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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang masalah 

Tanaman berkhasiat obat sudah lama digunakan sejak jaman dahulu. Salah 

satu tanaman yang berkhasiat sebagai obat adalah tanaman pare. Tanaman pare 

mengandung komponen kimia diantaranya alkaloid, vitamin C, flavonoid dan 

polifenol. Kandungan flavonoid daun pare ini mempunyai khasiat sebagai obat batuk 

(Syamsuhidayat dan Hutapea, 1991). Pada umumnya masyarakat menggunakan daun 

pare masih dalam bentuk sederhana seperti seduhan atau rebusan, penyajian demikian 

itu kurang begitu disukai oleh masyarakat jaman sekarang karena kurang praktis dan 

nyaman, maka dari itu diperlukan inovasi baru untuk meningkatkan kenyamanan dan 

kemudahan dalam penggunaannya. Salah satunya dibuat dalam bentuk sediaan tablet 

hisap. Tablet hisap adalah sediaan padat yang mengandung besar gula dan gom, 

memberikan kohesivitas dan kekerasan yang tinggi serta dapat melepaskan obatnya 

dengan lambat. Adapun keuntungan dari tablet hisap antara lain memiliki rasa 

aromatik yang menyenangkan, mudah dalam penggunaan, ketepatan dosis, 

mempunyai bentuk yang memikat. 

Metode dalam pembuatan tablet hisap ada dua cara yaitu peleburan 

(Lozenges) dan pengempaan atau kompresi (Troches) (Lachman dkk, 1994). 

Kandungan flavonoid sebagai zat aktif dalam daun pare mempunyai sifat tahan 

terhadap pemanasan, stabil dengan adanya air maka dalam penelitian ini 

menggunakan metode granulasi basah. Salah satu contoh bahan pengikat adalah 

gelatin. Gelatin merupakan bahan pengikat yang banyak digunakan karena 
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komposisinya lebih konsisten dibandingkan gom alam dan tragakan. Penambahan 

bahan pengikat dalam pembuatan tablet hisap dimaksudkan untuk meningkatkan 

kekerasan tablet, karena tablet hisap harus lebih keras 7-14 kg dibanding tablet biasa. 

Menurut Yusiandre (2008), kenaikan konsentrasi gelatin mempengaruhi sifat 

fisik tablet hisap ekstrak kemangi antara lain meningkatkan kekerasan tablet dan 

menurunkan kerapuhan. Oleh karena itu maka perlu dilakukan penelitian mengenai 

pengaruh konsentrasi gelatin sebagai bahan pengikat terhadap sifat fisik tablet hisap 

ekstrak daun pare (Momordica charantia L.). 

 

B. Perumusan Masalah 

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

sebagai tablet hisap yang memenuhi persyaratan ? 

2. Bagaimana pengaruh konsentrasi gelatin sebagai bahan pengikat terhadap sifat 

fisik tablet hisap ekstrak daun pare ?  

 

C. Tujuan  Penelitian 

1. Untuk mendapatkan formula tablet hisap ekstrak daun pare yang memenuhi 

persyaratan standart. 

2. Mengetahui pengaruh konsentrasi gelatin sebagai bahan pengikat terhadap sifat 

fisik tablet hisap ekstrak  daun pare. 
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D. Tinjauan Pustaka 

1. Uraian Tentang Tanaman Pare (momordica charantia L.) 

Tanaman pare banyak terdapat di daerah tropika, tumbuh baik didataran 

rendah dan dapat ditemukan tumbuh liar di tanah terlantar, tegalan, dibudidayakan 

atau ditanam di pekarangan dengan dirambatkan dip agar, untuk diambil buahnya. 

Tanaman ini tidak memerlukan banyak sinar matahari sehingga dapat tumbuh subur 

di tempat-tempat yang agak terlindung (Sastroamidjojo, 1965). 

a. Sistematika Tanaman 

Kedudukan tanaman pare dalam taksonomi: 

Division   : Spermatopyta 

Sub Division  : Angyospermae 

Class   : Dicotyledonae 

Ordo   : Cucurbibitales 

Familia   : Cucurbitaceae 

Genus   : Momordica 

Spesies   : Momordica charantia L 

b. Deskripsi Tanaman 

Habitus semak, semusim, menjalar atau merambat. Batang masif, berusuk 

lima, masih merambat, setelah tua gundul, hijau.  Daun tunggal, bulat telur, berbulu, 

berlekuk, tangkai panjang sampai 7-13cm, hijau. Daun tunggal, bulat telur, berbulu, 

berlekuk, tangkai panjang sampai 7-13cm, hijau. Bunga tunggal, berkelamin satu, 

kelopak bentuk lonjong, berusuk banyak, benang sari tiga, kepala sari lepas, putik 

satu, putih, bakal buah berparuh, berduri tempel, halus dan berambut, tangkai bunga 
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5-15cm, daun pelindung hijau, mahkota bulat telur, kuning. Buah bulat memanjang, 

berusuk, jingga. Biji keras, pipih, dengan alur tidak beraturan, coklat kekuningan. 

Akar tunggang, putih kotor.   

c. Nama Daerah 

Prien, paria, foria , peria , kambeh (Sumatra); Paparae, paria, pare, pepareh 

(Jawa);  Paya (Bali). Truwok, paria, pania (Nusa tenggara);  Popari, beleng gede, 

paria, paria (Sulawesi); Papariane, papari, papare, kepare (Maluku) (Syamsuhidayat 

dan Hutapea, 1991). 

d. Kandungan Kimia 

Daun, buah dan biji Momordica charantia mengandung saponin, alkaloid, 

flavonoid dan polivenol. Di dalam tanaman pare terdapat zat aktif momordisin, 

momordin, asam trikosanat, asam oleanolat dan saponin (Syamsuhidayat dan 

Hutapea, 1991). 

e. Kegunaan 

Daun Momordica charantia berkhasiat sebagai obat cacing pada anak-anak, 

obat batuk, obat demam nifas, obat kencing nanah, obat malaria, obat muah dan obat 

susah berak. Bijinya sebagai obat luka, dagingnya sebagai obat sariawan dan 

menambah nafsu makan serta akarnya sebagai obat ambeien. 

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 
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Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif 

dari simplisia nabati atau simplisia hewani dengan menggunakan pelarut yang sesuai, 

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

tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan 

(Anonim, 1979). 

Berdasarkan sifatnya nya ekstrak dapat dibagi menjadi empat, yaitu: ekstrak 

encer, ekstrak kental, ekstrak kering dan ekstrak cair. 

1)  Ekstrak encer (Extractum tenue) 

Sediaan ini memiliki konsistensi semacam madu dan dapat dituang. 

2)  Ekstrak kental (Extractum spissum) 

Sediaan liat dalam keadaan dingin dan tidak dapat dituang. Kandungan airnya 

berjumlah sampai dengan 30%. 

3)  Ekstrak kering (Extrtactum siccum) 

Sediaan ini memiliki konsistensi kering dan mudah digosokkan. Melalui 

penguapan cairan pengekstraksi dan pengeringan sisanya akan terbentuk suatu 

produk, yang sebaliknya memiliki kandungan lembab tidak lebih dari 5%. 

4)  Ekstrak cair (Extractum fluidum) 

Dalam hal ini dapat diatrikan sebagai ekstrak cair, yang dibuat sedemikian 

rupa sehingga 1 bagian simplisia sesuai dengan 2 bangian (kadang-kadang juga satu 

bagian) ekstrak cair (Voigt, 1984). 

b. Metode pembuatan ekstrak 

Metode pembuatan ekstrak yang umum digunakan antara lain maserasi, 

perkolasi, soxhletasi. Metode eksrtaksi dipilih berdasarkan beberapa faktor seperti: 
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sifat dari bahan mentahobat dan daya penyesuaian dengan tiap macam metode 

ekstraksi dan kepentingan dalam memperoleh ekstrak yang sempurna (Ansel, 1989). 

1) Maserasi 

Maserasi merupakan proses paling tepat untuk simplisia yang sudah halus dan 

memungkinan direndam hingga meresap dan melunakkan susunan sel, sehingga zat-

zatnya akan larut. Proses ini dilakukan dalam bejana bermulut lebar, serbuk 

ditempatkan lalu ditambah pelarut dan ditutup rapat, isinya dikocok berulang-ulang 

kemudian disaring. Proses ini dilakukan pada temperature 15-20ºC selama tiga hari 

(Ansel, 1989). 

Maserasi dilakukan dengan merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari. 

Cairan penyari yang digunakan dapat berupa air, etanol, air-etanol, atau pelarut lain. 

Sepuluh bagian simplisia dengan derajat halus yang cocok dimasukkan dalam bejana, 

lalu dituangi 75 bagian cairan penyari, ditutup dan dibiarkan selama 5 hari terlindung 

dari cahaya, sambil berulang-ulang diaduk. Setelah 5 hari diserkai, ampas diperas. 

Ampas ditambah cairan penyari secukupnya, diaduk dan diserkai, sampai diperoleh 

seluruh sari sebanyak 100 bagian. Setelah itu, sari dipekatkan dengan cara diuapkan 

pada tekanan rendah dan suhu 50ºC hingga konsentrasi yang dikehendaki (Anonim, 

1986). 

2) Perkolasi 

Perkolasi adalah cara penyarian yang dilakukan dengan mengalirkan cairan 

penyari melalui serbuk simplisia yang telah dibasahi. Kekuatan yang berperan pada 

perkolasi antara lain: gaya berat, kekentalan, daya larut, tegangan permukaan, difusi, 

osmosa, adhesi, daya kapiler dan daya geseran (friksi) (Anonim, 1986). 
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3) Soxhletasi 

Bahan yang disaring berada dalam kantong ekstraksi (karton, kertas) didalam 

sebuah alat ekstraksi dari gelas yang diantara labu suling dan suatu pendingin air 

balik dan dihubungkan melalui pipet. Labu tersebut berisi bahan pelarut yang 

menguap jika diberi pemanasan akan menguap mencapai kedalam pendingin balik 

melalui pipa. 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 akan tersari tertimbun 

didalam labu tersebut (Voigt, 1984). 

c.  Cairan penyari 

Pemilihan cairan penyari harus mempertimbangkan banyak faktor. Cairan 

penyari yang baik harus memenuhi kriteria, yaitu murah dan mudah diperoleh, stabil 

secara fisika dan kimia, bereaksi netral, tidak mudah menguap dan terbakar, selektfi 

yaitu hanya menarik zat berkhasiat yang dikehendaki, tidak mempengaruhi zat yang 

berkhasiat. Penyarian pada perusahaan obat tradisional masih terbatas pada 

penggunaan cairan penyari air, etanol atau etanol-air (Anonim, 1986). 

3. Tinjauan Tentang Simplisia 

Simplisia adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai bahan obat yang 

belum mengalami pengolahan apapin juga dan kecuali dikatakan lain, berupa bahan 

yang dikeringkan. Simplisia nabati adalah simplisia yang berupa tumbuhan  utuh, 

bagian tumbuhan, atau eksudat tumbuhan. Eksudat tumbuhan ialah isi sel yang secara 

spontan keluar dari tumbuhan atau isi sel yang dengan cara tertentu dikeluarkan dari 
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selnya, atau senyawa nabati yang dengan cara tertentu dipisahkan dari tumbuhannya 

dan belum berupa senyawa kimia murni. 

Simplisia sebagai produk hasil pertanian atau pengumpulan liar tentu saja 

kandungan kimianya tidak bias dijamin selalu konstan karena disadari adanya 

variabel bibit, tempat tumbuh, iklim, kondisi (umur dan cara panen), serta proses 

pasca panen dan preparasi akhir. Dalam perkembangan selanjutnya, tahapan usaha 

menjamin keajegan kandungan kimia diserahkan pada tahapan teknologi fitofarmka. 

Produk tumbuhan obat dari tahapan pertanian yaitu  simplisia berubah posisi menjadi 

bahan dasar awal serta ekstak sebagai bahan baku obat dan produk sediaan (Anonim, 

2000). 

4. Tinjauan Tentang Tablet 

Tablet marupakan bahan obat alam dalam bentuk sediaan padat yang biasanya 

dibuat dengan penambahan bahan tambahan farmasetika yang sesuai. Tablet-tablet 

dapat berbeda –beda dalam ukuran, bentuk, berat, kekerasan, ketebalan, daya 

hancurnya dan aspek lainnya tergantung pada cara pemakaian tablet dan metode 

pembuatannya (Ansel, 1981). 

Tablet adalah sediaan padat kompak, dibuat secara kempa cetak, dalam 

tabung pipih atau sirkuler, kedua permukaannya rata atau cembung, mengandung satu 

jenis obat atau lebih dengan atau tanpa zat tambahan. Zat tambahan yang digunakan 

dapat berfungsi sebagai zat pengisi, zat pengembang, zat pengikat, zat pelicin, zat 

pembasah atau zat lain yang cocok (Anonim, 1979). 

Bentuk sediaan tablet mempunyai keuntungan: mempunyai ketepatan dosis, 

praktis dalam penyajiannya, biaya untuk produksi yang murah, mudah untuk dibawa 
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kemana-mana, mudah dalam pengemasannya, tahan untuk penyimpanan jangka 

panjang, mempunyai bentuk tablet yang mengikat (Lachman dkk, 1994). 

a. Metode Pembuatan Tablet Hisap 

Ada dua metode dalam pembuatan tablet hisap yaitu : 

1)  Metode peleburan 

Tablet hisap yang diproduksi dengan cara peleburan disebut dengan lozenges 

2)  Metode pengempaan atau kompresi 

Tablet hisap yang diproduksi dengan cara pengempaan atau kompresi disebut 

dengan troches. Metode pengempaan atau kompresi dibagi menjadi tiga yaitu : 

a) Metode Granulasi Basah 

Metode ini merupakan metode yang paling banyak digunakan dalam 

memproduksi tablet kompresi. Langkah-langkah yang diperlukan dalam pembuatan 

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

bahan-bahan, pembuatan granulasi basah, menyaring granul basah menjadi butiran 

yang lebih halus, pengeringan, pengayakan granul kering, pencampuran bahan pelicin 

dan bahan penghancur, pembuatan tablet dengan kompresi (Ansel, 1981). 

b) Metode Granulasi Kering 

Metode granulasi kering, granul dibentuk oleh pelembaban atau penambahan 

bahan pengikat kedalam campuran serbuk obat tetapi dengan cara memadatkan massa 

dalam jumlah yang besar dari campuran serbuk, dan setelah itu memecahkannya dan 

menjadikan pecahan-pecahan ke dalam granul yang lebih kecil. Metode ini 

khususnya untuk bahan-bahan yang tidak dapat diolah dengan metode granulasi 
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basah, karena kepekaannya terhadap uap air atau karena untuk mengeringkannya 

diperlukan temperatur yang dinaikkan (Ansel, 1989). 

c) Metode Kempa Langsung 

Metode cetak langsung berlaku untuk proses umum pada pembuata tablet-

tablet yang dikompresi ketika tidak ada perlakuan pendahuluan  atau hanya perlakuan 

kecil yang dibutuhkan sebelum memasukkan bahan ke dalam mesin tablet. Beberapa 

bahan mempunyai karakteristik pengaliran bebas dan pengikatan yang penting 

(Remington, 1995). 

Beberapa granul bahan kimia seperti kalium klorida, kalium iodide, 

ammonium klorida dan metenamin, memiliki sifat mudah mengalir sebagaimana juga 

sifat-sifat kohesifnya yang memungkinkan untuk langsung dikompresi dalam mesin 

tablet tanpa memerlukan granulasi basah atau granulasi kering (Ansel, 1981). 

Secara umum tujuan dari granulasi adalah memperbaiki keseragaman 

distribusi zat berkhasiat, memperbaiki sifat alir dari bahan-bahan yang digunakan dan 

membantu pengikatan antar granul dalam proses penabletan (Canstensen, 1973). 

b. Bahan Tambahan Tablet 

Dalam pembuatan tablet selain zat aktif juga digunakan bahan tambahan yang 

inert, yang dicampur bersama bahan obatnya. Bahan pembantu tablet harus bersifat 

netral, tidak berbau, tidak terasa, dan sedapat mungkin tidak berwarna (Voigt, 1984). 

Untuk pembuatan tablet diperlukan zat tambahan berupa: 

1) Zat pengisi (Filler / Diluent) 

Bahan pengisi adalah zat inert yang ditambahkan pada zat aktif pada jumlah 

yang cukup untuk dibuat sediaan obat sehingga diperoleh berat yang rasional 
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(Rubinstein, 1994). Pengisi diperlukan jika dosis obat tidak cukup untuk membuat 

bulk. Pada obat berdosis tinggi, bahan pengisi tidak diperlukan lagi (misal: aspirin, 

antibiotik tertentu) (Banker and Anderson, 1986). 

Bahan pengisi yang biasa digunakan antara lain : laktosa, sukrosa, amilum, 

kaolin, kalsium karbonat, dekstrosa, manitol, sorbitol, sellulosa, dan bahan lain yang 

cocok (Lachman dkk, 1994). 

2) Zat pengikat (Binder) 

Bahan pengikat diperlukan dalam pembuatan tablet dengan maksud untuk 

meningkatkan kohesivitas antar partikel serbuk sehingga memberikan kekompakan 

dan daya tahan tablet (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). 

3) Zat pemanis 

Bahan pemberi rasa sangat penting dalam pembuatan tablet hisap. Apa yang 

dirasa mulut saat menghisap tablet sangat terkait dengan penerimaan konsumen 

nantinya dan berarti juga sangat berpengaruh terhadap kualitas produk. Dalam 
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formulasi tablet hisap, bahan perasa yang digunakan biasanya juga merupakan bahan 

pengisi tablet hisap tersebut, seperti manitol (Peters, 1989). 

4) Zat pelicin (Lubricant) 

Bahan ini ditunjukkan untuk memacu aliran serbuk atau granul dengan jalan 

mengurangi gasekan  diantara partikel-partikel (Lachman dkk, 1994). 

c. 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 dan lamination 

Capping adalah keadaan yang menggambarkan bagian atas atau bawah tablet 

terpisah sebagian atau seluruhnya. Lamination adalah keadan tablet terbelah menjadi 

dua lapis atau lebih. Keadan ini disebabkan oleh adanya udara yang ikut dikempa. 

2) Picking dan sticking 

Picking adalah keadaan yang menggambarkan sebagian permukaan tablet 

menempel pada punch. Sticking adalah adanya granul yang melekat pada die atau 

punch. 

3) Motling 

Motling adalah terjadinya warna yang tidak merata pada permukaan tablet, 

disebabkan perbedaan obat atau hasil uraiannya dengan bahan tambahan, juga karena 

terjadinya migrasi obat selama pengeringan atau adanya bahan tambahan berupa 

larutan berwarna yang tidak terbagi merata (Gunsel and Kanig, 1976). 
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d. Kontrol Kualitas Granul 

Sifat alir granul memegang peranan penting dalm pembuatan tablet, dapat 

ditetapkan dengan cara : 

a) Waktu Alir  

Waktu alir adalah waktu yang dibutuhkan sejumlah granul untuk mengalir 

dalam suatu alat. Kecepatan alir granul dipengaruhi oleh bentuk dan ukuran partikel, 

kondisi permukaan, kelembaban granul, dan penambahan bahan pelicin. Apabila 

granul mempunyai sifat alir yang baik maka pengisian pada ruang kempa akan 

menjadi konstan, sehingga sediaan yang dihasilkan mempunyai bobot yang seragam 

(Parrott, 1971). 

b) Sudut Diam 

Sudut diam adalah sudut tetap yang terjadi antara timbunan partikel berbentuk 

kerucut dengan bidang horizontal. Besar kecilnya sudut diam dipengaruhi oleh 

bentuk, ukuran dan kelembapan granul dan serbuk. Granul atau serbuk yang 

mempunyai sudut diam > 40 biasanya mempunyai sifat alir yang kurang baik. 

c) Kompaktibilitas 

Kompaktibilitas adalah kemempuam bahan untuk memebentuk massa yang 

kompak setelah diberi tekanan. Pada uji kompaktibilitas volume massa granul yang 

diuji dibuat sama. Granul dimasukkan kedalam ruang die pada mesin tablet single 

punch dengan punch atas 5mm, 6mm dan 7mm yang merupakan kedalaman punch. 

Pada tekanan yang sama, bila tablet yang dihasilkan mempunyai kekerasan yang 

lebih besar maka dikatakan partikel mempunyai kompresibilitas yang baik (Paronen, 

1996). 
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d) Distribusi ukuran partikel 

Disusun ayakan dari atas ke bawah mulai dari ayakan mesh 14 sampai ayakan 

mesh 60, ke dalam ayakan yang paling atas dituangi granul yang telah ditimbang 25 

gram. Mesin dijalankan 5 menit dengan frekuensi 200 rpm. Granul yang tertinggal di 

atas masing-masing ayakan ditimbang kemudian dihitung dr (diameter rata-rata) 

(Parrott, 1986).  

dr = Diameter rata-rata lubang x % berat yang tertinggal ..................(2)  
    100 

dr = diameter rata-rata   

e. Pemeriksaan Kualitas Tablet 

1) Keseragaman Bobot 

Keseragaman bobot tablet dapat diketahui dengan menghitung banyaknya 

tablet yang menyimpang dari bobot tablet rata-rata yang diperbolehkan. Pada tablet 

tidak bersalut harus memenuhi syarat keseragaman bobot yang ditetapkan sebagai 

berikut : untuk 20 tablet, dihitung bobot rata-ratanya. Jika ditimbang satu-persatu, 

tidak boleh 2 tablet yang masing-masing bobotnya menyimpang dari bobot rata-rata 

lebih besar dari harga yang ditetapkan dikolom A, dan tidak satupun yang bobotnya 

menyimpang dari bobot rata-ratanya dari harga yang ditetapkan kolom B. Jika tidak 

mencakupi 20 tablet maka dapat digunakan 10 tablet, tidak satu tabletpun yang 

menyimpang lebih besar menyimpang dari bobot rata-rata yang ditetapkan dikolom 

A, dan tidak satu tabletpun yang menyimpang lebih besar dari bobot rata-ratanya 

dari harga yang ditetapkan kolom B. Keseragaman bobot untuk tablet tidak bersalut 

dengan bobot rata-rata lebih dari 300 mg, tidak boleh lebih dari 2 tablet yang 
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penyimpangan bobotnya lebih dari 10% dihitung dari bobot rata-rata tablet 

(Anonim, 1979). 

Tabel 1.  Persyaratan Penyimpangan Bobot Tablet 

Bobot rata-rata 
Penyimpangan bobot rata-rata dalam % 

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 % 

 

Keseragaman bobot tablet disebabkan oleh beberapa faktor antara lain : 

a) Ukuran dan distribusi ukuran partikel atau granul yang akan ditablet. Pada 

pengisian ruang kempa dengan volume yang sama dengan granul yang ukurannya 

berbeda akan dihasilkan berat tablet yang berbeda. 

b) Sifat alir granul mempengaruhi keseragaman bobot tablet. Bila granul tidak 

mengalir baik, maka tablet akan seragam bobotnya (Banker and Anderson, 1986). 

2) Kekerasan 

Kekerasan tablet merupakan ketahanan tablet selama proses pengemasan, 

penyimpanan, pengangkutan dan pendistribusian. Tablet hisap yang berkualitas 

mempunyai kekerasan 7-14 kg, nilainya lebih tinggi dari kekerasan tablet biasa 

karena tablet hisap harus dapat melarut lambat di rongga mulut (Cooper dan Gunn, 

1975). 



16 
 

 

3) Kerapuhan  

Kerapuhan merupakan ketahanan tablet terhadap adanya tekanan mekanik 

terutama goncangan atau terjadinya pengikisan akibat tekanan tersebut. Kerapuhan 

tablet yang berkualitas tidak boleh lebih dari 0,5-1% (Banker dan Anderson, 1986). 

4) Waktu melarut 

Tablet hisap dimaksudkan untuk memberi efek lokal pada mulut atau 

kerongkongan dan umumnya digunakan untuk mengobati sakit tenggorokan atau 

untuk mengurangi batuk pada influenza. Tablet hisap dirancang agar tidak hancur di 

dalam rongga mulut tetapi melarut atau terkikis secara perlahan dalam waktu 30 

menit atau kurang (Banker and Anderson, 1986). 

5) Uji tanggapan rasa 

Uji tanggapan rasa dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tanggapan 

masyarakat (responden) terhadap rasa dari tablet hisap yang diformulasikan. Uji 

respon rasa ini dibagi menjadi dua yaitu uji terhadap rasa tablet hisap dan formula 

yang dapat diterima oleh responden. Tanggapan rasa dikelompokkan dari tingkat 

manis, sedang, tidak berasa dan pahit. Kemudian data disajikan dalam bentuk tabel 

menurut persentase responden dengan tanggapan yang diberikan (Nugroho, 1995). 

6) Uji Parameter Spesifik KLT 

Kromatografi lapis tipis adalah suatu metode pemisahan fisikokimia dimana 

fase diam terdiri dari butir-butir pada penyangga pelat gelas logam atau lapisan yang 

cocok. Kromatografi lapis tipis (KLT) merupakan metode pilihan untuk pemisahan 

semua kandungan yang larut dalam lipid, steroid, karotenoid, kuinon sederhana, 
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klorofil (Harbone, 1987). Teknik kromatografi lapis tipis menggunakan suatu 

adsorben yang disalutkan pada suatu lempeng kaca sebagai fase diam dan 

pengembangan kromatogram terjadi ketika fase gerak terlapis melewati adsorben itu 

(Bassett dkk, 1994). Pemisahan terjadi selama perambatan kapiler (pengembengan), 

selanjutnya senyawa yang tidak berwarna harus ditampakkan atau dideteksi (Stahl, 

1985). Kelebihan penggunaan metode kromatografi lapis tipis ini antara lain : jumlah 

cuplikan dan pelarut yang digunakan sedikit, peralatan sederhana, dan murah (Gritter 

dkk, 1991). Selain itu metode ini juga memiliki ketajaman pemisahan yang lebih 

besar dan kepekaan tinggi ( Basset dkk, 1994). 

Identifikasi analisis dengan metode KLT berdasarkan harga Rf, dimana harga 

Rf sendiri dapat didefinisikan sebagai berikut : 

 

 

 

f. Tablet Hisap 

Tablet hisap adalah sediaan padat yang mengandung satu atau lebih bahan 

obat, umumnya sebagai bahan dasar beraroma dan manis yang dapat membuat tablet 

melarut atau hancur perlahan dalam mulut (Anonim,1995). 

Dari definisi tablet hisap di atas dapat disimpulkan bahwa tablet hisap 

merupakan bentuk sediaan padat yang mengandung sebagian besar gula dan gum 

memberikan kohesivitas dan kekerasan yang tinggi dan dapat melepaskan bahan obat 

dengan lambat. Biasanya digunakan untuk memberikan efek lokal pada mulut dan 
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tenggorokan, menyembuhkan batuk dan sakit tenggorokan. Kandungan gula dan gom 

yang tinggi menghasilkan larutan yang lengket di mulut yang menyebabkan 

pengobatan tetap pada permukaan yang terkena (Cooper and Gunn,1975). 

Pada umumnya tablet hisap dibuat dengan cara menggabungkan obat dalam 

suatu bahan dasar kembang gula yang keras dan beraroma yang menarik. Lozenges 

biasanya dapat dibuat dengan mengempa tapi biasanya dibuat dengan cara peleburan 

atau dengan proses penuangan kembang gula, sedangkan troces dibuat dengan cara 

mengempa seperti membuat tablet pada umumnya. Karakteristik dari kedua tablet ini 

adalah tidak hancur di dalam mulut, melainkan larut atau terkikis secara perlahan-

lahan dalam jangka waktu 30 menit atau kurang (Banker and Anderson, 1986). 

g. Monografi Bahan Tambahan Tablet Hisap 

a.  Gelatin 

Umumnya gelatin digunakan pada kebanyakan formulasi sediaan farmasi yaitu 

produk oral dan parenteral, gelatin digunakan sebagai : coating agent, film-former, 

gelling agent, suspending agent, tablet binder, viscosity-increased agent. Gelatin 

kering stabil pada air, dan mempunyai rentang pH antara 3,8-7,6 (Price JC, 2006). 

Gelatin berupa lembaran, kepingan, potongan, atau serbuk kasar sampai halus, kuning 

lemah atau coklat terang. Warna gelatin bervariasi terganrung ukuran partikelnya, 

larutan berbau lemah seperti kaldu, jika kering stabil diudara, tetapi mudah terurai 

oleh mikroba jika lembab atau dalam bentuk larutan (Anonim, 1995). 

b.  Manitol 

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

C6H14O6, dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. Berupa serbuk hablur atau 
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granul mengalir bebas, tidak berbau, rasa manis. Mudah larut dalam air, larut dalam 

basa, sukar larut dalam piridina, sangat sukar larut dalam etanol, praktis tidak larut 

dalam eter (Anonim, 1995). 

c.  Talk 

Talk adalah magnesium silikat hidrat alam, kadang-kadang mengandung 

sedikit aluminium silikat. Berupa serbuk hablur sangat halus, putih atau kelabu. 

Berkilat, mudah melekat pada kulit dan bebas dari butiran (Anonim, 1995). Talk 

memiliki 3 keuntungan antara lain dapat berfungsi sebagai bahan pengatur aliran, 

bahan pelicin dan bahan pemisah hasil cetakan (Voigt, 1984). Talk digunakan sebagai 

glidant dan lubricant pada konsentrasi 1,0 – 10,0% (Kibbe, 2006). 

d.  Magnesium stearat 

Magnesium stearat merupakan senyawa magnesium dengan campuran asam-

asam padat yang diperoleh dari lemak, terutama terdiri dari magnesium stearat dan 

magnesium palmitat dalam berbagai perbandingan tidak kurang dari 6,8% dan tidak 

lebih dari 8,3% MgO. Pemerian serbuk halus, putih, berbau lemak khas, mudah 

melekat di kulit, bebas dari butiran. Kelarutan tidak larut dalam air, dalam etanol, 

dalam eter (Anonim, 1995). Magnesium stearat digunakan sebagai bahan pelican 

pada konsentrasi 0,25 – 5,0% (Luner dan Allen, 2006). 

 

E. Landasan Teori 

Daun pare adalah tanaman yang memiliki beberapa kandungan kimia antara 

lain saponin, flavonoid, polifenol dan vitamin C. Kandungan kimia yang berkhasiat 

sebagai obat batuk adalah flavonoid. Untuk meningkatkan kenyamanan dan 
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kemudahan pemakaian daun pare, pada penelitian ini dibuat tablet hisap dari ekstrak 

daun pare. Tablet hisap adalah tablet yang dihisap secara pelan atau diulum dalam 

mulut, tidak dengan cara mengunyah tablet tersebut. Sediaan tablet hisap biasanya 

memilih aroma yang lebih khas dan rasa yang manis.  

Tablet hisap yang baik memiliki kekerasan yang lebih tinggi dari pada tablet 

biasa yaitu 10-20 kg (Parrott, 1971). Oleh karena itu, diperlukan bahan pengikat 

untuk menghasilkan tablet hisap yang memenuhi standar. Semakin tinggi konsentrasi 

bahan pengikat maka akan menaikkan kekerasan dan menurunkan kerapuhan tablet. 

Bahan pengikat yang digunakan adalah gelatin. Gelatin merupakan bahan pengikat 

kuat dalam pembuatan tablet lozenges. Gelatin ditambahkan pada pembuatan tablet 

dengan konsentrasi tertentu yang berbeda-beda antara 2,5 – 10 % (Bandelin, 1989) . 

 

F. Hipotesis 

Ekstrak daun pare dapat dibuat menjadi bentuk sediaan tablet hisap yang 

memenuhi persyaratan dengan menggunakan bahan pengikat gelatin, kenaikan 

konsentrasi bahan pengikat gelatin dapat meningkatkan kekerasan tablet, menurunkan 

kerapuhan dan akan semakin lama waktu melarutnya 

 

 

 

 

 

 




