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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pemanfaatan tanaman obat sebagai obat tradisional sekarang ini banyak 

digunakan oleh masyarakat untuk pengobatan alternatif. Tanaman yang telah terbukti 

berkhasiat sebagai obat tradisional adalah tanaman pare (Momordica charantia L.) 

Kandungan kimia yang terdapat di dalam daun pare adalah memordisin, momordin, 

saponin, flavonoid, asam resinat, resin, vitamin A dan C (Sudarsono dkk., 2002). 

Senyawa flavonoid yang dapat diidentifikasi dalam ekstrak daun pare adalah 

kuersetin (Nobre dkk., 2005). Kuersetin merupakan senyawa yang berfungsi sebagai 

antibakteri, antitusif, dan antiinflamasi (Zhou dkk., 2003). 

Berdasarkan pertimbangan efek terapi yaitu sebagai obat batuk maka sediaan 

tablet hisap lebih sesuai  (Banker and Anderson, 1986). Tablet hisap merupakan 

bentuk sediaan padat yang mengandung bahan obat, dimaksudkan untuk secara 

perlahan-lahan melarut dalam rongga mulut untuk efek lokal (Cooper and Gunn’s, 

1975). Bentuk tablet hisap diharapkan lebih disukai, karena lebih mudah dalam 

penggunaan dan penyimpanan. Keuntungan sediaan tablet hisap adalah untuk 

mempercepat  penyerapan bahan obat ke dalam tenggorokan, mudah dalam 

penggunaanya dan membantu pasien yang susah menelan obat. Tablet hisap juga 

mempunyai rasa yang enak karena menggunakan bahan-bahan pemanis yang sesuai 

(Banker and Anderson, 1986). 
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 Kandungan zat aktif ekstrak daun pare tahan panas dan stabil terhadap 

adanya air, berdasarkan sifat-sifat tersebut maka metode pembuatan tablet hisap ini 

sesuai dengan metode granulasi basah. Metode granulasi basah  dapat memperbaiki 

sifat alir dan kompaktibilitas bahan sehingga menjadi lebih mudah di tablet (Banker 

and Anderson, 1986).  

Tablet hisap mempunyai syarat kekerasan yang lebih tinggi daripada tablet 

biasa yaitu 10-20 kg (Parrott, 1971). Untuk memperoleh kekerasan itu, maka 

diperlukan bahan pengikat yang sesuai,  bahan pengikat yang digunakan pada 

penelitian ini adalah gummi arabicum. Menurut penelitian Nugroho (2008), gummi 

arabicum pada konsentrasi tinggi menghasilkan tablet hisap dengan kekerasan tinggi 

dan kerapuhan yang rendah. Gummi arabicum merupakan bahan pengikat yang cukup 

kuat yang dapat mencapai kekerasan yang baik. Penggunaan gummi arabicum 

diharapkan mampu memperbaiki sifat fisik tablet sehingga didapat tablet hisap yang 

memenuhi persyaratan. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan :  

1. Apakah ekstrak daun pare (Momordica charantia L.) dapat diformulasikan 

menjadi sediaan tablet hisap yang memenuhi persyaratan?  

2. Bagaimana pengaruh variasi konsentrasi gummi arabicum sebagai bahan pengikat 

terhadap sifat fisik tablet hisap ekstrak daun pare (Momordica charantia L.)? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan maka penelitian ini 

bertujuan : 

1. Untuk mendapatkan formula tablet hisap ekstrak daun pare (Momordica charantia 

L.) yang memenuhi persyaratan. 

2. Mengetahui pengaruh variasi konsentrasi gummi arabicum sebagai bahan pengikat 

terhadap sifat fisik tablet hisap ekstrak daun pare. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1.  Tinjauan Tentang Tanaman Pare 

a. Sistematika Tanaman  

Kedudukan tanaman pare dalam taksonomi : 

Divisio : Spermatophyta 

Subdivisio : Angiospermae 

Kelas : Dicotyledonae 

Bangsa : Cucurbitales  

Suku : Cucurbitaceae  

Marga : Momordica 

Jenis : Momordica charantia L. (Sudarsono dkk., 2002). 
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b. Nama Daerah 

Sumatra (prieu, peria, foria, pepare, kambeh, poria), Jawa (paria, pare pahit, 

pare, pepareh), Nusa tenggara (paya, paria, truwuk, paita, paliale, pania, pepule), 

Sulawesi (paya, pudu, bentu, paria, belenggede, palia), Maluku (papariane, papari, 

kakriane, taparipong, papariano, popare, peppare) (Sudarsono dkk., 2002). 

c. Kandungan kimia 

Kandungan kimia daun pare adalah memordisin, momordin, karatina, asam 

trikosanik, resin, asam resinat, saponin, flavonoid,  vitamin A dan C, serta minyak 

lemak terdiri dari asam oleat, asam linoleat, asam stearat dan L. oleostearat 

(Sudarsono dkk., 2002). 

d. Morfologi tumbuhan  

Pare banyak terdapat di daerah tropis, tumbuh baik di dataran rendah dan 

dapat ditemukan tumbuh liar di tanah terlantar, tegalan, dibudidayakan atau ditanam 

di pekarangan dengan dirambatkan di pagar. Tanaman ini tidak memerlukan banyak 

sinar matahari, sehingga dapat tumbuh subur di tempat-tempat yang agak terlindung 

(Sudarsono dkk., 2002). 

Tanaman setahun, merambat atau memanjat dengan alat Remberist atau sulur 

berbentuk spiral, banyak bercabang, berbau tidak enak, batang berusuk isma, panjang 

2-5 m, yang mudah berambut rapat, daun tunggal, bertungkai yang panjangnya 1,5-

5,3 cm, letak berseling, bentuknya bulat panjang, dengan panjang 3,5-8,5 cm, lebar 4 

cm, berbagi menjari 5-7, pangkal berbentung jantung, warnanya hijau tua. Taju 

bergigi kasar sampai berlekuk menyirip. Bunga tunggal, berkelamin dua dalam satu 
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pohon, bertangkai panjang, berwarna kuning. Buah bulat memanjang, dengan 8-10 

rusuk memanjang, berbintil-bintil tidak beraturan, panjangnya 8-30 cm, rasanya pahit, 

warna buah hijau, bila masak menjadi oranye yang pecah dengan 3 katup. Biji 

banyak, coklat kekuningan, bentuknya pipih memanjang, keras dengan alur tidak 

beraturan.  

e. Kegunaan 

Daun pare dapat digunakan sebagai obat cacing, luka, abses, batuk, demam, 

peluruh haid, sembelit, menambah nafsu makan, sakit liver, demam, melancarkan 

pengeluaran ASI, sipilis, kencing nanah, menyuburkan rambut pada balita (Sudarsono 

dkk., 2002). 

Untuk obat batuk dipakai 3 lembar daun pare dicuci lalu digiling halus diberi 

air matang 1 cangkir dan sedikat garam, diperas lalu disaring dan diminum 2 x sehari 

(Sudarsono dkk., 2002). 

2. Tinjauan Tentang Ekstrak 

a. Pengertian ekstrak 

Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif 

dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai, 

kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang 

telah ditetapkan (Anonim, 1995).  

  Ekstrak ada tiga macam yaitu ekstrak encer, ekstrak kental, dan ekstrak 

kering. Ekstrak kental yang liat dalam keadaan dingin dan tidak dapat dituang serta 

kandungan airnya berjumlah sampai 30%, ekstrak kering memiliki konsistensi kering 
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dan melalui penguapan cairan pengektraksi dan sisanya berbentuk suatu produk yang 

sebaiknya menunjukkan kandungan lembab tidak lebih dari 5% (Voigt, 1984). 

b. Metode pembuatan ekstrak 

  Metode pembuatan ekstrak yang umum digunakan antara lain maserasi, 

perkolasi, soxhletasi. Metode ekstraksi dipilih berdasarkan beberapa faktor seperti: 

sifat dari bahan mentah obat dan daya penyesuaian dengan tiap macam metode 

ekstraksi dan kepentingan dalam memperoleh ekstrak yang sempurna (Ansel, 1981). 

1) Maserasi 

  Maserasi adalah proses paling tepat untuk obat yang sudah halus dan susunan 

sel sehingga zat-zat yang mudah larut akan melarut.  Obat yang akan diekstraksi 

biasanya ditempatkan pada wadah atau bejana yang bermulut besar bersama 

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

ulang kemudian disaring (Ansel, 1981).  

2) Perkolasi 

  Perkolasi merupakan proses penyarian serbuk simplisia dengan pelarut yang 

cocok dengan melewatkan secara perlahan-lahan melewati suatu kolom, serbuk 

simplisia dimasukkan kedalam percolator. Penyarian ini dilakukan dengan 

mengalirkan melalui kolom dari atas ke bawah melalui celah untuk keluar ditarik oleh 

gaya berat seberat cairan dalam kolom dengan pembaharuan yang terus menerus 

bahan pelarut, memungkinkan berlangsungnya suatu maserasi bertingkat (Ansel, 

1989). 
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3) Soxhletasi 

  Soxhletasi dilakukan dengan cara : bahan yang akan disari berada dalam 

kantung ekstraksi (kertas, karton) di dalam sebuah alat ekstraksi di gelas yang 

diantara labu suling dan suatu pendingin balik dan dihubungkan melalui pipet. Labu 

tersebut berisi bahan pelarut yang menguap dan jika diberi pemanasan akan menguap 

mencapai kedalam pendingin balik melalui pipa pipet, pelarut ini berkondensasi 

didalamnya, menetes ke bahan yang disari. Larutan berkumpul didalam wadah gelas 

dan setelah mencapai tinggi maksimum secara otomatis ditarik kedalam labu dengan 

demikian zat yang tersari tertimbun di dalam labu tersebut (Voigt,1984). 

c. Cairan penyari 

Alkohol adalah pelarut serba guna yang baik untuk ekstraksi pendahuluan. 

Ekstraksi senyawa fenol tumbuhan dengan etanol mendidih biasanya mencegah 

terjadinya oksidasi enzim (Harborne, 1987). Pelarut etanol sebagai cairan 

pengekstraksi umumnya campuran bahan pelarut berlainan, terutama campuran 

etanol-air sehingga dapat menghasilkan suatu bahan aktif yang optimal, dimana 

bahan pengotor hanya dalam skala kecil turut dalam cairan pengekstraksi (Voigt, 

1984).  

3. Tinjauan Tentang Tablet 

a. Tablet 

Tablet adalah sediaan padat yang mengandung bahan obat dengan atau tanpa 

bahan tambahan. Bahan tambahan yang digunakan dapat berfungsi sebagai zat 

pengisi, pengembang, pengikat, pelicin atau pembasah (Anonim, 1995). Nama tablet 
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(tabuletta, tabletta) berasal dari kata tabuletta yang berarti lempeng pipih atau papan 

tipis. Beberapa farmakope mencantumkan tablet dengan nama kompresi (comprimere 

= cetak bersama), juga sebagai komprimat yang sekaligus menunjukkan cara 

pembuatannya (Voigt, 1984). Secara umum tablet mempunyai banyak keuntungan 

dibandingkan bentuk sediaan oral yang lainnya.  

b. Tablet Hisap 

Tablet hisap digunakan untuk mencegah dan mengobati infeksi rongga mulut 

dan ruang rahang sebagai bahan obatnya didominasi oleh antiseptika, desinfetansia, 

anestetika lokal, dan ekspektoransia (Voigt, 1984).  

Tablet hisap merupakan bentuk sediaan padat berbentuk cakram yang 

mengandung bahan obat dan umumnya juga bahan pewangi, dimaksudkan untuk 

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

kecepatan yang wajar (Ansel, 1981). Karakteristik tablet hisap memiliki bentuk yang 

halus setelah hancur saat dihisap, mempunyai rasa enak dan tidak meninggalkan rasa 

pahit/tidak enak. Di antara jenis produk yang dibuat tablet hisap adalah obat-obat 

dalam bentuk yang berisi vitamin I atau suplemen. Formulasi tablet hisap yang baik 

adalah rasa dan kenyamanan pada mulut yang enak serta dengan bahan tambahan 

yang normal yang biasa digunakan sebagai stabilisator dan perbaikan dalam desain 

formulasi. Substansi zat aktif tablet dalam jumlah sedikit, bila rasanya tidak enak 

dapat ditutupi dengan pemilihan zat tambahan yang dapat digunakan untuk 

mempermudah formulasi (Ansel, 1981).  
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c. Metode Pembuatan Tablet 

Metode pembuatan tablet hisap ada dua yaitu : 

1) Metode Peleburan  

Tablet hisap yang diproduksi dengan cara peleburan disebut dengan 

lozenges. 

2) Metode Pengempaan 

Metode pengempaan atau kompresi dibagi menjadi tiga yaitu : 

a) Metode Granulasi Basah  

 Granulasi basah adalah proses perubahan serbuk halus menjadi bentuk 

granul yang mudah mengalir. Granul yang demikian akan menghasilkan tablet 

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

1971). 

Keuntungan lain metode granulasi basah adalah : 

(1). Menaikkan kohesivitas dan kompresibilitas serbuk, sehingga diharapkan 

tablet yang dibuat dengan mengempa sejumlah granul pada tekanan 

kompresi tertentu akan menjadi massa yang kompak, mempunyai 

penampilan yang bagus, cukup keras, dan tidak rapuh. 

(2). Obat dengan sifat kompresibilitas yang rendah dalam tekanan yang tinggi, 

jika dibuat dengan metode granulasi basah tidak perlu banyak bahan 

penolong, yang akan menyebabkan bobot tablet menjadi terlalu besar. 
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(3). Sistem granulasi basah dapat mencegah kerja terjadinya segresi komponen 

penyusun tablet yang telah homogeny selama proses pencampuran. 

(4). Zat yang hidrofob, maka granulasi basah dapat memperbaiki kecepatan 

pelarut obat, dengan memilih bahan pengikat yang cocok (Sheth et al., 

1980).  

b) Metode Granulasi Kering 

 Pada metode granulasi kering, granul dibentuk oleh penambahan larutan 

bahan pengikat ke dalam campuran serbuk obat tetapi dengan cara memadatkan 

massa yang jumlahnya besar dari campuran serbuk dan setelah itu 

memecahkannya menjadi pecahan dalam bentuk granul yang lebih kecil. Metode 

ini khususnya dikerjakan untuk bahan-bahan yang tidak dapat diolah dengan 

granulasi basah karenakepekaannya terhadap air (kelembaban) atau karena panas 

pengeringan (Ansel, 1999). 

c) Metode Kempa Langsung 

 Metode cetak langsung dapat diartikan sebagai pembuatan tablet dengan 

tekanan langsung dari bahan atau campuran dalam bentuk serbuk tanpa 

mengubah karakter fisiknya (Rudnic and Schawartz, 1990). Metode cetak 

langsung mempunyai keuntungan antara lain menghemat waktu dan bahan, 

menghindari kemungkinan rusaknya bahan aktif, sesuai untuk bahan obat yang 

tahan panas dan kelembaban (Sheth et al., 1980). 
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d. Parameter Sifat Fisik Granul 

 Granul adalah gumpalan dari partikel-partikel yang kecil. Umumnya granul dibuat 

dengan cara melembabkan serbuk atau campuran serbuk yang digiling dan 

melewatkan adonan yang sudah lembab pada celah ayakan dengan ukuran lubang 

ayakan yang sesuai dengan granul yang diinginkan (Voigt, 1984). 

 Pemeriksaan kualitas granul sangat bermanfaat, karena sifat-sifat granul tidak 

hanya mempengaruhi peristiwa pentabletan saja, tetapi juga kualitas tabletnya sendiri. 

Pemeriksaan kuallitas granul meliputi : 

1) Distribusi ukuran partikel  

Diameter rata-rata dari suatu populasi dapat diketahui dengan beberapa cara di 

antaranya dengan metode pengayakan, metode mikroskopi, pengendapan, absorpsi, 

dan lain-lain. Distribusi ukuran granul dipengaruhi oleh metode granulasi, banyaknya 

larutan pengikat, waktu pemrosesan (Fonner et al., 1990). 

Metode sederhananya untuk menghitung ukuran rata-rata partikel dengan 

menggunakan ayakan standar yang telah diketahui ukurannya yaitu mesh yang 

menandakan banyaknya lubang per inchi (Parrott, 1971). 

2) Waktu alir  

Waktu alir adalah waktu yang dibutuhkan sejumlah granul untuk mengalir 

dalam suatu alat. Sifat ini dapat dipakai untuk menilai efektifitas bahan pelicin, 

dimana adanya bahan pelicin dapat memperbaiki sifat alir suatu granul (Voigt, 1984). 

Mudah tidaknya aliran granul dapat dipengaruhi oleh bentuk granul, bobot jenis, 

keadaan permukaan dan kelembaannya. Kecepatan alir granul sangat penting karena 
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berpengaruh pada keseragaman pengisian ruang kompresi dan keseragaman bobot 

tablet (Sheth et al., 1980). 

3) Sudut diam  

Sudut maksimum yang dibentuk permukaan serbuk dengan permukaan 

horizontal pada waktu berputar dinamakan sebagai sudut diam. Bila sudut diam lebih 

kecil atau sama dengan 30o biasanya menunjukkan bahwa bahan dapat mengalir 

bebas, bila sudutnya lebih besar atau sama dengan 40o biasanya daya mengalirnya 

kurang baik (Banker dan Anderson, 1986). 

4) Kompaktibilitas 

Uji kompaktibilitas dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan zat untuk 

saling melekat menjadi massa yang kompak, digunakan mesin tablet single punch 

dengan berbagai tekanan dari yang rendah ke yang tinggi dengan mengatur 

kedalaman punch atas turun ke ruang die, kompaktibilitas yang digambarkan oleh 

kekerasan tablet yang dihasilkan (Paronen and Ilka,1996).  

e.  Bahan Tambahan Tablet 

  Penambahan bahan tambahan dimaksudkan untuk membantu agar dihasilkan 

tablet yang memenuhi persyaratan. Pada dasarnya bahan tambahan tablet harus netral, 

tidak berbau, tidak berasa dan jika mungkin tidak berwarna (Voigt, 1984) 

1) Bahan pengikat (Binders)  

Bahan pengikat adalah bahan yang digunakan untuk mengikat serbuk 

menjadi granul. Kebanyakan bahan pengikat yang digunakan sama seperti pada 

tablet umumnya, bahan pengikat yang biasa digunakan adalah polivinil pirolidon, 
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gelatin, polietilen (Voigt, 1984). Zat pengikat ditambahkan dalan bentuk kering 

atau cairan selama granulasi basah untuk membentuk granul atau menaikkan 

kekompakan kohesi bagi tablet yang dicetak langsung (Banker and Anderson). 

Penggunaan bahan pengikat yang terlalu banyak akan menghasilkan 

massa granul 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 (Parrott, 1971). 

2) Bahan pelicin (Lubricant) 

Bahan pelicin dapat meningkatkan aliran bahan memasuki cetakan tablet 

dan mencegah melekatnya bahan pada punch dan die serta membuat tablet 

menjadi bagus dan berkilat (Ansel, 1981). 

 Beberapa bahan pelicin yang sering digunakan dalam pembuatan tablet 

antara lain: talk, magnesium stearat, asam stearat, garam-garam asam stearat, dan 

kalsium (Banker and Anderson, 1986). 

3) Bahan pemanis 

  Pemanis terutama digunakan pada tablet hisap untuk mengurangi 

penggunaan gula di dalam tablet. Contoh pemanis: manitol, sukrosa, sakarin 

(Lachman, et al., 1986). Manitol pada tablet hisap selain digunakan sebagai bahan 
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pemanis juga digunakan sebagai bahan pengisi, karena manitol selain memberi 

rasa yang manis dapat juga memberikan rasa yang enak dan nyaman. 

4)  Bahan pengisi (Diluents) 

  Bahan pengisi menjamin tablet memiliki ukuran atau massa yang 

dibutuhkan (0,1-0,8 gram) (Voigt, 1984). Bahan pengisi yang umumnya 

digunakan adalah laktosa, glukosa, manitol dan levolesa (Banker and Anderson, 

1986). 

f.  Masalah Dalam Pembuatan Tablet 

Pada pembuatan tablet sering timbul masalah-masalah yang menyebabkan 

tablet yang dihasilkan tidak memenuhi persyaratan kualitas, masalah-masalah 

tersebut antara lain : 

1) Capping 

Capping adalah pemisahan sebagian atau keseluruhan permukaan tablet bagian 

atas atau bawah. Penyebabnya yaitu udara yang terdapat di dalam sejumlah partikel 

atau granul, tidak keluar lagi sampai tekanan pencetak tablet dilepaskan dan 

pengaturan tekanan tablet yang tidak tepat. 

2) Sticking 

 Sticking adalah keadaan dimana granul menempel pada dinding die sehingga 

dapat menyebbkan tablet menjadi gumpil dan menghasilkan sisi yang kasar. 

3) Picking 

Picking adalah perpindahan bahan dari permukaan tablet dan menempel pada 

permukaan punch sehingga diperlukan tenaga tambahan untuk mengatasi gesekan  
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antara tablet dengan dinding die selama pengeluaran tablet. 

4) Binding 

Binding adalah melekatnya massa di dinding ruang cetak. Hal ini disebabkan 

karena granul masih basah dan dinding pencetak tidak licin lagi. 

5) Mottling 

Mottling adalah keadaan dimana distribusi warna tablet tidak merata, dengan 

terdapatnya bagian-bagian terang dan gelap pada permukaan yang seragam. 

Penyebabnya adalah berbedanya warna obat dengan bahan penambahan atau bila 

hasil urai obatnya berwarna (Gunsel and Kanig, 1976). 

4. Monografi Bahan Tambahan Tablet Hisap 

a. Gummi arabicum 

  Nama lain : gom akasia. Gom akasia adalah eksudat gom kering yang 

mengeras di udara seperti gom, yang mengalir secara alami atau dengan penorehan 

batang dan cabang tanaman Acacia Senegal Willd (Familia Leguminosae), dan 

species lain acasia yang berasal dari Afrika. Pemerian : tidak berbau. Kelarutan : larut 

hampir sempurna dalam dua bagian bobot air, tetapi sangat lambat, meninggalkan 

sisa bagian tanaman dalam jumlah yang sangat sedikit, praktis tidak larut dalam 

etanol dan dalam eter (Anonim, 1995).  

b. Manitol 

Mannitol mengandung tidak kurang dari 96,0% dan tidak lebih dari 101,5% 

C6H14O6, dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. Manitol mempunyai rasa 
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manis, tidak berbau, berupa serbuk hablur atau granul mengalir bebas, dan mudah 

larut dalam air, larut dalam larutan basa, sukar larut dalam piridina, sangat sukar 

dalam etanol, praktis tidak larut dalam eter (Anonim,1995). Manitol mempunyai rasa 

manis 70% dari gula dengan rasa dingin di mulut, bersifat tidak higroskopis sehingga 

mannitol sebagai bahan pembawa yang ideal tahan terhadap lembab (Ansel, 1981). 

c. Talk 

 Talk adalah magnesium silikat hidrat alam, kadang-kadang mengandung 

sedikit aluminium silikat, merupakan serbuk hablur sangat halus, putih atau putih 

kelabu, berkilat, mudah melekat di kulit, dan bebas dari butiran (Anonim, 1995). Talk 

dapat berfungsi sebagai anticoking agent, glidant, diluent dan lubricant pada 

konsentrasi 1,0-10,0 % (Kibbe, 2000). 

d. Magnesium stearat 

 Magnesium stearat merupakan senyawa magnesium dengan campuran asam-

asam organik padat yang diperoleh dari lemak, terutama terdiri dari magnesium 

stearat dan magnesium palmitat dalam berbagai perbandingan. Magnesium stearat 

merupakan serbuk halus, putih dan voluminus, bau lemah khas, mudah melekat di 

kulit, dan bebas dari butiran, mengandung setara dengan tidak kurang dari 6,8% dan 

tidak lebih dari 8,3% MgO. (Anonim,1995). Magnesium stearat dapat berfungsi 

sebagai lubricant pada konsentrasi 0,25-5,0 % (Luner and Allen, 2006). 

e.  Aspartam 

 Aspartam berfungsi sebagai bahan pemanis dalam pembuatan tablet hisap. 

Aspartam berupa tepung kristal berwarna putih, tidak berbau, sedikit larut dalam air. 
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Aspartam memiliki tingkat kemanisan relativ sebesar 180 sampai 200 kali tingkat 

kemanisan sukrosa (gula). Pemakaian aspartam yang diperbolehkan menurut WHO 

adalah sebesar 50 mg/kgBB setiap harinya. Aspartam sedikit larut dalam etanol 95% 

dan air, kelarutannya akan bertambah pada temperatur yang tinggi (Rowe, 2006). 

Pada pembuatan tablet penggunaan aspartam yang diperbolehkan adalah tidak lebih 

3,5% dari bobot total tablet yang dibuat (Anonim, 2008). 

5. Parameter Sifat Fisik Tablet Hisap 

  Pemeriksaan-pemeriksaan fisik perlu dilakukan untuk mengetahui apakah 

tablet hisap memenuhi persyaratan sebagai tablet hisap yang baik. Parameter sifat 

fisik  tablet hisap meliputi :  

a. Keseragaman bobot tablet 

Keseragaman bobot tablet diteentukan berdasarkan banyaknya penyimpangan 

bobot pada tiap tablet terhadap bobot rata-rata dari semua tablet sesuai syarat yang 

ditetapkan dalam Farmakope Indonesia edisi III (Anonim, 1979). 

Tabel 1.  Persyaratan Penyimpangan Bobot untuk Tablet (Anonim, 1979) 

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

25 mg atau kurang 
26 mg s/d 150 mg 

151 mg s/d 300 mg 
Lebih dari 300 mg 

             15 % 
10 % 

             7,5 % 
   5 % 

30 % 
20 % 
15 % 

      10 % 
 

b. Kekerasan 

Tablet harus mempunyai kekuatan atau kekerasan tertentu serta bertahan 

terhadap berbagai guncangan mekanik pada saat pembuatan (Banker dan Anderson, 
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1986). Tablet hisap yang baik memiliki harga kekerasan 7-14 kg (Cooper and 

Gunn’s, 1975). 

c. Kerapuhan 

Kerapuhan merupakan parameter ketahanan tablet dalam melawan pengikisan 

dan goncangan. Umumnya kerapuhan dinyatakan dalam persentase bobot tablet yang 

hilang selama uji kerapuhan. Kerapuhan tablet yang dipersyaratkan adalah tidak lebih 

dari 1% (Voigt, 1984).  

d. Waktu melarut 

Waktu melarut adalah waktu yang dibutuhkan tablet hisap untuk melarut 

secara perlahan di dalam rongga mulut. Waktu yang ideal bagi tablet hisap untuk 

melarut adalah sekitar 5-10 menit (Peters, 1980). 

 

E. Landasan Teori 

Pare (Momordica charantia L.) merupakan tanaman obat  yang berkhasiat 

sebagai obat cacingan, batuk, abses, demam, peluruh haid, sembelit, (Sudarsono dkk, 

2002). Kandungan kimia dari ekstrak tanaman pare antara lain adalah momordisina, 

momordina, karantina, resin, minyak lemak, flavonoid, saponin dan alkaloid 

(Sudarsono dkk., 2002). 

Flavonoid dalam daun pare dapat bermanfaat sebagai obat batuk 

(Hutapea,1991), oleh karena itu diplilih tablet yang mampu berefek lokal pada mulut 
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dan tenggorokan. Tablet yang dapat digunakan yaitu tablet hisap. Syarat dari tablet 

hisap  mempunyai kekerasan 7-14 kg (Cooper and Gunn’s, 1975). Oleh karena itu 

diperlukan bahan pengikat yang baik. Bahan pengikat yang digunakan adalah gummi 

arabicum, yang dapat digunakan sebagai bahan pengikat pada formula tablet hisap 

pada konsentrasi 5-20% (Rowe dkk., 2006). 

Pada pembuatan tablet hisap, bahan pengikat memegang peranan penting 

terhadap sifat fisik tablet. Pada umumnya, semakin tinggi konsentrasi bahan pengikat, 

akan menaikkan kekerasan dan menurunkan kerapuhan. maka dengan digunakannya 

pengikat gummi arabicum diharapkan mempunyai tingkat kekerasan yang tinggi. 

 

F. Hipotesis 

Ekstrak daun pare dengan bahan pengikat gummi arabicum diduga dapat 

dibuat menjadi sediaan tablet hisap ekstrak daun pare dan penggunaan gummi 

arabicum sebagai bahan pengikat dalam beberapa variasi konsentrasi diduga 

berpengaruh terhadap sifat fisik tablet ekstrak daun pare (Momordica charantia L.), 

meliputi kekerasan dan waktu melarut tablet meningkat, serta penurunan kerapuhan 

tablet. 

 

 


