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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan tanaman herbal sebagai bahan 

obat, salah satu tanaman herbal yang memiliki khasiat sebagai obat adalah daun 

saga (Abrus precatorius L.). Daun saga mengandung senyawa antioksidan 

terutama flavonoid dan polifenol yang merupakan agen bioaktif antimikoba, 

antikanker, antidiabetik, hepatoprotektif dan cardioprotektif (Gul et al, 2013). 

Daun saga memiliki aktivitas antibakteri yang dapat membantu dalam mencegah 

atau memperlambat proses berbagai penyakit (Britto et al, 2012). Hasil penelitian 

Juniarti et al (2009) menunjukkan bahwa daun saga memiliki kandungan 

flavonoid. Penelitian lain juga menjelaskan ekstrak daun saga selain memiliki 

kandungan flavonoid juga mengandung senyawa saponin yang berkhasiat sebagai 

antibakteri. Kadar bunuh minimum (KBM) ekstrak etanol daun saga untuk bakteri 

E. Coli sebesar 2,5% dan S. Aureus sebesar 0,63%. Hal ini menunjukkan bahwa 

ekstrak etanol daun saga memiliki aktivitas kandungan kimia yang lebih baik pada 

bakteri gram positif (Wahyuningsih, 2006).  

Salah satu khasiat daun saga yaitu sebagai obat sariawan. Penggunaan  daun 

saga dimasyarakat sebagai obat sariawan dengan cara dikunyah (Solanki and 

Maitreyi, 2014), diseduh dan setelah dingin diminum seperti teh (Sastroamidjojo, 

2001). Cara penggunaan ini dianggap tidak praktis sehingga perlu dibuat sediaan 

tablet hisap. Tujuan pembuatan tablet hisap selain untuk memudahkan pemakaian, 

juga untuk memberikan efek lokal dalam rongga mulut serta memberikan efek 

yang lebih cepat karena zat aktif akan diabsorpsi melalui mukosa mulut sehingga 

akan masuk kedalam pembuluh darah (Banker and Anderson, 1994) 

Salah satu permasalahan dalam pembuatan tablet adalah terjadinya interaksi 

antara bahan eksipien yang akan berpengaruh terhadap sifat fisik tablet yang 

dihasilkan. Agar diperoleh tablet dengan sifat fisik yang diinginkan, maka 

dilakukan optimasi menggunakan metode factorial design. Tujuan dilakukan 
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optimasi untuk memudahkan dalam merancang, menyusun dan interpretasi data 

secara matematis, sehingga dapat ditentukan persamaan dan contour plot yang 

menghasilkan respon yang diinginkan. 

Bahan yang dioptimasi adalah bahan pengikat dan bahan pengisi yakni 

CMC-Na dan manitol. Karboksimetil selulosa natrium merupakan kelompok 

bahan pengikat polimer, berfungsi memberi daya adhesi pada massa serbuk dan 

menambah daya kohesi yang telah ada pada bahan pengisi. Karboksimetil selulosa 

natrium merupakan serbuk yang bersifat higroskopis. Penggunaan CMC-Na 

dalam formula diharapkan mempunyai tingkat kekerasan yang tinggi, karena 

CMC-Na memiliki kecenderungan untuk mengeras pada penyimpanan (Lachman 

dkk, 1994). Persyaratan mutu fisik tablet hisap berbeda dengan tablet biasa, 

perbedaan tersebut terletak pada kekerasan tablet hisap yang lebih tinggi dari 

tablet biasa yakni 7-14 kg (Cooper and Gunn, 1975). Manitol merupakan gula 

alkohol isomer optik dari sorbitol. Manitol mempunyai sifat alir yang lambat 

sehingga membutuhkan lubrikan yang besar dalam proses pengempaan. Pemilihan 

bahan pengisi manitol dalam penelitian ini dikarenakan sifatnya yang tidak 

higroskopik, memiliki fungsi lain sebagai bahan pemanis dan sensasi dingin 

didalam mulut sehingga cocok dengan sediaan tablet hisap (Armstrong, 2009). 

Berdasarkan penjelasan diatas, untuk mendapatkan formula tablet hisap 

ekstrak daun saga yang baik dan memenuhi syarat sifat fisik tablet (keseragaman 

bobot, kekerasan, kerapuhan, dan waktu melarut), maka diperlukan penelitian 

tentang optimasi konsentrasi bahan pengikat (CMC-Na) dengan bahan pengisi 

(manitol) dalam formula tablet hisap ekstrak daun saga dengan menggunakan 

metode factorial design. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh variasi konsentrasi CMC-Na sebagai bahan pengikat dan 

manitol sebagai bahan pengisi terhadap sifat fisik tablet hisap? 

2. Berapa perbandingan konsentrasi CMC-Na sebagai bahan pengikat dan manitol 

sebagai bahan pengisi yang menghasilkan tablet hisap dengan sifat fisik yang 

optimum? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh perbandingan variasi konsentrasi CMC-Na sebagai 

bahan pengikat dan manitol sebagai bahan pengisi terhadap sifat fisik tablet 

hisap ekstrak daun saga (Abrus precatorius L.) 

2. Mengetahui perbandingan konsentrasi CMC-Na sebagai bahan pengikat dan 

manitol sebagai bahan pengisi yang menghasilkan tablet hisap dengan sifat 

fisik yang optimum. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Saga (Abrus precatorius L) 

 

Gambar 1. Tanaman saga (Abrus precatorius L) 

Abrus precatoris L. atau lebih sering dikenal oleh masyarakat Indonesia 

sebagai daun saga memiliki daun majemuk, berbentuk bulat telur, berukuran kecil, 

bersirip ganjil dan memiliki rasa agak manis (Gambar 1). Daun saga mempunyai 

kandungan kimia antara lain flavonoid dan polifenol yang merupakan agen 
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bioaktif antimikroba (Gul et al, 2013). Menurut Hussain and Kumaresan (2014) 

daun saga (Abrus precatorius L.) mengandung saponin dan flavonoid yang dapat 

digunakan untuk mengobati ulcers atau radang pada mulut dan bronkitis.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih (2006) menyebutkan 

bahwa ekstrak etanol daun saga mempunyai kandungan flavonoid dan saponin 

yang memiliki aktivitas antibakteri lebih baik pada bakteri gram positif (S. 

aureus) dari pada gram negatif (E. coli).  

Taksonomi daun saga menurut (Badan POM RI, 2008): 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub divisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledoneae 

Ordo  : Fabales 

Famili  : Fabaceae 

Genus  : Abrus 

Spesies : Abrus precatorius Linn.  

2. Ekstrak 

Ekstrak adalah sediaan kering, kental atau cair yang dibuat dengan cara 

menyari simplisia nabati atau hewani menurut cara yang sesuai, tanpa adanya 

pengaruh cahaya matahari secara langsung. Ekstrak kering harus mudah digerus 

menjadi serbuk. Cairan penyari yang biasa dipakai adalah air, eter, atau campuran 

air dengan etanol. Penyarian simplisia terdiri dari 3 cara yaitu: maserasi, 

perlokasi, dan penyeduhan menggunakan air (Depkes RI, 1995).  

Maserasi merupakan cara ekstraksi yang paling sederhana. Simplisia yang 

dihaluskan kemudian direndam dengan bahan pengekstraksi, dan disimpan di 

tempat yang terlindung dari cahaya langsung selama 4-10 hari. Perlokasi 

merupakan ekstraksi dengan menggunakan alat perkolator. Bahan pengekstraksi 

dialirkan kontinyu sehingga akan terjadi proses maserasi secara bertahap (Voigt, 

1984). 
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3. Tablet hisap 

Tablet hisap adalah sediaan padat berbentuk cakram yang mengandung 

bahan obat dan umumnya juga mengandung bahan pewangi, dimaksudkan untuk 

melarut secara perlahan-lahan di dalam rongga mulut untuk efek setempat (Ansel, 

1989). Troches dan lozenges merupakan istilah yang umum digunakan untuk 

menyebutkan istilah tablet hisap. Pembuatan tablet hisap dengan menggabungkan 

obat dalam suatu bahan dasar kembang gula yang keras dan beraroma menarik. 

Sediaan ini umumnya digunakan untuk mengobati sakit tenggorokan atau 

mengurangi influenza (Hadisoewignyo dan Fudholi, 2013). Tablet hisap 

dirancang untuk segera melarut di dalam mulut, dengan daerah kerja pada 

membran mukosa mulut dan faring, umumnya tablet hisap memiliki kekerasan 

yang lebih tinggi dari tablet biasa, yaitu antara 7-14 kg (Cooper and Gunn, 1975), 

memiliki diameter yang besar sekitar 5/8-3/4 inchi, dengan berat antara 1,5-4,0 

gram serta larut secara perlahan didalam mulut dalam jangka waktu kurang dari 

30 menit (Banker and Anderson, 1994). 

a. Metode pembuatan tablet 

Metode pembuatan tablet ada 3 macam yaitu metode granulasi basah, 

metode granulasi kering, dan cetak langsung. 

1) Granulasi kering 

Metode granulasi kering merupakan pembuatan tablet yang dilakukan 

dengan cara membuat granul tanpa penambahan larutan pengikat. Metode ini 

digunakan untuk bahan aktif yang sukar mengalir danjumlah bahan aktif tinggi 

dalam tablet sertabahan aktif yang sensitif terhadap panas dan lembab. Pembuatan 

granul pada granulasi kering dibentuk dengan penambahan bahan pengikat ke 

dalam campuran serbuk zat aktif tetapi hanya dengan cara memadatkan massa 

yang jumlahnya besar dari campuran serbuk, kemudian dipecahkan menjadi 

pecahan-pecahan kecil ke dalam granul penambahan bahan pelicin dan bahan 

penghancur dicetak menjadi tablet (Ansel, 1989). 

2) Cetak langsung 

Metode ini digunakan untuk bahan yang mempunyai sifat mudah mengalir, 

berdasarkan sifat-sifat kohesinya yang memungkinkan untuk langsung dikempa 
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tanpa memerlukan granulasi basah atau kering. Keuntungan metode ini adalah zat 

aktif yang peka atau tidak tahan terhadap kelembaban dan panas, yang 

stabilitasnya dapat terganggu akibat pembuatan granul (Ansel, 1989). 

3) Granulasi basah 

Metode granulasi basah merupakan pembuatan tablet yang dilakukan 

dengan cara membasahi massa tablet dengan menggunakan larutan bahan 

pengikat hingga diperoleh tingkat kebasahan tertentu, lalu dilakukan granulasi. 

Metode ini sesuai untuk bahan aktif yang sukar larut air dan tahan terhadap 

pemanasan serta kelembapan. Granulasi basah umumnya digunakan untuk bahan 

aktif yang sulit dicetak karena memiliki kompresibilitas dan sifat alir yang buruk 

(Hadisoewignyo dan Fudholi, 2013). 

b. Bahan tambahan  

Bahan tambahan yang digunakan dalam pembuatan tablet hisap antara lain: 

1) Bahan pengisi 

Bahan pengisi berfungsi untuk meningkatkan massa agar mencukupi jumlah 

massa campuran untuk dikempa dan memperoleh bobot tablet yang ideal. Fungsi 

lain bahan pengisi yaitu untuk memperbaiki sifat alir massa sehingga mudah 

dikempa (Anwar, 2012). Umumnya bahan pengisi ditambahkan pada pembuatan 

tablet dalam rentang konsentrasi 5-80% dari bobot tablet (Hadisoewignyo dan 

Fudholi, 2013). 

2) Bahan pengikat 

Bahan pengikat berfungsi untuk memberikan gaya kohesif antar partikel 

serbuk sehingga terbentuk tablet yang kompak setelah dikempa (Anwar, 2012). 

Bahan pengikat sebagai penentu terhadap keseragaman ukuran, kekerasan, dan 

mudah tidaknya granul yang dihasilkan untuk dikempa menjadi tablet 

(Hadisoewignyo dan Fudholi, 2013). 

3) Bahan pemanis 

Bahan pemanis sangat berperan penting dalam proses pembuatan tablet 

hisap. Tablet hisap harus memiliki rasa yang manis, hal ini terkait dengan 

keberterimaan oleh konsumen dan juga sangat berpengaruh terhadap kualitas 
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tablet hisap. Bahan pemanis yang digunakan dalam pembuatan tablet hisap 

biasanya juga merupakan bahan pengisi tablet seperti manitol (Peters, 1989). 

4) Bahan pelicin 

Bahan pelicin berfungsi sebagai anti gesekan atau mencegah gesekan yang 

terjadi pada proses pembuatan tablet. Bahan pelicin dapat memperbaiki sifat alir 

suatu serbuk atau granul sehingga granul mudah mengalir dan diharapkan dapat 

memperbaiki keseragaman bobot tablet (Hadisoewignyo dan Fudholi, 2013). 

c. Evaluasi sifat fisik granul 

1) Kecepatan alir 

Granul dikatakan baik jika granul memiliki waktu alir dari 100 gram granul 

adalah kurang dari 10 detik atau kecepatan alirnya lebih dari 10 gram/detik 

(Hadisoewignyo dan Fudholi, 2013). 

2) Sudut diam 

Granul dikatakan memiliki sifat alir yang baik jika memiliki nilai sudut 

diam yang rendah. Granul termasuk dalam kategori sangat baik jika memiliki 

sudut diam 25-30º, kategori baik  jika 31-35º, kategori cukup jika 36-40º, kategori 

agak buruk jika 41-45º, dan kategori buruk jika 45-55º (Hadisoewignyo dan 

Fudholi, 2013). 

3) Pengetapan 

Granul dikatakan dapat mengalir bebas dan memiliki sifat alir yang baik 

apabila indeks pemampatan (T) kurang dari 20%. Semakin kecil harga T (%) 

maka sifat alir granul semakin baik. Serbuk yang mempunyai variasi ukuran 

granul kecil akan lebih cepat mengisi ruang kosong antar partikel, sehingga indeks 

pemampatan (T) semakin kecil. 

d. Evaluasi sifat fisik tablet hisap 

1) Keseragaman bobot tablet  

Tablet tidak bersalut harus memenuhi syarat keseragaman bobot yang 

ditetapkan dengan menimbang 20 tablet, dan dihitung 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 dari ketentuan pada kolom A, 

dan tidak satu tablet pun bobotnya menyimpang dari bobot rata-ratanya lebih dari 
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ketentuan pada kolom B. Persyaratan keseragaman bobot tablet disajikan pada 

Tabel 1. Penetapan harga koefisien variasinya (CV) dapat ditetapkan dengan 

persamaan 1. 

CV =
  

 
 x 100% ...................................................................................................(1) 

Keterangan: (CV) coefficient of variation, (SD) simpangan baku, dan (X) bobot 

rata-rata tablet 

Tabel 1. Persyaratan keseragaman bobot tablet 

Bobot rata-rata Penyimpanan bobot rata-rata dalam (%) 

 A B 

25 mg atau kurang 15 30 

26 mg sampai dengan 150 mg 10 20 

151 mg sampai dengan 300 mg 7,5 15 

Lebih dari 300 mg 5 10 

(Depkes RI, 1979) 

2) Kekerasan tablet  

Kekerasan tablet merupakan parameter yang menggambarkan ketahanan 

tablet dari tekanan mekanik seperti goncangan dan benturan selama pengemasan 

hingga sampai ke tangan pengguna. Faktor yang mempengaruhi kekerasan antara 

lain tekanan kempa dan sifat bahan yang dikempa. Variasi yang tinggi dari nilai 

kekerasan menunjukkan adanya variasi bobot yang berlebih,  ketidak seragaman 

dalam pencampuran, atau bisa juga buruknya pengendalian peralatan. (Siregar dan 

Wikarsa, 2010; Ansel, 1989). Pada dasarnya tablet hisap dirancang dengan 

kekerasan yang lebih tinggi dari tablet biasa dengan tujuan untuk memperlama 

waktu hancur di dalam mulut. Tablet hisap dikatakan baik jika mempunyai 

kekerasan antara 7-14 kg (Cooper and Gunn, 1975). 

3) Kerapuhan tablet  

Kerapuhan tablet menggambarkan kekuatan permukaan tablet dalam 

melawan berbagai perlakuan yang dapat menyebabkan abrasi pada permukaan 

tablet. Semakin besar nilai persentase kerapuhan, semakin besar pula massa tablet 

yang hilang. Kerapuhan yang tinggi akan mempengaruhi kadar zat aktif yang ada 

pada tablet (Hadisoewignyo dan Fudholi, 2013). Tablet dianggap baik jika 
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memiliki kerapuhan tidak lebih dari 1% (Allen et al, 2014). Kerapuhan tablet 

dapat dihitung menggunakan persamaan 2. 

% kerapuhan = 
    

 
        ............................................................................. (2) 

Keterangan: (W) berat tablet awal dan (W1) berat tablet akhir 

4) Waktu melarut 

Waktu melarut adalah waktu yang dibutuhkan tablet untuk larut secara 

sempurna. Tablet hisap larut secara perlahan didalam mulut, diharapkan mampu 

memberikan efek lokal pada mulut dan tenggorokan, sehingga efek yang 

dihasilkan lebih cepat. Waktu melarut yang ideal untuk tablet hisap kurang dari 30 

menit (Banker and Anderson, 1994). 

5) Uji Tanggapan rasa  

Uji tanggapan rasa dilakukan dengan teknik sampling acak dengan populasi 

heterogen sejumlah 20 reponden dengan mengisi angket yang telah disediakan. 

Setiap responden mendapatkan kesempatan yang sama untuk merasakan sampel 

dari keempat formula tablet hisap ekstrak daun saga. Tanggapan rasa 

dikelompokkan dari tingkat manis, sedang, tidak berasa dan pahit. Data disajikan 

dalam bentuk tabel menurut persentase responden dengan tanggapan yang 

diberikan (Nugroho, 1995). 

4. Optimasi Metode Factorial Design 

Optimasi adalah metode eksperimental untuk memudahkan penyusunan dan 

interpretasi data secara matematis (Bolton and Bon, 2004). Factorial design 

merupakan desain yang digunakan dalam sebuah penelitian untuk menjelaskan 

efek dari beberapa faktor dan interaksinya terhadap respon yang dihasilkan 

(Bolton, 1997). 

Factorial design mengandung beberapa pengertian, yaitu faktor, level, efek 

dan interaksi. Faktor merupakan variabel yang ditetapkan, seperti suhu, waktu, 

dan macam bahan. Level merupakan nilai atau harga yang ditetapan untuk faktor. 

Efek merupakan perubahan respon yang disebabkan oleh variasi level pada faktor. 

Main effect adalah rata-rata respon efek suatu faktor yang diperoleh dari rata-rata 

level secara menyeluruh. Interaksi dapat dianggap sebagai batas dari penambahan 
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efek-efek faktor, serta dapat bersifat sinergis atau antagonis. Sinergis artinya hasil 

interaksi tersebut mempunyai efek yang lebih besar dari penjumlahan efek 

masing-masing faktor, sedangkan antagonis memiliki arti hasil interaksi yang 

memiliki efek lebih kecil dari penjumlahan masing-masing efek faktor. 

Factorial design yang menggunakan dua level dan dua faktor diperlukan 

empat percobaan (2
n
=4, dua menunjukan level dan n menunjukan jumlah faktor). 

Persamaan dari factorial design dapat dilihat pada persamaan 3. 

Y = b0 + b1 XA + b2 XB + b12 XA XB  ....................................................................................................... (3) 

Y  : respon hasil atau sifat yang diamati 

XA, XB  : faktor A dan faktor B 

b0, b1, b2, b12 : koefisien, dapat dihitung dari hasil percobaan 

(Kurniawan dan Sulaiman, 2009) 

5. Monografi bahan dalam formulasi tablet hisap 

a. Karboksimetil selulosa natrium (CMC-Na) 

Karboksimetil selulosa natrium merupakan garam natrium dari 

polikarboksimetil eter dari selulosa. Nama lain dari CMC-Na yaitu akucell, 

sunrose, blanose, cellulose gum. Karboksimetil selulosa natrium merupakan 

serbuk atau granul putih, tidak berbau, tidak berasa dan bersifat higroskopis, 

kelarutan CMC-Na mudah terdispersi dalam air pada semua suhu, membentuk 

larutan koloidal. Karboksimetil selulosa natrium memiliki fungsi sebagai bahan 

pengikat dan konsentrasi yang digunakan dalam pembuatan sediaan tablet yaitu 1-

6% (Hooton, 2009). Keunggulan CMC-Na sebagai pengikat yaitu memiliki 

kecenderungan untuk mengeras pada penyimpanan sehingga waktu disintegrasi 

lebih lama (Lachman dkk, 1994). 

b. Manitol  

Manitol merupakan serbuk kristal berwarna putih, tidak berbau, memilikii 

rasa manis dan dapat mengalir bebas. Keunggulan yang dimiliki manitol adalah 

merupakan bahan yang tidak higroskopik, dan memberikan sensasi dingin di 
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dalam mulut. Konsentrasi manitol yang digunakan dalam formulasi tablet adalah 

10-90% (Armstrong, 2009). 

c. Aspartam  

Aspartam berbentuk serbuk kristal berwarna putih, hampir tidak berbau dan 

memiliki rasa yang sangat manis. Aspartam digunakan sebagai bahan pemanis 

dalam produk makanan maupun dalam sediaan farmasi termasuk sediaan tablet. 

Aspartam memiliki intensitas kemanisan 180-2000 kali dari sukrosa. WHO 

menetapkan asupan harian aspartam yaitu 40 mg/kgBB (Cram, 2009). 

d. Laktosa  

Laktosa berbentuk serbuk hablur, berwarna putih, tidak berbau, dan rasa 

sedikit manis, stabil dalam udara, tetapi mudah menyerap bau (Depkes RI 1979). 

Laktosa dipilih karena memiliki stabilitas yang baik jika dicampur dengan zat 

aktif yang konsentrasinya kecil karena mudah untuk pencampuran sehingga 

didapatkan campuran yang homogen, dan harga laktosa lebih terjangkau daripada 

bahan pengisi yang lain (Siregar danWikarsa, 2010). 

e. Magnesium stearat:talk (1:9) 

Magnesium stearat mengandung tidak kurang 6,5% dan tidak lebih 8,5% 

MgO. Magnesium stearat berbentuk serbuk halus dan licin, berwarna putih, 

mudah melekat pada kulit, berbau khas dan praktis tidak larut dalam air, etanol 

dan eter. Talk merupakan magnesium silikat hidrat alam, terkadang mengandung 

sedikit aluminium silikat. Talk berbentuk serbuk hablur, sangat halus dan licin, 

berwarna putih atau putih kelabu, hampir tidak larut dalam semua pelarut (Depkes 

RI, 1995). Talk dan magnesium stearat mempunyai sifat hidrofobik yang akan 

membuat lapisan film pada partikel bahan padat sehingga akan mengurangi 

gesekan antar partikel dan memudahkan partikel mengalir (Parrott, 1971), selain 

itu dapat menghambat penetrasi air dengan membentuk lapisan film sehingga 

dapat memberikan pengaruh negatif terhadap waktu hancur tablet. Peningkatan 

presentasi bahan pelicin dapat meningkatkan waktu hancur tablet (Parrott, 1971). 

Kombinasi perbandingan magnesium stearat dan talk yang sering digunakan 

adalah (1:9). 
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E. Landasan Teori 

Bahan tambahan yang berperan penting dalam pembuatan tablet hisap yaitu 

bahan pengikat seperti CMC-Na. Bahan pengikat berperan penting terhadap sifat 

fisik tablet seperti kekerasan dan kerapuhan tablet. Bahan pengikat yang terlalu 

sedikit akan menghasilkan tablet yang rapuh, sedangkan bahan pengikat yang 

terlalu banyak akan menghasilkan tablet yang terlalu keras (Hadisoewignyo dan 

Fudholi, 2013). Jadi, semakin banyak CMC-Na  yang ditambahkan, maka tablet 

akan semakin keras, tidak rapuh dan waktu hancur semakin lama. Keunggulan 

CMC-Na dibandingkan dengan bahan pengikat lain yaitu kompresibilitas baik, 

menghasilkan kekerasan yang sedang pada tablet, dan cenderung mengeras dalam 

penyimpanan. Begitu juga dengan manitol yang berfungsi sebagai bahan pengisi 

dan sekaligus sebagai bahan pemberi rasa yang memiliki peranan penting dalam 

keberterimaan tablet hisap (Supriyanto, 2011). Kenggulan manitol dibanding 

dengan bahan pengisi lain yaitu mudah dalam pengeringan, granul mempunyai 

sifat alir yang mudah mengalir dan memberikan sensasi dingin didalam mulut 

(Armstrong, 2009). 

Konsentrasi CMC-Na yang digunakan sebagai bahan pengikat pada formula 

tablet hisap yaitu 1-6%, sedangkan konsentrasi manitol sebagai pengisi yang biasa 

digunakan dalam pembuatan tablet adalah 10-90% (Armstrong, 2009). Menurut 

hasil penelitian Julianto dan Mufrod (2013) penggunaan manitol sebagai bahan 

pengisi pada tablet didapatkan formula optimum 70% dari bobot tablet. 

Menurut penelitian sebelumnya penggunaan CMC-Na konsentrasi 6% 

menghasilkan kekerasan 11,12 kg dan kerapuhan 0,25% dengan waktu melarut 

20,4 menit (Dewi, 2009). Penggunaan CMC-Na sebagai bahan pengikat pada 

tablet hisap ekstrak etanolik daun jati belanda mengahasilkan kekerasan 11,36 kg, 

kerapuhan 1,2% dan waktu melarut 12,2 menit (Nurcahyanto, 2011). Salah satu 

syarat dari tablet hisap adalah kekerasannya yang lebih tinggi dari tablet biasanya, 

yaitu 7-14 kg (Cooper and Gunn, 1975). Penggunaan CMC-Na dalam formula 

tablet hisap diharapkan mempunyai tingkat kekerasan yang tinggi karena CMC-

Na memiliki sifat mengeras pada penyimpanan (Lachman dkk, 1994). 
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Kombinasi kedua eksipien  diharapkan mampu meningkatkan kekerasan 

tablet, menurunkan kerapuhan tablet, memperlama waktu melarut dan 

meningkatkan respon rasa pada tablet hisap yang dihasilkan, selain itu 

penggunaan kedua ekspien bertujuan untuk mendapatkan formula optimum dilihat 

dari sifat fisik granul dan sifat fisik tablet hisap. 

 

F. Hipotesis 

1. Variasi konsentrasi CMC-Na sebagai bahan pengikat dan manitol sebagai 

bahan pengisi dalam formulasi tablet hisap ekstrak daun saga, diduga dapat 

mempengaruhi kualitas granul dan sifat fisik tablet hisap daun saga. Semakin 

banyak CMC-Na yang ditambahkan, maka akan mempercepat waktu alir, 

bobot tablet lebih seragam, meningkatkan kekerasan, menurunkan kerapuhan 

dan meningkatkan waktu melarut tablet hisap. Semakin banyak manitol yang 

digunakan maka akan meningkatkan respon rasa (rasa manis) dari tablet hisap. 

2. Pada perbandingan konsentrasi CMC-Na 6% dan konsentrasi manitol 70% 

diduga dapat menghasilkan sediaan tablet hisap ekstrak daun saga (Abrus 

precatorius L.) dengan sifat fisik tablet yang optimum. 

 


