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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Chiang, dkk (1992) salah satu tanaman yang dapat digunakan 

untuk pengobatan antikanker adalah tanaman ceplukan. Hasil penelitian Maryati 

dan Sutrisna (2006) menunjukkan bahwa ekstrak etanol tanaman ceplukan 

mempunyai efek sitotoksik terhadap sel myeloma dengan IC50 70,92 µg/ml. 

Penggunaan tanaman ceplukan di masyarakat masih dilakukan dengan cara 

tradisional yang dirasa kurang praktis, dan rasa dari tanaman ceplukan itu sendiri 

juga kurang enak (pahit dan sepat), sehingga dapat menyebabkan ketidakteraturan 

dosis dan ketidakpatuhan pasien. Disisi lain, berkembangnya ilmu pengetahuan 

dan teknologi di bidang farmasi, maka mendorong dibuatnya formulasi yang tepat 

untuk mengolah bahan alam menjadi bentuk sediaan yang acceptable oleh 

masyarakat. Sediaan yang dipilih dibuat dalam bentuk tablet effervescent. Sediaan 

ini mempunyai rasa yang enak dan menyegarkan karena adanya karbonat yang 

membantu memperbaiki rasa pahit dan sepat pada tanaman ceplukan. 

Agustina (2008), melaporkan bahwa tablet effervescent ekstrak tanaman 

ceplukan dengan menggunakan PVP sebagai bahan pengikat dan laktosa sebagai 

bahan pengisi, diperoleh tablet effervescent yang mempunyai daya kompresibilitas 

yang rendah sehingga tablet menjadi rapuh dan dihasilkan respon rasa yang 

rendah.  



Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan variasi gummi 

arabici sebagai bahan pengikat dan manitol sebagai bahan pengisi dengan tujuan 

memperbaiki daya kompresibilitas dan juga respon rasa, sehingga diperoleh tablet 

effervescent yang baik.   

Gummi arabici merupakan bahan pengikat yang mempunyai kekuatan 

tinggi, menghasilkan granul yang keras, kekerasan yang tinggi dengan daya 

kompresibilitas yang bagus (Sheth, 1980). Selain itu digunakan manitol sebagai 

bahan pengisi yang kompresibel, sangat stabil dan mempunyai rasa yang enak 

untuk membantu menutupi rasa tanaman ceplukan dan non higroskopis. 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

perkembangan teknologi obat alam di Indonesia.  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pengaruh variasi konsentrasi gummi arabici sebagai bahan 

pengikat dan manitol sebagai bahan pengisi terhadap sifat fisik (meliputi 

keseragaman bobot, kekerasan, kerapuhan, waktu larut) tablet effervescent 

ekstrak tanaman ceplukan (Physalis angulata L.)? 

2. Bagaimanakah pengaruh variasi konsentrasi gummi arabici sebagai bahan 

pengikat dan manitol sebagai bahan pengisi terhadap respon rasa tablet 

effervescent ekstrak tanaman ceplukan (Physalis angulata L.)? 



3. Manakah formula tablet effervescent ekstrak tanaman ceplukan (Physalis 

angulata L.) yang sesuai dengan kriteria tablet effervescent yang baik? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Melakukan formulasi tablet effervescent ekstrak tanaman ceplukan (Physalis 

angulata L.) dengan variasi konsentrasi gummi arabici sebagai bahan pengikat 

dan manitol sebagai bahan pengisi.  

2. Melakukan kontrol kualitas tablet yang dihasilkan meliputi sifat fisik (meliputi 

keseragaman bobot, kekerasan, kerapuhan, waktu larut) dan respon rasa. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Ceplukan (Physalis angulata L.) 

a. Sistematika tumbuhan 

Kingdom :  Plantae 

Subkingdom :  Tracheobionta 

Superdivision :  Spermatophyta 

Division :  Magnoliophyta 

Class :  Magnoliopsida 

Subclass :  Asteridae 

Order :  Solanales 

Family :  Solanaceae 

Genus :  Physalis L. 



Species :  Physalis angulata L. 

Sinonim :  Physalis capsicifolia, Physalis lanceifolia, 

Physalis ramossima 

Bagian digunakan :  semua bagian tanaman (Anonim, 1996). 

b. Nama daerah 

Sumatera (Leletop), Jawa (cecendet, cecendetan, cecendetan kunir, 

cecindit, ceplukan, ceplukan sapi, ceplekan, ciplukan cina, ciciplukan, 

jorjoran), Nusa Tenggara (Angket, keceplokan, kopok-kopokan, 

kemampok), Sulawesi (Leletokan) (Anonim
b
, 1995) 

c. Kandungan zat aktif 

Saponin, flavonoid, polifenol, asam klorogenat, zat gula, elaic 

acid, fisalin, sterol, minyak lemak, vitamin C, alkaloid (Anonim, 2007). 

d. Efek biologi 

Menurut Chiang, dkk. (1992) Physalin B dan Physalin F dari 

tanaman ceplukan (Physalis angulata L.) dapat digunakan untuk 

menghambat pertumbuhan sel leukimia manusia. Ini diperkuat oleh 

penelitian Maryati dan Sutrisna (2006) yang meneliti tentang Potensi 

Sitotoksik Tanaman Ceplukan (Physalis angulata L.) terhadap sel 

myeloma. 

e. Efek farmakologi 

Menurut Roman (1992) tanaman ceplukan (Physalis angulata L.) 

dapat digunakan sebagai antidiabetik. Buah tanaman ceplukan (Physalis 



angulata L.) juga dapat digunakan sebagai antibakteri (Silva, dkk., 2005). 

Efek diuretik juga ditemukan oleh Hastiadi (2006). 

 

 

 

f. Penggunaan tradisional 

Dalam ramuan, ceplukan berkhasiat sebagai obat cacing, penurun 

demam, untuk mengobati bisul, borok, keseleo, nyeri perut, tidak dapat 

kencing (Sudarsono, dkk., 2002). 

2. Ekstrak 

Ekstraksi atau penyarian merupakan peristiwa perpindahan masa zat 

aktif yang semula berada di dalam sel, ditarik oleh cairan penyari. Pada 

umumnya penyari akan bertambah baik bila permukaan serbuk simplisia yang 

bersentuhan semakin luas. Kriteria cairan penyari haruslah memenuhi syarat 

antara lain murah dan mudah didapat, stabil secara fisika dan kimia, bereaksi 

netral, tidak menguap dan mudah terbakar, selektif yaitu menarik zat yang 

berkhasiat (Anonim, 1986). 

Menurut Farmakope Indonesia edisi III (1979), sebagai cairan penyari 

digunakan air, eter atau campuran etanol dan air. Penyarian simplisia dengan 

air dilakukan dengan cara maserasi, perkolasi. Penyarian dengan campuran 

etanol dan air dilakukan dengan cara maserasi atau perkolasi. Penyarian 

dengan eter dilakukan dengan cara perkolasi. 

a. Maserasi 



Maserasi merupakan proses penyarian yang paling sederhana dan 

banyak digunakan untuk menyari bahan obat yang berupa serbuk simplisia 

halus (Anonim, 1986).  

Keuntungan cara penyarian dengan maserasi adalah cara 

pengerjaan dan peralatan sederhana dan mudah diusahakan, sedangkan 

kerugian maserasi adalah pengerjaannya lama dan penyariannya kurang 

sempurna (Anonim, 1986). 

b. Perkolasi  

Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru sampai 

sempurna yang umumnya dilakukan pada temperatur ruangan. Proses 

terdiri dari tahapan pengembangan bahan, tahap maserasi antara, tahap 

perkolasi sebenarnya, terus menerus sampai diperoleh ekstrak yang 

jumlahnya 1-5 kali bahan (Anonim, 2000). Perkolasi merupakan proses 

penyarian dengan mengalirkan cairan penyari melalui serbuk simplisia 

yang telah dibasahi. Serbuk simplisia ditempatkan dalam suatu bejana 

silinder, bagian bawahnya diberi sekat berpori. Cairan penyari dialirkan 

dari atas ke bawah melalui serbuk tersebut, cairan penyari akan melarutkan 

zat aktif sel-sel yang dilalui sampai mencapai keadaan jenuh (Anonim, 

1986). 

Keuntungan perkolasi antara lain dikarenakan adanya aliran cairan 

penyari menyebabkan pergantian larutan yang terjadi dengan larutan yang 

konsentrasinya lebih rendah, sehingga meningkatkan derajat perbedaan 

konsentrasi (Anonim, 1986). 



c. Soxhletasi  

Soxhletasi adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru 

yang umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi 

continue dengan jumlah pelarut yang relatif konstan dengan adanya 

pendingin balik (Anonim, 2000). Soxhlet merupakan penyempurnaan alat 

ekstraksi.  

Keuntungan penyarian dengan alat soxhlet adalah : 

1) Cairan penyari yang diperlukan lebih sedikit dan secara langsung 

diperoleh hasil yang pekat. 

2) Serbuk simplisia disari oleh cairan penyari yang murni, sehingga dapat 

menyari zat aktif lebih banyak. 

3) Penyarian dapat diteruskan sesuai dengan keperluan, tanpa menambah 

volume cairan penyari (Anonim, 1986). 

Kerugian penyarian soxhlet adalah : 

1) Membutuhkan waktu beberapa jam sehingga kebutuhan energinya 

tinggi. Pemanasan yang lama tergantung dari lama ekstraksinya 

terutama dari titik didih bahan pelarut yang digunakan dapat 

berdampak negatif terhadap senyawa yang peka terhadap suhu (Voigt, 

1984). 

3. Tablet Effervescent 

Tablet effervescent merupakan salah satu bentuk sediaan tablet yang 

dibuat dengan cara pengempaan bahan-bahan aktif dengan campuran asam-

asam organik, seperti asam sitrat atau asam tartrat dan natrium bikarbonat. 



Bila tablet ini dimasukkan dalam air, mulailah terjadi reaksi kimia antara asam 

dan natrium bikarbonat sehingga terbentuk garam natrium dari asam dan 

menghasilkan gas karbondioksida serta air. Reaksinya cukup cepat dan 

biasanya berlangsung dalam waktu satu menit atau kurang (Banker dan 

Anderson, 1994). Sumber asam digunakan sebagai bahan penghancur dengan 

membentuk garam metal karbonat dari sumber karbonat sehingga dapat 

dilepaskan gas karbondioksida (Mohrle, 1996).  

Adapun kriteria tablet effervescent yang baik antara lain menghasilkan 

larutan yang jernih, memiliki rasa yang enak dan menyegarkan. Keuntungan 

tablet effervescent sebagai bentuk obat adalah kemungkinan pembentukan 

larutan dalam waktu cepat dan mengandung dosis yang tepat. Kerugian tablet 

effervescent adalah sukar menghasilkan produk yang stabil secara kimia. 

Kelembapan udara selama pembuatan produk sudah dapat untuk memulai 

reaksi effervescent. Selama reaksi berlangsung air yang dibebaskan dari 

karbonat menyebabkan autokatalisis. Tablet effervescent dikemas secara 

khusus dalam kantong lembaran alumunium kedap udara atau kemasan padat 

di dalam tabung silindris dengan ruang udara yang minimum (Mohrle, 1996). 

Bahan baku yang digunakan pada proses pembuatan tablet effervescent 

adalah sebagai berikut : sumber asam meliputi food acid yaitu bahan yang 

mengandung asam atau yang dapat membuat suasana asam pada campuran 

effervescent seperti asam sitrat, asam malat, asam suksinat, dan asam fumarat. 

Garam-garam effervescent biasanya diolah dari suatu kombinasi asam sitrat 

dan asam tartrat, karena penggunaan bahan asam tunggal saja akan 



menimbulkan kesulitan dalam pembuatan granul. Apabila asam tartrat sebagai 

asam tunggal, granul yang dihasilkan akan rapuh dan menggumpal. Bila asam 

sitrat saja akan menghasilkan campuran lekat dan sukar menjadi granul 

(Ansel, 1989). 

Sumber karbonat yang umum digunakan yaitu natrium bikarbonat dan 

natrium karbonat. Natrium bikarbonat merupakan bagian terbesar sumber 

karbonat dengan kelarutan yang sangat baik dalam air, nonhigroskopis serta 

tersedia di pasaran mulai dari bentuk bubuk sampai bentuk garam. Natrium 

bikarbonat menghasilkan 52% karbondioksida.  

Bahan tambahan yang biasa digunakan dalam pembuatan tablet 

effervescent antara lain : 

a. Bahan pengikat (Binder) 

Binder diperlukan untuk mengikat serbuk menjadi satu kesatuan 

sehingga dapat membentuk gtanul dan menentukan sifat-sifat tablet pada 

akhirnya. Penggunaan bahan pengikat yang terlalu banyak akan 

menghasilkan massa yang terlalu basah dan granul yang terlalu keras, 

sehingga tablet yang terjadi mempunyai waktu hancur yang lama, 

sedangkan penggunaan yang terlalu sedikit akan menyebabkan perlekatan 

yang lemah sehingga tablet yang dihasilkan akan rapuh (Parrott, 1970). 

Ada dua macam cara penambahan bahan pengikat, yaitu : 

1) Ditambahkan dalam bentuk serbuk, dicampur dengan bahan pengisi 

dan zat aktif, kemudian dibasahi dengan air atau pelarut yang sesuai 

dan dibuat massa granul. 



2) Dibuat dalam bentuk larutan atau mucilago pada campuran obat, bahan 

pengisi dengan atau bahan penghancur. 

Cara kedua ini lebih efektif dibanding cara pertama, karena dapat 

membentuk massa granul yang sama, hanya diperlukan jumlah larutan 

bahan pengikat yang sedikit (Bandelin, 1996). 

 

 

b. Bahan pengisi (Diluent) 

Diluent dalam tablet effervescent digunakan untuk mencapai berat 

tablet seperti yang diinginkan. Diluent yang digunakan harus dapat larut 

dalam air dan membentuk larutan yang jernih jika dilarutkan. Sodium 

bikarbonat juga dapat berfungsi sebagai diluent dalam tablet effervescent 

dan hal ini tidak akan menimbulkan masalah pada pembentukan gas CO2. 

Contoh bahan lain yang dapat digunakan sebagai diluent dalam pembuatan 

tablet effervescent adalah sodium klorid dan sodium sulfat (Mohrle, 1996). 

c. Bahan pelicin (Lubricant) 

Diantara semua bahan tambahan yang digunakan dalam pembuatan 

tablet effervescent, lubricant adalah yang paling penting. Tanpa lubricant, 

bahan obat akan mengganggu peralatan kecepatan tinggi, karena bahan 

obat akan menempel pada dinding die pada saat pengempaan dan 

pegeluaran tablet. Penggunaan lubricant dalam tablet effervescent terbatas 

karena akan mengurangi disintegrasi dari bahan obat itu sendiri. 

Konsentrasi lubricant yang digunakan adalah tidak lebih dari 1%. 



Magnesium, zat kapur, dan asam stearat adalah bahan yang paling efisien 

digunakan. Pada konsentrasi 1% atau lebih sedikit zat-zat tersebut efektif 

sebagai lubricant, tapi tidak dapat larut dalam air sehingga akan 

mengganggu disintegrasi dari tablet effervescent lebih cepat (Mohrle, 

1996). 

d. Bahan tambahan lain 

Bahan tambahan lain ditambahkan dalam tablet effervescent 

berdasarkan fungsinya masing-masing. Bahan tambahan lain dapat berupa 

obat, seperti obat penghilang rasa sakit, obat bengkak, obat antialergi, 

antacida, dan lainnya. Pewarna dan pemanis juga sering ditambahkan 

untuk membuat tablet effervescent lebih menarik (Mohrle, 1996). 

4. Pemeriksaan Kualitas Campuran 

Sebelum dilakukan penabletan, perlu dilakukan pemeriksaan kualitas 

campuran bahan, antara lain : 

a. Waktu alir 

Waktu alir adalah waktu yang dibutuhkan oleh sejumlah serbuk 

untuk mengalir dalam suatu alat. Waktu alir 100 gram granul tidak lebih 

dari 10 detik (Fudholi, 1983). Faktor yang mempengaruhi sifat alir serbuk 

adalah ukuran dan distribusi partikel, bentuk partikel, kondisi percobaan, 

keadaan permukaan partikel. Apabila serbuk mempunyai sifat alir baik, 

maka pengisian pada ruang kempa akan menjadi konstan, sehingga 

sediaan yang dihasilkan mempunyai bobot yang seragam. 

b. Sudut diam 



Sudut diam adalah sudut tetap yang terjadi antara timbunan 

partikel berbentuk kerucut dengan bidang horizontal. Granul atau serbuk 

akan mudah mengalir jika sudut diam tidak kurang dari 25 derajat dan 

tidak lebih dari 45 derajat (Wadke dan Jacobson, 1989).
 

c. Pengetapan  

Pengetapan menunjukkan penerapan volume sejumlah granul atau 

serbuk akibat hentakan (tapped) dan getaran (vibrating). Makin kecil 

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

indeks pengetapan kurang dari 20% menunjukkan sifat alir yang baik 

(Aulton, 1988). 

5. Pemeriksaan Sifat Fisik Tablet 

a. Keseragaman bobot 

Tablet tidak bersalut harus memenuhi syarat keseragaman bobot 

yang ditetapkan dengan menimbang 20 tablet, menghitung bobot rata-rata 

tiap tablet. Jika ditimbang satu persatu, tidak boleh lebih dari dua tablet 

yang masing-masing bobotnya menyimpang dari bobot rata-ratanya lebih 

besar dari harga yang ditetapkan 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 tablet pun yang bobotnya menyimpang lebih besar dari 

bobot rata-rata yang ditetapkan kolom A dan tidak satu tablet pun yang 

bobotnya menyimpang lebih besar dari bobot rata-rata yang ditetapkan 

kolom B (Anonim, 1979). 



Tabel 1. Penyimpangan Bobot Rata-Rata Tablet dalam % 

Penyimpangan Bobot 

Rata-Rata dalam % 

Penyimpangan Bobot 

Rata-Rata dalam % Bobot Rata-Rata 

A B 

25 mg atau kurang 15% 30% 

26 mg sampai 150 mg 10% 20% 

151 mg sampai 300 mg 7,5% 15% 

Kebih dari 300 mg 5% 10% 

 

b. Kekerasan 

Kekerasan adalah parameter yang menggambarkan ketahanan 

tablet dalam melawan tekanan mekanik seperti goncangan, kikisan, dan 

terjadi keretakan tablet selama pembungkusan, pengangkutan, pemakaian. 

Kekerasan ini dipakai sebagai ukuran dari tekanan pengempaan. Faktor 

yang mempengaruhi kekerasan tablet adalah tekanan kompresi dan sifat 

bahan yang dikempa. Kekerasan tablet biasanya 4-8 kg (Parrott, 1970). 

c. Kerapuhan  

Parameter lain dari kerapuhan tablet dalam melawan pengikisan 

dan goncangan adalah kerapuhan. Besaran yang dipakai adalah % bobot 

yang hilang selama pengujian. Alat yang digunakan adalah abrasive tester. 

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi kerapuhan antara lain banyaknya 

kandungan serbuk (fines). Kerapuhan di atas 1% menunjukkan tablet yang 

rapuh dan dianggap kurang baik (Banker, et.al., 1986). 

d. Waktu larut 

Effervescent didefinisikan sebagai waktu yang diperlukan untuk 

larutnya tablet dalam media yang sesuai. Tablet effervescent yang baik 



mempunyai waktu larut tidak lebih dari 1 menit (Banker dan Anderson, 

1994). 

6. Pemerian Zat Aktif dan Bahan Tambahan yang Digunakan 

a. Tanaman Ceplukan (Physalis angulata L.) 

Tanaman berupa perdu dengan tinggi pohon kurang lebih 1 m. 

Batangnya berbulu, beruas, dan berwarna hijau. Tipe daun adalah tunggal, 

bulat telur, ujung runcing, tepi rata, permukaan berbulu, pertangan 

menyirip, panjangnya 5-25 cm, lebar 2,5-18 cm, tangkainya 1-9 cm, 

berwarna hijau. Bunga bertipe tunggal, kelopak berlekatan, bercangap 

lima, runcing, berwarna hijau. Buah berbntuk bulat berdiameter 14-18 

mm, kelopak buah berwarna hijau, kuning. Biji berbentuk bulat, pipih, 

kecil, kuning (Anonim, 2007). 

b. Manitol 

Manitol merupakan bahan kimia yang berbentuk granular 

digunakan sebagai bahan pengisi pada formulasi tablet dengan granulasi 

basah atau kempa langsung (Rowe, dkk., 2006). Manitol merupakan 

serbuk hablur atau granul mengalir bebas; putih; tidak berbau; rasanya 

manis. Mudah larut dalam air; larut dalam larutan basa; sukar larut dalam 

piridina; sangat sukar larut dalam etanol; praktis tidak larut dalam eter 

(Anonim
a
, 1995). 

c. Acidum citricum 

Acidum citricum merupakan hablur bening, tidak berwarna atau 

serbuk hablur granul sampai halus, putih; tidak berbau atau praktis tidak 



berbau; rasa sangat asam. Bentuk hidrat mekar dalam udara kering, sangat 

mudah larut dalam air; mudah larut dalam etanol (95%) P; agak sukar larut 

dalam eter P  (Anonim
a
, 1995). 

d. Acidum tartaricum 

Acidum tartaricum merupakan hablur, tidak berwarna atau bening 

atau serbuk hablur halus sampai granul, warna putih; tidak berbau; rasa 

asam dan stabil di udara, sangat mudah larut dalam air; mudah larut dalam 

etanol(95%) P  (Anonim
a
, 1995). 

e. Natrii subcarbonas 

Natrii subcarbonas merupakan serbuk hablur, putih. Stabil di udara 

kering, tetapi dalam udara lembab secara perlahan-lahan terurai. Larutan 

segar dalam air dingin, tanpa dikocok, bersifat basa terhadap lakmus. 

Kebasaan bertambah bila larutan dibiarkan, digoyang kuat atau 

dipanaskan, larut dalam air; tidak larut dalam etanol (95%) P (Anonim
a
, 

1995). 

f. Gummi arabici 

Gummi arabici tidak berbau, larut sempurna dalam air, tetapi 

sangat lambat, praktis tidak larut dalam etanol dan dalam eter (Anonim, 

1979). Gummi arabici merupakan bahan pengikat yang mempunyai 

kekuatan tinggi, menghasilkan granul yang keras, kekerasan yang tinggi 

dengan daya kompresibilitas yang bagus (Sheth, 1980). 

g. Magnesium stearat 



Mengandung tidak kurang dari 6,5% dan tidak lebih dari 8,5% 

MgO, dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan, berupa serbuk halus; 

putih; licin dan mudah melekat pada kulit; bau lemah khas, praktis tidak 

larut dalam air, dalam etanol (95%) P, dan dalam eter P (Anonim
a
, 1995). 

h. Aspartam  

Tingkat kemanisan 200 kali kemanisan gula (sukrosa), aman 

digunakan untuk bayi, wanita hamil, menyusui, anak-anak, pasien 

diabetes, individu yang mempunyai obesitas, dan phenylketonuria. Tidak 

merusak gigi, aman pada penderita diabetes, pengganti gula, kalori pada 

makanan dan minuman. Menurut Food and Drug Administration (FDA), 

dosis maksimal pemakaian aspartam adalah 40 mg/kgBB/hari (Anonim, 

2008). 

 

 

7. Metode Pengolahan 

Menurut Ansel (2005), tablet effervescent dibuat memakai dua metode 

umum, yaitu metode granulasi kering atau peleburan dan metode granulasi 

basah. 

a. Metode granulasi kering 

Dalam metode ini, molekul air yang ada pada setiap molekul asam 

sitrat bertindak sebagai unsur penentu bagi pencampuran serbuk. Sebelum 

serbuk-serbuk dicampur atau diaduk, kristal asam sitrat dijadikan serbuk, 

baru dicampur dengan serbuk-serbuk lainnya atau setelah disalurkan lewat 



ayakan no. 60 untuk memantapkan keseragaman atau meratanya 

pencampuran. Ayakan dan alat pengaduk harus terbuat dari stainless steel 

atau bahan lain yang tahan terhadap pengaruh asam. Mencampur atau 

mengaduk serbuk-serbuk ini dilakukan cepat dan lebih baik di lingkungan 

yang kadar kelembabannya rendah untuk mencegah terhisapnya uap-uap 

air dari udara oleh bahan-bahan kimia dan oleh reaksi kimia yang terjadi 

lebih dini. Setelah selesai pengadukan, serbuk diletakkan di atas lempeng 

atau gelas atau nampan yang sesuai dalam sebuah oven atau pemanas 

lainnya yang sesuai dan sebelumnya oven ini dipanaskan antara 33,8-40
0
C 

selama proses pembuatan serbuk dibolak-balik dengan memakai spatel 

tahan asam. Panas menyebabkan lepasnya air kristal dari asam sitrat, di 

mana yang pada gilirannya melarutkan sebagian campuran serbuk, 

memacu reaksi kimia dan berakibat melepaskan beberapa karbondioksida. 

Ini menyebabkan bahan serbuk yang dihaluskan menjadi agak seperti spon 

dan setelah mencapai kepadatan yang tepat (seperti pada adonan roti), 

serbuk ini dikeluarkan dari oven dan diremas melalui suatu ayakan tahan 

asam untuk membuat granul-granul sesuai yang diinginkan. Ketika semua 

adonan telah melalui ayakan, granul-granul ini segera mengering pada 

suhu tidak lebih dari 54
0
C dan segera dipindahkan ke wadah lalu disimpan 

secara cepat dan rapat. 

b. Metode granulasi basah 

Metode ini berbeda dengan metode granulasi kering (peleburan). 

Metode granulasi basah tidak perlu air kristal asam sitrat akan tetapi 



digunakan air yang ditambahkan ke dalam pelarut (seperti alkohol) yang 

digunakan sebagai unsur pelembab granul. Begitu cairan yang cukup 

ditambahkan (sebagian) untuk mengolah adonan yang tepat, baru granul 

diolah dan dikeringkan dengan cara seperti yang diurakan di atas. 

Dalam pembuatan tablet effervescent, hal yang harus diperhatikan 

yaitu bagaimana menentukan formula yang tepat sehingga sediaan yang 

dihasilkan dapat menghasilkan pembuih yang efektif, tablet yang stabil, 

dan menghasilkan produk yang nyaman. Kesulitan dalam pembuatan tablet 

effervescent ini yaitu mengendalikan kelembaban ruangan yang digunakan 

untuk pembuatan tablet. Kelembaban berkaitan dengan stabilitas tablet 

effervescent yang dihasilkan. Semakin tinggi kelembaban, maka semakin 

sulit dalam penabletan. Karena dengan tingginya kelembaban, maka asam 

basa yang ada dalam tablet akan lebih cepat bereaksi sehingga tablet yang 

dihasilkan akan lebih cepat lembek, untuk itu kelembaban relatif 40% 

harus tetap terjaga. 

 

E. Landasan Teori 

Tanaman ceplukan (Physalis angulata L.) mengandung beberapa senyawa 

khas diantaranya Physalin B dan Physalin D yang mempunyai efek antikanker. 

Obat tradisional sebagai antikanker ini mempunyai prospek yang baik untuk 

dikembangkan menjadi bentuk sediaan yang praktis penggunaannya dibanding 

dengan penggunaan obat secara tradisional. Salah satu bentuk sediaan yang dipilih 



adalah tablet effervescent dengan kriteria tablet effervescent yang baik 

menghasilkan larutan yang jernih, rasa yang enak dan menyegarkan. 

Berdasarkan penelitian Agustina (2008), “Pengaruh Variasi Konsentrasi 

Asam-Sitrat-Asam Tartrat Terhadap Sifat Fisik dan Respon Rasa Tablet 

Effervescent Ekstrak Tanaman Ceplukan (Physalis angulata L.)” dengan 

komposisi PVP sebagai bahan pengikat dan laktosa sebagai bahan pengisi, 

menghasilkan daya kompresibilitas yang rendah sehingga tablet mudah rapuh dan 

respon rasa yang rendah.  

 

F. Hipotesis 

1. Variasi konsentrasi gummi arabici sebagai bahan pengikat dan manitol sebagai 

bahan pengisi diduga dapat mempengaruhi terhadap sifat fisik (meliputi 

keseragaman bobot, kekerasan, kerapuhan, waktu larut) tablet effervescent 

ekstrak tanaman ceplukan (Physalis angulata L.). 

2. Variasi konsentrasi gummi arabici sebagai bahan pengikat dan manitol sebagai 

bahan pengisi diduga dapat mempengaruhi terhadap respon rasa tablet 

effervescent ekstrak tanaman ceplukan (Physalis angulata L.). 

3. Didapatkan formula tablet effervescent ekstrak tanaman ceplukan (Physalis 

angulata L.) yang sesuai dengan kriteria tablet effervescent yang baik. 

 

 

 

 


