

daun sambiloto 40% b/v; 20 ml/kg BB dapat memberikan efek penurunan kadar 

glukosa darah yang bermakna pada tikus (Sugiyarto, 1987). Pemberian infus 

sambiloto 0,3 gr/kg BB dan kumis kucing 0,12 gr/kg BB pada kelinci dapat 

memberikan efek hipoglikemik (Widowati dkk, 1997). Sambiloto juga mampu 

meningkatkan kekebalan seluler dan meningkatkan aktifitas kelenjar-kelenjar 

tubuh (Utami dkk, 2003). 

 

d. Kandungan zat kimia 

Daun dan percabangan mengandung lakton yang terdiri dari deoksi 

andrografolid, andrografolid (zat pahit), flavonoid, alkana, keton, aldehid, mineral  

(kalium, kalsium, natrium), asam kersik, dan damar. Flavonoid diisolasi terbanyak 
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dari akar, yaitu polimetoksiflavon, andrografin, paniculin (Dalimartha, 1999) juga 

mengandung saponin, flavonoid, dan tanin (Syamsuhidayat dan Hutapea, 1994). 

 

e. Asal – usul sambiloto 

 Sambiloto bukan tanaman asli Indonesia, tetapi sudah lama tumbuh di 

negeri ini. Menurut data spesimen herbarium di Hebarium Bogoriens, sambiloto 

sudah ada sejak tahun 1893. Tanaman ini berasal dari India, kemudian dalam 

perkembangannya masuk ke daftar tanaman obat di daerah Cina, Malaysia, dan 

Indonesia. 

Penyebaran sambiloto hampir di seluruh kepulauan nusantara meliputi 

Sumatra (Sumatra Utara, Sumatra barat dan Bangka), Sulawesi Tengah, 

Kepulauan Nusa Tenggara (Sumbawa, Flores, Timur), Kepulauan Maluku 

(Halmahera), Selat Kalimantan (Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, 

Kalimantan Timur) (Winarto, 2003). 

 

2. Klasifikasi Tanaman Dewandaru (Eugenia uniflora Linn) menurut 

Backer dan Brink (1965). 

Divisi           :  Spermatophyta 

Sub Divisi :  Angiospermae 

Kelas :  Dicotyledonae 

Sub kelas :  Dialypetalae 

Bangsa :  Mirtales 

Suku :  Mirtaceae 

Marga :  Eugenia 

Spesies :  Eugenia uniflora Linn 
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a. Nama Daerah 

 Di Jawa, dewandaru dikenal sebagai asam salong, belimbing londo, atau 

dewandaru. Sedangkan di Sumatra disebut cereme asam. 

b. Morfologi 

Habitus berupa tanaman perdu tegak, tahunan, tinggi  ± 5 meter. Batang  

tegak berkayu, bulat, coklat. Daun tunggal, berhadapan, berseling atau tersebar 

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

panjang ±5cm, lebar ± 4cm, berwarna hijau, daun penumpu tidak ada. Bunga 

tunggal, beraturan, berkelamin dua, daun pelindung kecil, berwarna hijau, kelopak 

berdaun lekat, bertajuk tiga sampai lima, benangsari banyak, putih, putik silindris, 

mahkota berbentuk kuku, kuning. Buah buni, bulat, batu, kotak, diameter ±1,5 cm, 

merah. Biji kecil, keras, coklat. Memiliki akar tunggang, coklat (Hutapea dkk, 

1994). 

 

c. Kandungan Kimia 

Eugenia mengandung saponin, flavonoid, tannin (Hutapea, 1991), vitamin 

C, senyawa atsiri seperti sineol, sitronella, terpenin, sesquiterpen (Anonim, 1992) 

dan antosianin suatu turunan fenil benzo pirilium (Einbond et al., 2004). 

 

d. Kegunaan 

Sebagai obat diare (Hutapea, 1994) dan untuk obat flu (Anonim, 1992). 

 

e. Potensi Tanaman Dewandaru 

Kandungan antosianin pada buah dewandaru telah diteliti oleh Eindbond et 

al (2004) sebagai antiradikal yang sangat aktif dengan nilai IC50 sekitar 4±0.2 

µg/ml. Daun dewandaru juga memiliki aktivitas sebagai antioksidan secara in 
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vitro, dengan mekanisme kerja menangkap radikal bebas yang merupakan salah 

satu penyebab kerusakan sel-sel hati. Hasil penelitian menunjukkan aktivitas 

penangkap radikal bebas pada ekstrak etanol, etil asetat dan kloroform dengan 

nilai IC50 berturut-turut 8,87; 12,01; dan 53,30 µg/ml (Utami dkk, 2005). 

 

3. Ekstrak 

a. Pengertian  

  Ekstrak merupakan sediaan sari pekat tumbuh-tumbuhan atau hewan yang 

diperoleh dengan cara melepaskan zat aktif dari masing-masing bahan obat, 

menggunakan pelarut yang cocok, uapkan semua atau hampir semua dari 

pelarutnya dan sisa endapan atau serbuk untuk ditetapkan standardnya (Ansel, 

1989). 

   

b. Metode pembuatan ekstrak 

1) Sokletasi  

Bahan yang akan diekstraksi berada dalam sebuah kantong ekstraksi dari 

gelas yang bekerja kontinu (perkolator). Wadah gelas yang mengandung kantong 

diletakkan diantara labu suling dan suatu pendingin aliran balik melalui pipa lalu 

berkondensasi di dalamnya, menetes ke atas bahan yang diekstraksi dan 

membawa keluar bahan yang diekstraksi. Larutan terkumpul di dalam wadah 

gelas dan setelah mencapai tinggi maksimum secara otomatis ditarik ke dalam 

labu sehingga zat yang terekstraksi terhimpun melalui penguapan kontinu dari 

bahan pelarut murni (Voight, 1984). 
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2) Maserasi 

Maserasi adalah proses paling tepat untuk obat yang sudah halus dan 

memungkinkan pelarut bisa sampai meresap dan melunakkan susunan sel 

sehingga zat-zat yang mudah larut akan melarut. Simplisia yang diekstraksi 

biasanya ditempatkan dalam wadah atau bejana yang bermulut lebar bersama 

menstrum yang telah ditetapkan lalu bejana ditutup rapat isinya dikocok berulang-

ulang kemudian disaring (Ansel, 1989). 

3) Perkolasi 

Perkolasi dilakukan di dalam wadah silindris atau kerucut (perkolator) 

yang memiliki jalan masuk dan keluar. Bahan ekstrak dimasukkan secara kontinu 

dari atas mengalir lambat melintasi bahan yang umumnya berupa serbuk kasar 

selama waktu tertentu (Voigt, 1984). 

 

 

4.  Kromatografi Lapis Tipis 

Kromatografi lapis tipis adalah metode pemisahan fisikokimia. Lapisan 

yang memisahkan, yang terdiri dari bahan berbutir-butir (fase diam), ditempatkan 

pada penyangga berupa pelat gelas, logam atau lapisan yang cocok. Campuran 

yang akan dipisah berupa larutan, ditotolkan berupa bercak atau pita (awal). 

Setelah pelat ditaruh di dalam bejana tertutup rapat yang berisi larutan 

pengembang yang cocok (fase gerak), pemisahan terjadi selama perambatan 

kapiler (pengembangan), selanjutnya senyawa yang tidak berwarna harus 

ditampakkan atau dideteksi (Stahl, 1985). 



 

 

 10 

 Fase diam atau penyerap yang umum digunakan adalah silika gel, 

alumunium oksida, kieselgur, selulosa dan turunannya. Fase gerak adalah medium 

angkut dan terdiri dari satu atau beberapa pelarut, yang bergerak di dalam fase 

diam, yaitu suatu lapisan berpori karena adanya daya kapiler. Jarak 

pengembangan senyawa biasanya dinyatakan dengan angka Rf atau hRf  (Stahl, 

1985). 

 

5.   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). 

Bentuk sediaan tablet mempunyai banyak keuntungan antara lain 

ketepatan dosis, praktis dalam penyajian, biaya produksi yang murah, mudah 

dikemas, tahan dalam penyimpanan, mudah dibawa, serta bentuk yang memikat 

(Lachman dkk, 1994). Tablet takarannya tepat, dikemas secara baik, praktis dalam 

transportasi dan penyimpanannya (stabilitas obatnya terjaga dalam sediaannya), 

serta mudah ditelan (Voigt, 1971). 

 

b. Metode pembuatan tablet 

Ada 3 macam metode pembuatan tablet, yaitu metode granulasi basah, 

metode granulasi kering dan cetak langsung (Ansel, 1971). 
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1) Granulasi basah 

Granulasi basah adalah proses perubahan serbuk halus menjadi granul 

dengan bantuan larutan bahan pengikat. Pemilihan larutan bahan pengikat yang 

cocok dan jumlahnya yang tepat akan mengubah serbuk-serbuk halus menjadi 

bentuk granul yang mudah mengalir. Granul yang demikian akan menghasilkan 

tablet yang mempunyai penampilan baik dan variasi bobot yang kecil (Parrott, 

1971). 

Metode granulasi basah ini merupakan metode yang paling sering 

digunakan dalam memproduksi tablet. Langkah-langkah yang diperlukan dalam 

pembuatan tablet dengan metode ini dapat dibagi sebagai berikut: menimbang dan 

mencapur bahan-bahan; pengayakan adonan lembab menjadi pellet atau granul; 

pengeringan; pengayakan kering; pencampuran bahan pelincir dan pembuatan 

tablet (Ansel, 1989). 

2) Granulasi kering 

Bila zat berkhasiat dapat rusak apabila terkena air atau tidak tahan 

pemanasan dibuat dengan proses pengeringan. Pada metode ini, granul dibentuk 

oleh penambahan pengikat kering 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 atau yang 

lebih kecil, penambahan bahan pelicin dan penghancur dicetak menjadi tablet 

(Ansel, 1989).  

3) Cetak langsung 

Metode ini digunakan untuk bahan yang mempunyai sifat mudah mengalir 

sebagaimana sifat-sifat kohesinya yang memungkinkan untuk langsung 
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dikompresi  dalam tablet tanpa memerlukan granulasi basah atau kering (Ansel, 

1989). 

Keuntungan metode ini adalah bahwa bahan obat yang peka terhadap 

lembab dan panas, yang stabilitasnya terganggu akibat operasi granul dapat dibuat 

menjadi tablet. Akan tetapi dengan meningkatnya tuntutan akan kualitas tablet 

maka metode ini tidak diutamakan (Voigt, 1984). 

 

c.    Sifat fisik granul 

Sifat fisik granul meliputi: 

1) Sudut diam 

Sudut diam yaitu sudut tetap yang terjadi antara timbunan partikel bentuk 

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

menunjukkan bahwa bahan dapat mengalir bebas, bila sudutnya lebih besar atau 

sama dengan 40° biasanya mengalirnya kurang baik (Voigt, 1984). 

2) Waktu alir 

Waktu alir adalah waktu yang diperlukan untuk mengalirkan sejumlah 

granul pada alat yang dipakai (Fudholi, 1983). 

 

6.  Tablet Effervescent 

Tablet effervescent merupakan tablet tidak bersalut yang dibuat dengan cara 

mengempa bahan-bahan aktif  berupa sumber asam dan sumber basa (karbonat). 

Bila tablet effervescent dimasukkan dalam air mulailah terjadi reaksi kimia antara 
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sumber asam kemudian menghasilkan gas dalam bentuk karbondioksida. 

Reaksinya berjalan cukup cepat dan biasanya selesai dalam waktu kurang dari 

satu menit. Disamping menghasilkan larutan yang jernih, tablet effervescent juga 

memberikan rasa yang enak dan segar karena adanya karbonat yang membantu 

memperbaiki rasa. Keuntungan tablet effervescent sebagai bentuk sediaan obat 

adalah kemungkinan penyiapan larutan dalam waktu seketika yang mengandung 

dosis obat tepat (Banker dan Anderson, 1986).  

a. Bahan-bahan tambahan dalam pembuatan tablet effervescent 

Pada dasarnya  bahan tambahan dalam pembuatan tablet harus bersifat 

netral, tidak berbau dan tidak berasa dan sedapat mungkin tidak berwarna (Voigt, 

1984). Bahan-bahan tambahan yang biasa digunakan dalam pembuatan tablet 

effervescent adalah: 

1) Sumber asam 

Sumber asam yaitu bahan yang mengandung asam atau yang dapat membuat 

suasana asam pada campuran effervescent. Sumber asam jika direaksikan dengan 

air akan terhidrolisa kemudian melepaskan asam yang dalam proses selanjutnya 

menghasilkan CO2 (Mohrle, 1989). Sumber asam yang umum digunakan dalam 

pembuatan tablet effervescent adalah asam sitrat dan asam tartrat. Asam sitrat 

mempunyai kelarutan yang tinggi dalam air dan mudah diperoleh dalam bentuk 

granul (Ansel, 2005). Sedangkan asam tartrat pada konsentrasi tertentu juga 

mempunyai daya larut yang lebih baik dibanding asam sitrat (Mohrle, 1989). 
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Menurut Mohrle (1989), keasaman sangat dibutuhkan dalam proses reaksi 

effervescent dan ini didapat dari 3 sumber yang mengandung asam, yaitu: 

a) Asam bebas 

Asam bebas adalah asam yang  mengandung asam atau bahan yang bisa 

memberikan suasana asam pada campuran effervescent, walaupun tidak berarti 

rasa pada bahan ini asam, seperti asam sitrat (citric acid), asam tartrat (tartaric 

acid), asam malat (malic acid). 

b) Asam anhidrat 

Asam anhidrat dapat digunakan sebagai sumber asam pada pembuatan tablet 

effervescent. Pada asam anhidrat ini tidak terdapat kristal air, contohnya asam 

suksinat dan sitrat anhidrat. 

c) Asam garam 

Asam dalam bentuk garam lebih mudah larut dalam air, contohnya natrium 

dehidrogen fosfat. 

2) Sumber karbonat 

Sumber karbonat digunakan sebagai bahan penghancur dan sumber 

timbulnya gas yang berupa CO2 pada tablet effervescent. Sumber karbonat yang 

biasa digunakan dalam pembuatan tablet effervescent adalah natrium karbonat dan 

natrium bikarbonat. Keduanya adalah yang paling reaktif. Dalam tablet 

effervescent sodium bikarbonat merupakan sumber karbon yang paling utama, 

yang dapat larut sempurna, nonhigroskopik, murah, banyak tersedia secara 

komersial mulai bentuk bubuk sampai bentuk granul. Sehingga natrium 
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bikarbonat lebih banyak dipakai dalam pembuatan tablet effervescent (Mohrle, 

1989). 

3) Bahan pengisi (diluent) 

Bahan ini dimaksudkan untuk memperbesar volume tablet (Anief, 2003). 

Bahan pengisi ini menjamin tablet memiliki ukuran atau massa yang dibutuhkan. 

Disamping sifatnya yang harus netral secara kimia dan fisiologis, konstituen 

semacam ini sebaiknya juga dapat dicernakan dengan baik (Voigt, 1984). 

Bahan pengisi yang baik memiliki beberapa kriteria, yaitu tidak bereaksi 

dengan zat aktif dan eksipien lain, tidak memiliki aktivitas fisiologis dan 

farmakologis, mempunyai sifat fisika dan kimia yang konsisten, tidak 

menyebabkan dan berkontribusi pada segregasi campuran bila ditambahkan, tidak 

menyebabkan berkembang biaknya mikroba, tidak mempengaruhi disolusi dan 

bioavailabilitas, tidak berwarna dan tidak berbau (Sulaiman, 2007). Bahan pengisi 

yang biasa digunakan antara lain sukrosa, laktosa, amilum, kaolin, kalsium 

karbonat, dekstrosa, manitol, sorbitol dan bahan lain yang cocok (Lachman, 

1994). 

4) Bahan pengikat (binder) 

Bahan ini dimaksudkan agar tablet tidak pecah atau retak, dapat merekat 

(Anief, 2003), memberikan kekompakkan dan daya tahan tablet (Voigt, 1984). 

Oleh karena itu bahan pengikat menjamin penyatuan beberapa partikel serbuk 

dalam sebuah butir granulat. Cara penggunaannya dapat ditambahkan dalam 

keadaan kering yaitu pada proses pembuatan tablet dengan metode cetak langsung 
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atau dalam bentuk larutan apabila digunakan metode granulasi basah (Voigt, 

1984). 

Penggunaan bahan pengikat yang terlalu banyak atau berlebihan akan 

menghasilkan massa 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. Sebagai bahan pengikat yang khas antara 

lain: gula dan jenis pati, turunan selulosa (juga  mikro kristalin selulosa), gom 

arab, tragakan, gelatin (Voigt, 1984), dan PVP (Banker dan Anderson, 1986). 

5) Bahan pelicin (lubricant) 

Manfaat pelincir dalam pembuatan tablet terdapat dalam beberapa hal, yaitu 

mempercepat aliran granul dalam corong ke dalam ruang cetakan, mencegah 

melekatnya granul pada stampel dan cetakan, selama pengeluaran tablet 

mengurangi gesekan antara tablet dan dinding cetakan dan memberikan rupa yang 

baik pada tablet yang sudah jadi (Ansel, 1989). Biasanya digunakan talk 5%, 

magnesium stearat, asam stearat (Anief, 2003). 

6) Bahan tambahan lain 

Dalam tablet effervescent biasanya sering ditambahkan bahan pemanis dan 

pewarna untuk memperbaiki penampilan dan rasa tablet. Tapi yang paling penting 

untuk diperhitungkan adalah bahan tersebut harus mudah larut dalam air agar 

tidak meninggalkan residu. 
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7.   Sifat fisik tablet effervescent 

a. Keseragaman bobot 

Ditentukan berdasarkan pada besar dan kecilnya penyimpangan bobot tablet 

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

b. Kekerasan tablet 

 Tablet harus cukup keras untuk tahan pecah waktu penanganan atau 

pembuatan, pengemasan dan transportasi. Tetapi tablet juga harus cukup lunak 

untuk melarut sehingga dapat hancur dengan sempurna saat digunakan atau dapat 

dipatahkan diantara jari-jari bila memang tablet ini perlu dibagi pada saat 

pemakaiannya (Ansel, 1989). Tablet yang baik memilki kekuatan antara 4 -8  kg. 

c.  Kerapuhan tablet 

 Kerapuhan tablet berpengaruh terhadap kekuatan tablet dalam menahan 

adanya guncangan mekanik. Kerapuhan tablet dihubungkan dengan kekuatan fisik 

dari permukaan tablet. Batas kewajaran kerapuhan yaitu tidak lebih dari 1%. 

Kerapuhan dinyatakan sebagai massa yang dilepaskan dari tablet akibat adanya 

beban penguji mekanis (Voigt, 1994). 

d. Waktu melarut 

 Waktu larut didefinisikan sebagai waktu yang diperlukan untuk hancurnya 

tablet dalam media yang sesuai. Tablet effervescent yang baik memiliki waktu 

larut tidak lebih dari 1 menit (Banker dan Anderson, 1994). Sedangkan menurut 

Mohrle (1989), tablet effervescent yang baik mempunyai waktu larut tidak lebih 

dari 2 menit. 
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e. Uji tanggapan rasa 

 Uji respon rasa dilakukan dengan memberikan kesempatan yang sama 

pada 20 responden untuk merasakan sampel dari sejumlah formulasi tablet 

effervescent tersebut. Tanggapan rasa dikelompokkan dari tingkat sangat pahit, 

pahit, sedang, manis, sangat manis, dan asam. 

 

8.   Monografi bahan tambahan 

a. Asam sitrat 

Asam sitrat berupa hablur bening, tidak berwarna atau serbuk hablur 

sampai halus, putih, tidak berbau atau praktis tidak berbau, rasa sangat asam. 

Sangat mudah larut dalam air (Anonim, 1995). Dalam formula resmi untuk 

natrium fosfat effervescent, USP, asam sitrat yang dibutuhkan untuk membuat 

1000 gram garam effervescent adalah 162 gram (Banker dan Anderson, 1994). 

 

b. Asam tartrat 

Asam tartrat berupa hablur tidak berwarna atau bening atau serbuk hablur 

halus sampai granul, warna putih, tidak berbau, rasa asam dan stabil di udara. 

Kelarutannya sangat mudah larut dalam air dan mudah larut dalam etanol 

(Anonim, 1995). Dalam formula resmi untuk natrium fosfat effervescent, USP, 

asam tartrat yang dibutuhkan untuk membuat 1000 gram garam effervescent 

adalah 252 gram (Banker dan Anderson, 1994). 
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c. Natrium bikarbonat 

Natrium bikarbonat berupa serbuk hablur putih, stabil di udara kering, 

tetapi dalam udara lembab secara perlahan akan teruai. Kebasaan bertambah bila 

larutan dibiarkan, digoyang kuat atau dipanaskan. Larut dalam air dan tidak larut 

dalam etanol (Anonim, 1995). 

Natrium bikarbonat dalam tablet effervescent digunakan untuk 

menghasilkan gas karbondioksida. Natrium bikarbonat larut sangat baik dalam air, 

non higroskopis, serta tersedia secara komersial mulai bentuk bubuk sampai 

granul, sehingga lebih banyak digunakan dalam pembuatan tablet effervescent 

(Ansel,1989). Penggunaannya untuk tablet effervescent sebesar 25-50% b/b 

(Rowe dkk, 2006). 

 

d. Manitol 

Manitol merupakan gula alkohol isomer optik dari sorbitol. Mempunyai 

sifat alir yang jelek, membutuhkan lubrikan yang besar pada proses pengempaan. 

Termasuk dalam bahan pengisi kategori material organik golongan karbohidrat 

yang dapat juga berfungsi sebagai bahan pengikat bila ditambahkan dalam bentuk 

larutan pada granulasi basah. Biasa digunakan sebagai bahan pengisi tablet, 

terutama pada tablet hisap, bersifat larut dalam air, memberi rasa manis dan 

dingin bila dihisap. Biasa digunakan untuk formulasi tablet multivitamin, tidak 

higroskopis, rendah kalori dan nonkariogenik (Sulaiman, 2007). Penggunaan 

manitol untuk tablet effervescent biasanya sebesar 10-90% b/b (Rowe dkk, 2006). 
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e. Polivinilpirolidon (PVP) 

PVP merupakan polimerasi dari 1-vinilpirolidon-2-on. Bentuknya berupa 

serbuk putih atau putih kekuningan, berbau lemah atau tidak berbau dan 

higroskopis. PVP  mudah larut dalam air, etanol (95%) dan dalam kloroform. 

Kelarutan tergantung dari bobot rata-rata dan larut dalam eter P (Anonim, 1979). 

PVP merupakan bahan pengikat yang paling efektif untuk tablet effervescent 

(Mohre, 1980).  

Pada penelitian sebelumnya diperoleh kadar PVP sebagai bahan pengikat 

yang baik yaitu 1,5% pada tablet ekstrak daun dewa (Purwani, 2006). Menurut 

Febriliani (2005), tablet ekstrak buah mahkota dewa dengan bahan pengikat PVP 

memiliki kualitas fisik yang baik dan memenuhi persyaratan Farmakope. 

Penggunaan PVP pada konsentrasi 0,5-2% pada pembuatan tablet ekstrak 

tanaman dapat menghasilkan tablet yang mempunyai kekerasan yang cukup, 

kerapuhan yang rendah dan waktu hancur yang lama (Setyarini, 2004).  

 

f.    Magnesium stearat 

 Magnesium stearat mengandung tidak kurang dari 6,5% dan tidak lebih 

dari 8,5% MgO, dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. Pemerian 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, 1995).  
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g.   Aspartam 

 Aspartam mempunyai rumus kimia C14H18N2O5 atau 3-amino-N (α- 

carbomethoxy- phenethyl) succinamic acid, N- L- α- aspartyl- L- phenilalanine-1- 

methyl ester. Pemerian : tidak berbau, berbentuk tepung kristal berwarna putih, 

berasa manis. Kelarutannya sedikit larut dalam air (Anonim, 2004). Menurut 

WHO masukan per hari aspartam sampai dengan 40 mg/kg BB (Rowe, 2006).  

 

F. Landasan Teori 

Tanaman sambiloto adalah tanaman yang memiliki banyak khasiat bagi 

kesehatan. Salah satunya sebagai obat kencing manis (Syamsuhidayat dan 

Hutapea, 1994) karena serta memiliki efek hipoglikemik (Winarto, 2003). 

Rebusan daun sambiloto 40% b/v; 20 ml/kg BB memberikan efek penurunan 

kadar glukosa darah yang bermakna pada tikus (Sugiyarto, 1987). 

Daun dewandaru memiliki aktivitas sebagai antioksidan secara in vitro 

dengan mekanisme kerja menangkap radikal bebas. Ekstrak etanol daun 

dewandaru memiliki aktivitas antiradikal paling tinggi dibanding ekstrak lainnya, 

dimana nilai IC50 nya  8,86 µg/ml. Aktivitas antiradikal ini berkorelasi positif 

dengan kandungan senyawa fenolik seperti flavonoid (Utami, 2005).  

Kombinasi ekstrak sambiloto dan dewandaru diharapkan dapat 

memberikan hasil yang baik untuk pengobatan diabetes mellitus. Stress oksidatif 

yang muncul akibat menurunnya sistem pertahanan antioksidan sel dan 

meningkatnya level Spesies Oxygen Reaktif (ROS) akibat diabetes dapat diatasi 
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dengan pemberian antioksidan yang berfungsi untuk menetralkan dan melindungi 

jaringan biologis dari kerusakan radikal bebas (Rosen et al., 2002).  

PVP sebagai bahan pengikat memiliki beberapa keuntungan,  yaitu granul 

yang dihasilkan memiliki sifat alir yang baik, sudut diam minimum, menghasilkan 

fines yang lebih sedikit dan daya kompaktibilitas lebih baik. Penelitian 

sebelumnya diperoleh kadar PVP sebagai bahan pengikat yang baik yaitu 1,5% 

pada tablet ekstrak daun dewa (Purwani, 2006). Penggunaan PVP pada 

konsentrasi 0,5-2% pada pembuatan tablet ekstrak tanaman dapat menghasilkan 

tablet yang mempunyai kekerasan yang cukup, kerapuhan yang rendah dan waktu 

hancur yang lama (Setyarini, 2004).  

Manitol adalah bahan pengisi yang memiliki banyak keuntungan. 

Diantaranya adalah larut dalam air, memberi rasa manis dan dingin bila dihisap, 

tidak higroskopis, rendah kalori dan nonkariogenik (Sulaiman, 2007). 

 

G. Hipotesis 

Penambahan berbagai seri konsentrasi bahan pengikat Polivinilpirolidon 

(PVP) akan menghasilkan granul dengan waktu alir yang semakin cepat dan sudut 

diam yang semakin kecil serta tablet effervescent dengan keseragaman bobot yang 

makin baik, kekerasan yang meningkat, kerapuhan yang rendah dan waktu hancur 

yang semakin lama. 

 


