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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Benalu teh (Scurulla atropurpurea [BL] Dans.) merupakan tumbuhan yang 

hidup menumpang pada tumbuhan teh (Thea sinensis L) dan menghisap makanan dari 

tumbuhan inang untuk kelangsungan hidupnya. Tanaman ini mengandung senyawa 

alkaloid, flavonoid, glikosida, triterpen, saponin, dan tannin. Senyawa golongan 

terpenoid, alkaloid, dan polifenol mempunyai sifat imunostimulator. Dari penelitian 

yang dilakukan oleh Winarno et al. menunjukkan bahwa benalu teh (Scurulla 

atropurpurea [BL] Dans.) bersifat imunostimulator, dimana infusa benalu teh 

meningkatkan sistem imun mencit melalui peningkatan kadar Imunoglobulin G pada 

dosis efektif 150 mg/100 g BB (Winarno et al., 2000). Alkaloid yang berperan 

sebagai imunomodulator pada benalu teh adalah kuersetrin (Gusviani et al., 2002). 

Benalu teh (Scurulla atropurpurea [BL] Dans.) umumnya digunakan dengan 

cara direbus atau diseduh. Cara ini kurang praktis, kurang efektif, mempunyai dosis 

yang tidak seragam dan keamanannya kurang jelas. Salah satu upaya untuk 

mengembangkan tanaman obat tersebut agar lebih praktis dan efektif dalam 

penggunaan adalah dengan membuatnya dalam bentuk ekstrak yang diformulasi 

dalam sediaan tablet kunyah.  
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Keunggulan dari ekstrak yang dibuat dalam sediaan tablet kunyah antara lain 

lebih mudah diserap tubuh dan mudah dilepaskan sebagai bahan aktif pada jaringan 

tubuh. Pembuatan tablet kunyah ditujukan untuk memberikan suatu bentuk 

pengobatan yang dapat diberikan dengan mudah kepada anak-anak atau orang tua 

yang sukar menelan obat utuh (Banker and Anderson, 1986), serta dapat menutupi 

rasa tidak enak atau pahit dari obat (Voigt, 1984). Sediaan ini memiliki rasa aromatik 

yang menyenangkan, tidak mengandung bahan penghancur, dan lebih disukai oleh 

pasien yang kesulitan dalam menelan obat (Voigt, 1984). 

Upaya memperbaiki rasa tablet kunyah ekstrak benalu teh (Scurulla 

atropurpurea [BL] Dans.) dapat dilakukan dengan menggunakan bahan pengisi yang 

memiliki rasa manis. Bahan pengisi pada tablet kunyah antara lain manitol, sorbitol, 

laktosa, dekstrosa, dan glukosa. Penggunaan sorbitol sebagai bahan pengisi tablet 

kunyah cukup ideal karena sorbitol memiliki kompresibilitas cukup baik, berasa 

manis dan dingin, rendah kalori, tidak menyebabkan karies gigi sehingga aman untuk 

dikonsumsi (Edge et al, 2006) serta dapat menutupi rasa tidak enak dari zat aktif pada 

formulasi tablet kunyah. Sorbitol berupa serbuk, granul atau lempengan, warna putih 

(Anonim, 1995). Sorbitol merupakan gula yang mahal (dua kali dari harga laktosa) 

sehingga perlu dikombinasi dengan laktosa untuk mengurangi biaya produksi karena 

mudah diperoleh dan murah (Banker and Anderson, 1986). Laktosa merupakan bahan 

pengisi yang sering digunakan karena tidak berbau, rasa sedikit manis, stabil diudara 

dan tidak bereaksi dengan hampir semua obat (Anonim, 1995). Kombinasi bahan 
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pengisi ini diharapkan menghasilkan tablet kunyah yang baik dan dapat memenuhi 

persyaratan. 

Berdasarkan ulasan diatas, maka perlu dilakukan penelitian mengenai 

pengaruh penggunaan kombinasi bahan pengisi sorbitol-laktosa terhadap sifat fisik 

dan tanggapan rasa dari tablet kunyah ekstrak benalu teh  (Scurulla atropurpurea 

[BL] Dans.) yang dihasilkan. 

 

B. Perumusan Masalah 

Bagaimanakah pengaruh kombinasi bahan pengisi sorbitol-laktosa pada 

pembuatan tablet kunyah ekstrak benalu teh (Scurulla atropurpurea [BL] Dans.) 

terhadap sifat fisik dan tanggapan rasa dari tablet kunyah tersebut ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh kombinasi bahan pengisi sorbitol-laktosa pada 

pembuatan tablet kunyah ekstrak benalu teh (Scurulla atropurpurea [BL] Dans.) 

terhadap sifat fisik dan tanggapan rasa dari tablet kunyah tersebut.  

  

D. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Benalu Teh (Scurrula atropurpurea [BL]. Dans.) 

a. Nama Tanaman 

Nama umum/dagang : Kemladean 
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Nama daerah : Pasilan (Melayu), Mangandeuh (Sunda), Kemladean (Jawa) 

dan Benalu (Indonesia) 

 

b. Sistematika Tanaman 

Divisi  :  Spermatophyta 

 Sub divisi  :  Angiospermae 

 Kelas  :  Dicotyledoneae 

 Bangsa  :  Santalales 

 Suku  :  Loranthaceae 

Marga  :  Scurrula 

 Jenis  :  Scurrula artopurpurea (BL). Dans. 

(Anonim, 1997) 

c. Deskripsi Tanaman 

  Tanaman benalu teh merupakan tanaman parasit obligat dengan                             

batang menggantung, berkayu, silindris, berbintik-bintik, coklat. Memiliki daun 

tunggal, berhadapan, berbentuk lonjong, ujung agak meruncing, pangkal membulat, 

tepi rata, panjang 5-9 cm, lebar 2-4 cm, dengan permukaan atas daun berwarna hijau 

sedangkan permukaan bawah berwarna coklat. Bunganya tergolong bunga majemuk, 

berbentuk payung, terdiri dari 4-6 bunga, terdapat  di ketiak daun atau di ruas batang, 

tangkai pendek, kelopak berbentuk kerucut terbalik dengan panjang ± 3 mm, bergigi 

empat, panjang benang sari 2-3 mm, kepala putik berbentuk tombol, dengan panjang 

tabung mahkota 1-2 cm, taju mahkota melengkung ke dalam dan berwarna merah. 
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Buah berbentuk kerucut terbalik, dengan panjang ± 8 mm, berwarna coklat. Akarnya 

menempel pada pohon inang, berwarna kuning kecoklatan dan berfungsi sebagai 

penghisap (Anonim, 1997). 

d. Kandungan Kimia 

  Daun dan batang mengandung saponin, tannin, alkaloid, flavonoid, glikosida, 

dan triterpen (Anonim, 1997; Winarno et al., 2000).  

e. Khasiat 

  Benalu teh berkhasiat sebagai obat sakit kuning (Anonim, 1997), antikanker 

(Nugroho et al., 2000), mengobati tumor, amandel dan campak (Thomas, 1989), dan 

dapat meningkatkan sistem imun (Winarno, et al., 2000; Gusviani et al., 2002). 

2. Ekstrak 

   Ekstrak merupakan sediaan sari pekat tumbuh-tumbuhan atau hewan yang 

diperoleh dengan cara melepaskan zat aktif dari masing-masing bahan obat 

menggunakan pelarut yang cocok, uapkan semua atau hampir semua dari pelarutnya 

dan sisa endapan atau serbuk diatur untuk ditetapkan standarnya (Ansel, 1995).  

   Atas dasar sifatnya, ekstrak dapat dikelompokkan menjadi : 

a. Ekstrak encer (Extractum tenue) 

   Memiliki konsistensi seperti madu dan dapat dituang. 

b. Ekstrak kental (Extractum spissum) 

  Dalam keadaan dingin liat dan tidak dapat dituang. Kandungan airnya 

mencapai 30%. 

c. Ekstrak kering (Extractum siccum) 
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  Memiliki konsistensi kering dan dapat digosokkan. Kandungan airnya tidak 

lebih dari 5%. 

 

d. Ekstrak cair (Extractum liquidum) 

  Dalam hal ini diartikan sebagai ekstrak cair yang dibuat sedemikian rupa 

sehingga satu bagian simplisia sesuai dengan dua bagian (kadang-kadang satu bagian) 

ekstrak cair (Voigt, 1984) 

  Metode ektraksi dipilih berdasarkan beberapa faktor, seperti sifat dari bahan 

mentah dan daya penyesuaiannya dengan tiap macam metode ekstraksi serta 

kepentingan dalam memperoleh ekstrak yang sempurna atau mendekati sempurna 

dari obat. Sifat dari bahan mentah obat merupakan factor utama yang harus 

dipertimbangkan dalam memilih metode ekstraksi (Ansel, 1989). Cara penyarian 

dapat dibedakan menjadi infundasi, maserasi, perkolasi, dan penyarian 

berkesinambungan (Anonim, 1986). 

a. Infundasi 

  Infus adalah sediaan cair yang dibuat dengan menyari simplisia dengan air 

pada suhu 900 C selama 15 menit (Anonim, 1986). 

  Infundasi adalah proses penyarian yang umumnya digunakan untuk menyari 

kandungan aktif yang larut dalam air dari bahan-bahan nabati. Penyarian dengan cara 

ini menghasilkan sari yang tidak stabil dan mudah tercemar oleh kuman dan kapang. 

Oleh sebab itu sari yang diperoleh dengan cara ini tidak boleh disimpan lebih dari 24 

jam (Anonim, 1986) 
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b. Maserasi 

  Maserasi dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan 

penyari. Cairan penyari akan menembus dinding sel atau masuk ke dalam rongga sel 

yang mengandung zat aktif, zat aktif tersebut akan larut karena adanya perbedaan 

konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dengan yang di luar sel. Larutan yang 

lebih pekat (di dalam sel) didesak keluar sel, masuk ke dalam larutan di luar sel. 

Peristiwa tersebut berulang sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan 

di luar sel dan di dalam sel. Keuntungan cara penyarian dengan maserasi adalah cara 

pengerjaan dan peralatan yang digunakan sederhana dan mudah diusahakan. 

Sedangkan kerugiannya adalah pengerjaannya lama dan penyarian kurang sempurna 

(Anonim, 1986). 

c. Perkolasi 

  Prinsip perkolasi adalah serbuk simplisia ditempatkan dalam suatu bejana 

silinder yang bagian bawah diberi sekat berpori. Cairan penyari dialirkan dari atas ke 

bawah melalui serbuk tersebut, kemudian melarutkan zat aktif dari sel-sel yang 

dilalui sampai mencapai keadaan jenuh (Anonim, 1986). 

d. Penyarian berkesinambungan 

  Penyarian berkesinambungan menggabungkan proses untuk menghasilkan 

ekstrak cair dan proses penguapan (Anonim, 1986). Penyarian ini dilakukan untuk 

meningkatkan efisiensi jumlah pelarut dan dirancang untuk bahan dalam jumlah besar 

yang terbagi dalam beberapa bejana ekstraksi (Anonim, 2000). 
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  Penyarian adalah kegiatan penarikan zat yang dapat larut dengan pelarut yang 

sesuai. Kriteria cairan penyari yang baik antara lain murah, mudah didapat, stabil 

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

selektif yaitu hanya menarik zat berkhasiat yang dikehendaki dan tidak 

mempengaruhi zat berkhasiat (Anonim, 1986). Cairan penyari yang dapat digunakan 

adalah air, etanol, etanol-air atau eter (Anonim, 1979). 

3. Tablet 

  Tablet adalah sediaan padat, dibuat secara kempa cetak, berbentuk rata atau 

cembung rangkap, umumnya bulat, mengandung satu jenis obat atau lebih dengan 

atau tanpa zat tambahan (Anonim, 1979). 

  Tablet adalah bentuk sediaan padat yang mengandung satu unit dosis lazim, 

dengan satu macam bahan aktif atau lebih tergantung tujuan terapi yang ingin dicapai 

(Sulaiman, 2007). 

  Bentuk sediaan tablet mempunyai keuntungan antara lain: (1) merupakan 

bentuk sediaan yang utuh dan mempunyai ketepatan ukuran serta variabilitas 

kandungan yang paling rendah daripada bentuk yang lain; (2) merupakan bentuk 

sediaan oral yang paling ringan dan kompak; (3) merupakan bentuk sediaan yang 

mudah dan murah dalam pembuatan, pengemasan dan pengiriman; (4) merupakan 

sediaan oral yang paling mudah pemakaiannya (Banker and Anderson, 1986). 

4. Tablet Kunyah 

  Tablet kunyah adalah tablet yang dimaksudkan untuk hancur perlahan-lahan 

dalam mulut dengan kecepatan yang wajar dengan atau tanpa mengunyah dengan 
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sesungguhnya. Karakteristik tablet kunyah memiliki bentuk yang halus setelah 

hancur, mempunyai rasa yang enak dan tidak meninggalkan rasa pahit atau tidak enak 

(Ansel, 1995). 

  Tablet kunyah digunakan untuk pasien yang kesulitan dalam menelan tablet, 

atau untuk anak-anak yang tidak bisa menelan tablet dengan air, tablet kunyah 

merupakan alternatif yang baik. Manitol biasanya digunakan dalam tablet kunyah 

sebagai pengisi, memberikan rasa yang enak, rasa yang dingin di mulut dan dapat 

melapisi rasa dari beberapa macam bahan dalam formula (Aulton, 2002). 

  Tablet kunyah dibuat dengan granulasi basah. Granul yang digunakan tidak 

begitu keras dan biasanya mengandung rasa dengan jumlah yang banyak. Bahan 

penghancur tidak dibutuhkan dalam tablet kunyah, karena di sini gigi melakukan 

fungsinya (Aulton, 1994). Disamping memiliki jumlah pengikat yang relatif tinggi, 

juga mengandung gula, serbuk coklat, dan bahan aroma (Voigt, 1984). 

  Formula tablet kunyah kebanyakan jumlah manitolnya 50% atau lebih dari 

berat formula itu sendiri. Kadang-kadang bahan pemanis lainnya seperti sorbitol, 

laktosa, dekstrosa, dan glukosa dapat sebagai pengganti sebagian atau seluruh manitol 

(Ansel, 1995). 

  Pada proses penabletan sering terjadi permasalahan yang mengakibatkan 

rusaknya atau kurang sempurnanya bentuk tablet. Permasalahan dalam pembuatan 

tablet meliputi : 

a. Capping 
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  Capping adalah keadaan suatu tablet dimana bagian atas atau bawahnya 

terpisah secara horizontal, baik sebagian atau seluruhnya dari bagian utamanya pada 

saat tablet dikeluarkan dari die atau setelah tablet dikempa (Sulaiman, 2007).  

 

b. Lamination 

  Lamination adalah tablet pecah atau terbagi menjadi dua atau lebih bagian 

secara horizontal (Sulaiman, 2007).  

c. Chipping 

  Chipping adalah pecahnya tepi tablet, baik setelah dikeluarkan dari cetakan, 

selama penanganan lanjutan maupun yang terjadi saat penyalutan (Sulaiman, 2007). 

d. Cracking 

  Cracking adalah tablet mengalami retakan kecil dibagian atas, bawah, maupun 

di dinding samping (Sulaiman, 2007). 

e. Sticking 

  Sticking adalah melekatnya material yang dikempa pada dinding die 

(Sulaiman, 2007). 

f. Picking  

  Picking adalah tablet yang permukaannya hilang karena sejumlah kecil 

material yang dikempa melekat pada permukaan punch (Sulaiman, 2007). 

g. Binding 

  Binding adalah keadaan dimana terjadi perlekatan antara tablet dengan 

dinding ruang cetak pada saat pengeluaran tablet (Sulaiman, 2007). 
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h. Motling 

  Motling adalah keadaan dimana distribusi warna yang tidak merata 

dipermukaan tablet, berbintik terang atau gelap (Sulaiman, 2007). 

  Dalam pembuatan tablet kompresi ada 3 metode yang berlaku, yaitu: 

a. Metode granulasi basah 

  Metode granulasi basah merupakan yang terluas digunakan orang 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, pengayaan adonan lembab menjadi pelet 

atau granul, pengeringan granul, penyaringan kering, lubrikasi atau pelinciran, 

pencetakan tablet (Ansel, 2005). 

b. Metode granulasi kering 

  Pada metode granulasi kering, granul dibentuk oleh pelembaban atau 

penambahan bahan pengikat ke dalam campuran serbuk obat tetapi dengan cara 

memadatkan masa yang jumlahnya besar dari campuran serbuk, dan setelah itu 

memecahkannya dan menjadikan pecahan-pecahan ke dalam granul yang lebih kecil. 

Dengan metode ini, baik bahan aktif maupun pengisi harus memiliki sifat kohesif 

supaya masa yang jumlahnya besar dapat dibentuk. Metode ini khususnya untuk 

bahan-bahan yang tidak dapat dibentuk. Metode ini khususnya untuk bahan-bahan 

yang tidak dapat diolah dengan metode granulasi basah, karena kepekaannya terhadap 

uap air atau karena untuk mengeringkannya diperlukan temperatur yang dinaikkan 

(Ansel, 2005). 
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c. Metode kempa langsung 

  Kempa langsung merupakan pencetakan bahan obat dan bahan tambahan yang 

berbentuk serbuk tanpa proses pengolahan awal atau granulasi. Pada proses ini, bahan 

yang digunakan mempunyai fluiditas dan kompresibilitas yang baik (Lachman et 

al.,1994). 

Beberapa granul bahan kimia seperti kalium klorida, kalium iodida, amonium 

klorida dan metenamin, memiliki sifat mudah mengalir sebagai mana juga sifat-sifat 

kohesifnya yang memungkinkan untuk langsung dikompresi dalam mesin tablet tanpa 

memerlukan granulasi basah atau kering. Jumlah bahan obat yang dapat dijadikan 

tablet tanpa melalui granulasi lebih dahulu sangat sedikit (Voigt, 1984). 

Parameter sifat fisik granul, meliputi: 

a. Waktu alir 

   Salah satu parameter yang digunakan untuk mengevaluasi massa tablet adalah 

pemeriksaan laju alirnya. Massa tablet dimasukkan sampai penuh ke dalam corong 

alat uji waktu alir dan diratakan. Waktu yang diperlukan seluruh massa untuk melalui 

corong dan berat massa tersebut dicatat. Laju alir dinyatakan sebagai jumlah gram 

massa tablet yang melalui corong per detik (Juheini et al, 2004). 

  Pada campuran serbuk atau granul, sifat alirnya dipengaruhi oleh beberapa 

faktor diantaranya adalah rapat jenis, porositas, bentuk partikel, kondisi percobaan 

dan kandungan lembab (Parrott, 1971). Partikel yang mempunyai permukaan halus 

atau licin mempunyai sifat alir yang baik dikarenakan gaya gesek dan luas kontak 

antar partikel kecil. Sifat alir dipengaruhi oleh gaya yang bekerja diantara partikel-
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partikel padat, antara lain gaya gesekan, gaya tegangan permukaan, gaya mekanik 

yang disebabkan oleh saling menguncinya partikel yang bentuknya tidak teratur, gaya 

elektrostatistik, dan gaya kohesi atau Van der Waals. Sifat-sifat granul seperti ukuran 

partikel, bentuk partikel, kekerasan atau tekstur permukaan, penurunan energy 

permukaan, dan luas permukaan juga dapat mempengaruhi (Banker dan Anderson, 

1994). Sifat alir granul yang baik bila mempunyai waktu alir tidak lebih dari 10 detik 

(Gunawan et al., 2003). 

b. Sudut diam 

   Sudut diam merupakan sudut tetap yang terjadi antara timbunan partikel 

bentuk kerucut dengan bidang horizontal. Jika sejumlah granul atau serbuk dituang ke 

dalam alat pengukur, besar kecilnya sudut diam dipengaruhi oleh bentuk ukuran dan 

kelembaban serbuk. Bila sudut diam lebih kecil atau sama dengan 300 menunjukkan 

bahwa serbuk dapat mengalir bebas, bila sudut lebih besar atau sama dengan 400 

biasanya daya mengalirnya kurang baik (Lachman dkk, 1994). 

c. Pengetapan 

   Pengetapan menunjukkan penerapan volume sejumlah granul, serbuk akibat 

hentakan atau tap dan getaran (vibrating). Granul atau serbuk dengan indeks 

pengetapan diatas 20% menunjukkan kemampuan mengalir yang buruk (Fashihi dan 

Kanfer, 1986). Ditimbang serbuk sebanyak 100,0 gram (B) dimasukkan kedalam 

gelas ukur, volumenya dicatat (V1), lalu di ”tapped” dengan ”motorized tapping 

device”, diamati volumenya dan dicatat sebagai (V2). 

  Uji sifat fisik tablet kunyah, meliputi: 
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a. Keseragaman bobot tablet 

  Keseragaman bobot obat tidak bersalut harus memenuhi syarat keseragaman 

bobot yang ditetapkan dengan menimbang secara seksama 20 tablet, menghitung 

bobot rata-rata tiap tablet. Jika ditimbang satu per satu tidak boleh lebih dari dua 

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

harga yang ditetapkan kolom A dan tidak satu tabletpun yang bobotnya menyimpang 

dari bobot rata-ratanya lebih dari harga yang ditetapkan kolom B (Anonim, 1979). 

Seperti yang terlihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Persyaratan Penyimpangan Bobot Tablet (Departemen Kesehatan RI, 
1979) 

 
Penyimpangan bobot rata-rata 

Bobot rata-rata 
A B 

25 mg atau kurang 

26 mg-150 mg 

151 mg-300 mg 

lebih dari 300 mg 

15 % 

10 % 

7,5 % 

5 % 

30 % 

20 % 

15 % 

10  

 

b. Kekerasan tablet 

  Kekerasan merupakan parameter yang menggambarkan ketahanan tablet dalam 

melawan tekanan teknis seperti guncangan, pengikisan, dan terjadinya keretakan 

tablet, selama pembungkusan, pengangkutan dan distribusinya kepada konsumen. 

Kekerasan tablet dipengaruhi oleh tekanan kompresi, porositas, sifat dari bahan yang 
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dikempa, banyaknya bahan pengikat dan metode pembuatan tablet (Lachman dkk, 

1994). Kekuatan tekanan minimum yang sesuai untuk tablet adalah sebesar 4 kg 

(Ansel, 2005). 

 

 

c. Kerapuhan tablet 

 Kerapuhan tablet menunjukkan ketahanan tablet terhadap goncangan selama 

proses pengangkutan dan penyimpanan. Pengujian kerapuhan dilakukan dengan alat 

friabiliator. Batas kerapuhan tablet yang masih diterima kurang dari 0,8 %. 

Kerapuhan di atas 0,8% menunjukkan tablet yang rapuh dan dianggap kurang kuat 

(Lachman dkk, 1994;  Voigt, 1984). 

5. Monografi bahan 

a. Aerosil 

 Silisium dioksida terdispersi tinggi (aerosil) memiliki permukaan spesifik dan 

terbukti sebagai bahan pengatur aliran yang menjadi keuntungan utamanya, dapat 

mengurangi lengketnya partikel satu sama lain, dengan demikian gesekan antar 

partikel sangat kurang. Aerosil mengikat lembab melalui gugus silanol (dapat 

menarik air 40% dari massanya) dan meskipun demikian sebagai serbuk masih dapat 

mempertahankan daya alirnya (Voigt, 1984). Penggunaannya sebagai bahan 

pengering.  

b. Sorbitol 



 16

 Sorbitol mengandung tidak kurang dari 91,0% dan tidak lebih dari 100,5% 

C6H14O6 dihitung terhadap zat anhidrat. Dapat mengandung sejumlah kecil alkohol 

polihidrik lain. Sorbitol merupakan serbuk, granul atau lempengan, higroskopis, 

warna putih dan rasa manis. Sangat mudah larut dalam air, sukar larut dalam etanol, 

metanol dan asam asetat (Anonim, 1995). Manisnya sorbitol 0,5-0,6 manisnya 

sukrosa (Daruwala, 1989). 

c. Laktosa 

  Laktosa adalah gula yang diperoleh dari susu. Dalam bentuk anhidrat atau 

mengandung molekul air. Laktosa merupakan serbuk atau massa hablur, keras, putih 

atau putih krem, tidak berbau dan rasa sedikit manis. Stabil di udara tetapi mudah 

menyerap bau. Kelarutan mudah (dan pelan-pelan) larut dalam air dan lebih mudah 

larut dalam air mendidih. Sangat sukar larut dalam etanol, tidak larut dalam koroform 

dan dalam eter (Anonim, 1995). Manisnya laktosa 0,16 manisnya sukrosa (Daruwala, 

1989). Khasiat dan penggunaan  sebagai zat tambahan (Anonim, 1979).  

d. Amilum manihot 

  Amilum yang digunakan adalah amilum manihot atau disebut juga pati singkong. 

Pati singkong adalah pati yang diperoleh dari umbi akar Manihot utilissima. 

Pemeriannya berupa serbuk sangat halus, putih, kelarutannya praktis tidak larut 

dalam air dingin dan dalam etanol (Anonim, 1995) 

e. Talk 

  Talk adalah magnesium silikat hidrat alam, kadang-kadang mengandung sedikit 

aluminium silikat. Pameriannya berupa serbuk hablur sangat halus, putih atau putih 



 17

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

Kelarutan tidak larut dalam hampir semua pelarut. Khasiat dan pengggunaan sebagai 

zat tambahan (Anonim, 1979). 

f. Magnesium stearat 

  Magnesium stearat merupakan serbuk halus, putih, licin, dan mudah melekat 

dalam kulit, bau lemah khas, praktis tidak larut dalam air, dalam etanol (95%)  P dan 

eter P. Magnesium stearat mengandung tidak kurang 6,5% dan tidak lebih dari 8,5% 

MgO, dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. Penggunaannya sebagai bahan 

pelicin dalam pembuatan tablet (Anonim, 1979). 

 

E. Landasan Teori 

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa infus benalu teh dapat meningkatkan 

sistem imun pada mencit dengan dosis efektif 150 mg/100 g BB. Senyawa yang 

bertanggung jawab adalah polifenol, alkaloid dan terpenoid karena senyawa tersebut 

bersifat imunostimulan (Winarno et al, 2000). 

Salah satu upaya untuk mengembangkan tanaman obat tersebut agar lebih 

praktis dan efektif dalam penggunaan adalah dengan membuatnya dalam bentuk 

ekstrak yang diformulasi dalam sediaan tablet kunyah. Keunggulan dari ekstrak yang 

dibuat dalam sediaan tablet kunyah antara lain lebih mudah diserap tubuh dan mudah 

dilepaskan sebagai bahan aktif pada jaringan tubuh (Banker and Anderson, 1986). 

Kombinasi bahan pengisi sorbitol-laktosa diperlukan untuk menutup rasa 

tidak enak dari ekstrak benalu teh (Scurulla atropurpurea [BL] Dans.), karena 
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kombinasi tersebut merupakan kombinasi bahan pengisi yang ideal. Sorbitol memiliki 

kompresibilitas cukup baik, berasa manis dan dingin, rendah kalori, tidak 

menyebabkan karies gigi sehingga aman untuk dikonsumsi (Edge et al, 2006) serta 

dapat menutupi rasa tidak enak dari zat aktif pada formulasi tablet kunyah. Tetapi 

sorbitol merupakan gula yang mahal sehingga perlu dikombinasi dengan laktosa yang 

lebih ekonomis untuk mengurangi biaya produksi (Banker and Anderson, 1986), 

sehingga tetap menghasilkan tablet kunyah yang baik dan dapat memenuhi 

persyaratan. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ningtyas (2008), kombinasi sorbitol-

laktosa dalam berbagai seri konsentrasi memberikan pengaruh pada sifat fisik dan 

tanggapan rasa tablet kunyah ekstrak rimpang temu putih. Kenaikan kadar sorbitol 

dalam tablet, meningkatkan rasa manis dan kekerasan tablet kunyah serta 

menurunkan kerapuhan tablet disertai dengan tingginya biaya produksi. Untuk itu 

diperlukan kombinasi sorbitol-laktosa dengan perbandingan yang masih bisa 

menghasilkan tablet kunyah yang baik. 

 

F. Hipotesis 

  Penggunaan kombinasi bahan pengisi sorbitol-laktosa akan berpengaruh 

terhadap sifat fisik dan rasa tablet kunyah ekstrak benalu teh yang dihasilkan. 

Kenaikan kadar sorbitol dalam tablet, meningkatkan rasa manis dan kekerasan tablet 

kunyah serta menurunkan kerapuhan tablet. 

 


