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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di dalam rongga mulut manusia terdapat kurang lebih 700 spesies bakteri 

yang merupakan flora normal. Dalam keadaan tertentu flora normal dapat menjadi 

patogen dan menyebabkan berbagai macam penyakit seperti periodontitis, karies 

dan sariawan (Aas et al., 2005). Rekuren aftosa stomatitis atau yang lebih dikenal 

sebagai sariawan adalah penyakit yang diakibatkan oleh peradangan pada mukosa 

mulut dan ditandai dengan kejadian yang berulang, berbentuk kecil dan bulat 

(Scully and Porter, 2008).  Salah satu mikroorganisme yang dapat menyebabkan 

terjadinya sariawan adalah Candida albicans (Odeh et al., 2012). Pengobatan 

sariawan dapat dilakukan dengan bahan herbal, oleh karena itu penelitian tentang 

obat herbal harus terus dilakukan dengan harapan diperoleh pengobatan yang 

aman dan minim efek samping. Salah satu contoh tanaman yang memiliki khasiat 

antimikroba adalah daun sembung (Blumea balsamifera (L.) DC).  

Ekstrak etanol daun sembung (Blumea balsamifera (L.) DC) memiliki 

beberapa kandungan senyawa aktif seperti tanin, alkaloid dan flavonoid yang 

memiliki efek antimikroba (Doctor and Manuel, 2014). Penelitian yang dilakukan 

Yaminulloh (2016) menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun sembung memiliki 

efek antijamur. Akan tetapi penggunaan ekstrak dalam pengobatan memiliki 

beberapa kekurangan, seperti sulit dalam penggunaanya dan memiliki rasa yang 

tidak menyenangkan. Dan oleh karena itu, perlu dilakukan formulasi menjadi 

tablet hisap. 

Tablet hisap merupakan sediaan padat dengan bahan dasar yang memiliki 

rasa manis dan diformulasikan agar dapat bertahan dalam rongga mulut dalam 

waktu tertentu untuk mencapai efek yang dituju. Tablet hisap memiliki beberapa 

keuntungan seperti mudah digunakan, dosis yang tepat, aman, rasa yang 

menyenangkan dan tidak memerlukan air dalam penggunaanya (Maheswari et al., 
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2013). Kandungan dalam tablet hisap dapat berupa satu atau kombinasi dari 

antibiotik, antiseptik, antitusif, analgesik dan anastesi lokal (Siregar and 

Wirakarsa, 2010). Selain bahan aktif, tablet hisap juga mengandung beberapa 

eksipien,seperti bahan pengikat, pengisi, pelicin dan pemanis. Salah satu eksipien 

yang dapat mempengaruhi sifat fisik tablet adalah bahan pengisi karena 

merupakan komponen terbesar penyusun tablet. 

Manitol dan laktosa merupakan bahan pengisi sekaligus pemberi rasa yang 

sering digunakan pada sediaan tablet hisap. Manitol merupakan pengisi dengan 

rasa yang enak, manis, lembut dan memberikan sensasi dingin di mulut serta 

memiliki sifat higroskopisitas yang rendah, namun manitol merupakan gula yang 

mahal sehingga perlu dikombinasikan dengan pengisi lain seperti laktosa. Laktosa 

merupakan gula dengan tingkat kemanisan yang lebih rendah dan memiliki harga 

yang lebih murah dibandingkan dengan manitol. Kombinasi kedua bahan pengisi 

diharapkan akan saling melengkapi sehingga mampu memberikan sifat fisik tablet 

seperti waktu larut, keseragaman bobot, kerapuhan dan kekerasan yang optimal. 

Hasil pengujian tersebut akan digunakan sebagai parameter dalam penentuan 

formula optimum. Optimasi dilakukan menggunakan pendekatan Design Expert 

dengan metode Simplex Lattice Design (SLD) dari lima formula yang diteliti.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana pengaruh perbandingan manitol dan laktosa sebagai bahan pengisi 

terhadap kualitas granul dan sifat fisik tablet hisap ekstrak etanol daun 

sembung (Blumea balsamifera)? 

2. Berapa perbandingan jumlah manitol dan laktosa yang diperlukan untuk 

memperoleh tablet hisap ekstrak etanol daun sembung (Blumea balsamifera) 

yang optimum? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka dapat diperoleh tujuan 

penelitian sebagai berikut:  

1. Mengetahui pengaruh perbandingan manitol dan laktosa sebagai bahan pengisi 

terhadap kualitas granul dan sifat fisik tablet hisap ekstrak etanol daun 

sembung. 

2. Mengetahui perbandingan jumlah manitol dan laktosa yang diperlukan untuk 

memperoleh formula tablet hisap ekstrak etanol daun sembung yang optimum. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

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

Sistematika tanaman sembung menurut Badan POM RI (2008) diantaranya 

adalah berasal dari divisi Spermatophyta, termasuk kelas Angiospermae dan 

merupakan bagian dari bangsa Asterales, sedangkan sukunya adalah Astereceae 

(Compositae) memiliki marga Blumea dan spesiesnya adalah Blumea balsamifera 

(L.) DC. 

Menurut Doctor and Manuel (2014) tanaman sembung (Blumea 

balsamifera) memiliki kandungan berupa flavonoid, steroid, alkaloid dan tanin 

yang memiliki efek sebagai antimikroba. Penelitian yang dilakukan Ragasa et al, 

(2006) menunjukan kandungan flavonoid daun sembung memiliki efek sebagai 

antifungi. Penelitian yang dilakukan Yaminulloh (2016) menunjukan bahwa 

60  g/ mL ekstrak etanol daun sembung dapat menghambat pertumbuhan jamur 

dengan zona hambat 10 mm. 

2. Ekstrak 

Ekstrak adalah sediaan yang dapat berbentuk kental, cair atau kering. 

Ekstraksi dilakukan dengan menyari simplisia hewani maupun nabati dengan cara 

yang sesuai, tidak terkena matahari secara langsung atau pada ruangan yang 

tertutup dan menggunakan pelarut yang cocok. Pemilihan metode ekstraksi 
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didasarkan pada kebutuhan dalam memperoleh sari yang baik (Depkes RI, 1979). 

Salah satu metode ekstraksi yang dapat digunakan adalah maserasi. 

Maserasi adalah proses penyarian yang dilakukan dengan cara merendam 

simplisia dalam wadah tertutup berisi pelarut yang sesuai dan didiamkan minimal 

selama 3 hari pada suhu ruangan. Pengadukan sesekali diberikan untuk membantu 

proses penyarian (Kostova et al., 2010). Menurut (Agoes, 2008) maserasi 

merupakan metode yang paling banyak digunakan karena penggunaanya yang 

sederhana dan sesuai dilakukan pada skala industri maupun skala kecil.  

3. Tablet Hisap 

Tablet hisap merupakan sediaan padat yang dapat melarut secara perlahan 

untuk melepaskan obat ke dalam air liur. Tablet hisap biasanya mengandung satu 

atau lebih bahan obat dan memiliki rasa manis (Depkes RI, 1995). Sediaan ini 

ditujukan untuk pengobatan lokal pada mulut seperti untuk anastesi, antiseptik, 

dan antimikroba.  

Tablet hisap memiliki keuntungan seperti dapat digunakan untuk pasien 

yang sukar menelan tablet, meningkatkan waktu kontak obat dan memberikan 

efek lokal dan sistematik jika ditelan (Umashankar et al., 2016). Perbedaan tablet 

hisap dengan tablet konvensional adalah tidak mengandung penghancur, memiliki 

kekerasan dan waktu larut yang lebih lama. Kandungan yang dapat dimasukkan 

pada tablet hisap dapat berupa salah satu atau kombinasi dari antibiotik, 

antiseptik, antitusif, dekongestan, analgesik dan vitamin (Gad, 2008). Evaluasi 

yang dapat dilakukan untuk tablet hisap antara lain diameter, keseragaman bobot, 

kerapuhan, kekerasan dan waktu larut. 

Beberapa jenis tablet hisap yang biasa digunakan karena mampu 

menyesuaikan dengan perkembangan teknologi pembuatan tablet salah satunya 

adalah compressed tablet lozenges. Pembuatan compressed tablet lozenges hampir 

sama dengan pembuatan tablet kompresi biasa, yaitu dapat dilakukan dengan 

metode granulasi basah atau cetak langsung. Bahan aktif yang tidak tahan 

terhadap pemanasan biasanya dibuat dengan metode cetak langsung. Kandungan 

air umumnya berkisar antara 0,75-1,25% (Lieberman et al., 1989). Compressed 

tablet lozenges yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sediaan tablet 
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yang memiliki kekerasan lebih besar dibandingkan tablet konvensional serta 

memiliki waktu larut yang lebih lama yaitu berkisar 30 menit. Tablet hisap 

diformulasikan agar tidak hancur di dalam mulut namun dapat larut secara 

perlahan (Umashankar et al., 2016). 

a. Metode pembuatan tablet 

1) Metode granulasi basah 

Metode granulasi basah merupakan metode yang paling sering digunakan 

pada pembuatan tablet. Granulasi basah dilakukan dengan menimbang bahan-

bahan yang diperlukan kemudian dicampur hingga homogen. Ditambahkan 

pengikat untuk membasahi granul agar membentuk granul yang kompak. Granul 

basah kemudian dikeringkan hingga membentuk granul yang kering dan 

kemudian dilakukan pengecilan ukuran granul. Tablet dibuat dengan cara 

dikompres (Shanmugam, 2015).  

Metode granulasi basah akan digunakan pada penelitian ini dikarenakan 

ekstrak dan bahan yang akan digunakan memenuhi kriteria untuk dilakukan 

dengan metode basah. Metode granulasi basah memiliki beberapa keuntungan 

yang dapat dimanfaatkan seperti memperbaiki sifat alir dan mudah dilakukan.  

2) Metode granulasi kering 

Metode granulasi kering digunakan untuk bahan-bahan yang tidak dapat 

diolah dengan metode granulasi basah. Metode ini dapat dilakukan dengan cara 

mencampur bahan-bahan yang digunakan (zat aktif, zat pengisi, zat pengikat dan 

zat pelicin) dan dicetak kempa menjadi bentuk tablet yang besar, kemudian 

digiling (milling) hingga menjadi granul lalu dilakukan pengayakan. Kemudian 

granul dicetak menjadi tablet (Shanmugam, 2015). 

3) Metode cetak langsung 

Metode cetak langsung dilakukan dengan mencampur semua bahan yang 

diperlukan kemudian langsung ditablet dengan ukuran tertentu. Bahan digunakan 

harus memiliki sifat alir dan kohesif yang baik. Sehingga memungkinkan untuk 

segera diolah menjadi tablet tanpa memerlukan granulasi kering atau granulasi 

basah (Ansel et al., 2011).  
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b. Bahan tambahan pada tablet hisap 

1) Bahan pengisi (Diluent) 

Bahan pengisi adalah suatu bahan yang ditambahkan dengan sengaja 

bertujuan untuk memperbesar ukuran, berat tablet dan digunakan ketika dosis obat 

tidak cukup untuk membentuk bulk. Bahan pengisi dapat memperbaiki daya 

kohesifitas sehingga dapat memacu aliran. Bahan pengisi yang dapat digunakan 

adalah dekstrosa, sukrosa, laktosa, manitol, sorbitol dan bahan lain yang cocok 

(Sahoo, 2007). 

2) Bahan pengikat (Binder) 

Bahan pengikat berfungsi untuk menjaga kesatuan granul sehingga akan 

diperoleh granul yang baik dan dapat membentuk tablet kompak yang tidak 

mudah pecah. Bahan pengikat yang ditambahkan dapat memperngaruhi kekerasan 

dan waktu larut tablet hisap. Salah satu bahan pengikat yang dapat digunakan 

adalah PVP, gum akasia, PVP, gelatin dan guar gum (Gad, 2008).  

3) Bahan pelicin (Lubricant) 

Bahan pelicin pada pembuatan tablet berfungsi untuk mencegah 

melekatnya bahan tablet terhadap dinding ruang cetak dan permukaan punch serta 

meningkatkan sifat alir granul (lubricant). Bahan pelicin juga dapat digunakan 

untuk mengurangi gesekan antar partikel (glidant). Bahan pelicin yang dapat 

digunakan adalah talk, magnesium stearat, asam stearate dan PEG (Sahoo, 2007). 

4) Bahan pemberi rasa (Sweetener) 

Bahan pemberi rasa merupakan bahan yang penting dalam pembuatan 

tablet hisap. Rasa yang manis akan menimbulkan kesan menyenangkan saat 

digunakan, sehingga mempengaruhi penerimaan konsumen. Pada tablet hisap, 

bahan pengisi yang digunakan dapat berperan sekaligus sebagai pemberi rasa. 

Bahan perasa yang dapat dimasukkan adalah manitol, sukrosa, aspartam dan 

sakarin (Sahoo, 2007). 
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c. Pemeriksaan kualitas granul 

1) Uji kecepatan alir 

Kecepatan alir adalah kecepatan yang diperlukan granul dalam waktu 

tertentu untuk mengalir dalam suatu alat. Kecepatan aliran granul dapat 

dipengaruhi oleh ukuran, bentuk, porositas, kandungan lembab dan struktur 

partikel. Pada granul yang memiliki kecepatan alir yang baik, menghasilkan 

keseragaman bobot yang baik (Ann, 2013). Menurut Fudholi (1983) kecepatan 

alir dikatan baik jika memiliki waktu alir kurang dari 10 detik. Sifat alir granul 

dikatakan baik jika memiliki kecepatan alir antara 4-10 g/detik (Aulton, 1988) 

2) Uji pengetapan 

Pengetapan merupakan penerapan sejumlah volume granul atau serbuk 

akibatnya adanya hentakan atau tap. Bentuk, ukuran dan kerapatan dari suatu 

granul akan berpengaruh terhadap uji pengetapan. Serbuk memiliki sifat alir yang 

baik jika memiliki nilai indeks < 20% (Chandira et al., 2012). 

3) Uji kompresibilitas 

Kompresibilitas merupakan kemampuan granul untuk membentuk tablet 

dengan tekanan tertentu. Kompresibilitas juga biasanya disebut dengan index 

carr’s yang dapat digunakan untuk menentukan sifat alir. Semakin besar nilai 

kompresibilitas menunjukkan granul memiliki sifat alir yang kurang baik. 

4) Uji sudut diam 

Menurut Lumay et al. (2012) uji sudut diam merupakan metode klasik. 

Metode ini dilakukan dengan membuat timbunan serbuk. Suatu serbuk dikatakan 

baik atau memiliki sifat alir yang baik jika memiliki sudut diam berkisar antara 35 

– 40 (Chandira et al., 2012). 

d. Pengujian sifat fisik tablet 

1) Kekerasan 

Kekerasan dapat didefinisikan sebagai kekuatan tablet dalam menerima 

tekanan. Tablet konvensional yang baik memiliki nilai kekerasan berkisar antara 

4-8 kg. Pada tablet hisap memiliki kekerasan yang lebih tinggi daripada tablet 

konvensional, yaitu berkisar antara 7-14 kg (Cooper and Gunn, 1975). Kekerasan 
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tablet hisap yang lebih besar bertujuan untuk meningkatkan waktu larut dan 

membuat tablet melarut secara perlahan di dalam mulut.  

2) Keseragaman bobot 

Keseragaman bobot bertujuan untuk mengetahui homogenitas tablet. 

Keseragaman bobot ditentukan dengan cara menghitung penyimpangan bobot tiap 

tablet terhadap bobot rata-rata keseluruhan tablet mengikuti syarat yang telah 

ditentukan Farmakope Indonesia edisi III (Depkes RI, 1979). 

3) Kerapuhan tablet 

Kerapuhan adalah daya tahan tablet terhadap tekanan mekanik terutama 

guncangan dan pengikisan. Nilai kerapuhan yang tinggi pada tablet 

mempengaruhi kadar dari zat aktif di dalam tablet. Batas keberterimaan kerapuhan 

tablet adalah memiliki nilai kerapuhan < 1 % (Saleem et al., 2014). 

4) Waktu larut 

Waktu larut adalah waktu yang diperlukan tablet untuk dapat melarut 

secara perlahan. Persyaratan waktu larut yang diperbolehkan untuk tablet bersalut 

adalah kurang dari 60 menit dan untuk tablet tidak bersalut kurang dari 20 menit 

(Menteri Kesehatan RI, 2007). Waktu larut yang disyaratkan untuk tablet hisap 

adalah dapat larut kurang dari 30 menit (Banker and Anderson, 1986). 

5) Uji tanggapan rasa 

Uji tanggapan rasa dilakukan dengan teknik sampling acak (random 

sampling) dengan populasi heterogen sejumlah 20 responden dengan mengisi 

angket yang disediakan. Setiap responden mendapatkan kesempatan yang sama 

untuk merasakan sempel dari formula tablet hisap ekstrak sembung. Tanggapan 

rasa dikelompokkan dari tingkat sangat manis, manis, cukup manis, tidak manis 

dan sangat tidak manis. Kemudian data disajikan dalam bentuk tabel menurut 

persentase responden dengan tanggapan yang diberikan. 
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e. Monografi bahan 

1) Pulvis Gummi Arabicum (PGA) 

Memiliki nama lain seperti gum acacia, gum arab dan gummi mimosa. 

Gom arab adalah eksudat dari batang dan cabang tanaman Acasia Sinegal dan A. 

seyal yang kaya dengan serat terlarut. Memiliki pemerian berupa serbuk berwarna 

putih kekuningan, tidak berbau, tidak memilik rasa, tidak larut dalam etanol 

(95%), larut perlahan dalam air dan hampir larut sempurna dalam 2 botol air. 

PGA memiliki aktifitas sebagai bahan pengikat jika kadar dalam formulasi 

berkisar antara 1-5 % (Buffo and Reineccius, 2000). 

2) Talk  

Talk memiliki pemerian berupa serbuk yang sangat halus, berwarna putih 

keabu-abuan, tidak berbau, merupakan serbuk dengan bentuk kristal yang mudah 

menempel pada kulit, tidak dapat larut dalam pelarut asam, basa, pelarut organik 

dan air. Talk tidak dapat menyerap air secara signifikan pada suhu 27 . 

Penyimpanan talk dilakukan dalam wadah yang tertutup rapat dan mampu 

bertahan pada suhu 160  dalam waktu kurang dari 1 jam namun tidak dapat di 

campur dengan senyawa ammonium quartener. Dalam formulasi tablet talk dapat 

digunakan sebagai pelicin, pengisi dan anticaking (penjendalan). Talk dapat 

berfungsi sebagai pelicin jika memiliki konsentrasi berkisar 1-10% (Dawoodbhai, 

1991). 

3) Mg stearat 

Magnesium setearat secara umum digunakan pada makanan, kosmetik dan 

formulasi tablet. Dalam formulasi digunakan sebagai pelicin pada konsentrasi 

0,25-5%. Selain itu juga digunakan sebagai barrier dalam sediaan krim. Nama 

lain dari magnesium stearat adalah asam stearat, garam magnesium dan Synpro 

90. Pemerian bahan berupa serbuk yang sangat halus, memiliki bau dan rasa yang 

khas stearat dan berwarna putih terang. Serbuk berminyak ketika disentuh dan 

mudah menempel pada kulit. Penyimpanan dilakukan dalam wadah yang tertutup 

rapat dan kering. Stearat tidak dapat bercampur dengan bahan yang asam dan 

basa, serta tidak dapat digunakan pada sediaan yang mengandung aspirin dan 
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vitamin. Stearat tidak dapat larut dalam pelarut etanol, etanol 95% dan air, namun 

sedikit larut pada benzene hangat dan alkohol 95% hangat (Aguirre-Mendez and 

Romanach, 2007). 

4) Manitol 

Manitol sering ditambahkan dalam makanan dan formulasi farmasetika. 

Berfungsi sebagai pengisi dalam tablet pada konsentrasi 10-90%, dapat digunakan 

untuk bahan yang tidak tahan lembab, cepat mengering. Manitol memiliki 

beberapa nama seperti gula manna, mannite, mannogem dan mannitolum. 

Pemerian manitol berupa serbuk berwarna putih, tidak berbau, serbuk berbentuk 

kristal, mudah mengalir, titik didih yang tinggi yaitu berkisar diantara 166-168 . 

Larut dalam pelarut asam dan praktis tidak larut dalam pelarut eter, memiliki rasa 

yang manis seperti glukosa dan memberikan sensasi dingin dalam mulut (Mendes, 

1978) 

5) Laktosa 

Laktosa merupakan bahan pengisi yang baik dalam formulasi tablet karena 

dapat memadatkan  massa granul dalam metode basah dan kempa langsung. 

Laktosa memiliki nama lain seperti milk sugar, saccharum dan lactis. Laktosa 

memiliki pemerian berupa serbuk hablur, berwarna putih, larut dalam air, sedikit 

larut dalam etanol 95% dan eter (Kirk, 2007). Laktosa bersifat inert pada hampir 

semua bahan obat, memiliki pelepasan obat yang baik dan granulnya cepat kering.  

f. Optimasi 

Optimasi adalah suatu metode atau desain ekperimental yang digunakan 

untuk mempermudah penyusunan dan interpretasi data secara matematis. Salah 

satu metode yang dapat digunakan adalah Simplex Lattice Design (SLD). Metode 

SLD dapat menentukan formula yang optimal dari suatu campuran bahan dengan 

membuat komposisi campuran atau jumlah total dari bahan yang berbeda tersebut 

memiliki jumlah yang konstan. Metode Simplex Lattice Design lebih efektif 

daripada metode trial and error karena pengunaanya yang lebih cepat dan tidak 

memerlukan banyak bahan (Bolton and Bon, 2004). 
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Persamaan Simplex Lattice Design yang dapat digunakan untuk 2 

komponen dalam pendekatan simplex seperti pada Persamaan 1. 

Y =  1(A) +  2 (B) +  1 2 (A)(B)   ………..…………….………………………(1) 

Keterangan:  

Y   = Respon (hasil percobaan) 

A  = Fraksi komponen laktosa 

B  = Fraksi komponen manitol 

 1,  2,  1 2 = Koefisien yang dapat dihitung dari hasil percobaan 

(Kurniawan and Sulaiman, 2009) 

Untuk percobaan yang memerlukan 2 faktor, maka perlu dilakukan 

minimal 3 percobaan, yaitu percobaan dengan A= 100%, B=100%, dan nilai 

campuran A= 50% dan B= 50%.  

 

E. Landasan Teori 

Daun sembung (Blumea balsamifera (L.) DC) adalah tumbuhan yang 

berasal dari Indonesia yang hidup pada tempat yang terbuka hingga pada tempat 

yang sedikit tertutup seperti pada tanah pertanian, tepi sungai atau pada tempat 

yang sedikit basah. Kandungan zat aktif yang terdapat dalam ekstrak etanol daun 

sembung diantaranya adalah flavonoid yang berfungsi sebagai antibakteri dengan 

cara mendegradasi membran sel bakteri, saponin yang bersifat seperti sabun 

sehingga memberikan efek hemolitik (Doctor and Manuel, 2014). 

Menurut Sakee et al. (2011) Blumea balsamifera memiliki Konsentrasi 

Hambat Minimum (KHM) sebesar 150 μg/mL dan 1.2 mg/mL terhadap S. aureus 

and Candida albicans. Penelitian yang dilakukan Kusuma et al. (2016) 

menghasilkan KHM sebesar 400 μg/mL terhadap Candida albicans. Penelitian 

yang dilakukan Yaminulloh (2016) ekstrak etanol daun sembung memberikan 

KHM sebesar 60 μg/mL terhadap Candida albicans, sehingga dari pernyataan 

tersebut dapat diketahui bahwa Blumea balsamifera memiliki aktivitas sebagai 

antijamur. 
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Agar dapat diterima oleh masyarakat, mudah digunakan dan dapat 

meningkatkan kepatuhan pasien ekstrak etanol daun sembung dibuat menjadi 

tablet hisap. Komposisi pengisi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi 

waktu larut, kekerasan dan kerapuhan. Menurut Ermawati et al. (2017) 

perbandingan yang optimal laktosa-manitol sebagai pengisi untuk tablet hisap 

dengan menggunakan lima formula adalah (10%:90%).  

Bahan pengisi yang digunakan dalam optimasi tablet hisap adalah laktosa 

dan manitol. Manitol memiliki fungsi sebagai bahan pengisi pada konsentrasi 10-

90%. Laktosa memiliki keuntungan berupa bersifat inert dengan sebagian besar 

bahan obat, harga yang murah dan kompresibilitas yang baik. Laktosa 

menunjukan granul yang cepat kering dan pelepasan obat yang baik, namun 

memiliki rasa yang kurang manis. Manitol memiliki keuntungan seperti memiliki 

rasa yang manis serta memberi sensasi dingin di mulut, memiliki kompaktibiltas 

dan kompresibilitas yang baik (Lieberman et al., 1989), namun memiliki harga 

yang lebih mahal, sehingga perlu dikombinasi dengan laktosa. Dengan 

menggunakan kombinasi dua senyawa tersebut, diharapkan akan menghasilkan 

respon (sifat fisis) tablet hisap yang memiliki kekerasan, kerapuhan, keseragaman 

bobot dan waktu larut yang optimum serta memiliki rasa yang menyenangkan 

dengan harga terjangkau, sehingga dapat diterima oleh konsumen. 

 

F. Hipotesis 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik suatu 

hipotesa bahwa : 

1. Adanya perbedaan konsentrasi dari laktosa dan manitol diduga akan 

mempengaruhi kualitas granul tablet hisap ekstrak etanol daun sembung 

(Blumea balsamifera). 

2. Kombinasi dari laktosa dan manitol pada suatu perbandingan tertentu diduga 

akan menghasilkan formulasi yang optimum pada tablet hisap ekstrak etanol 

daun sembung (Blumea balsamifera). 




