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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Daun sirsak mengandung senyawa polifenol yang memiliki aktivitas sebagai 

imunomodulator sehingga dapat digunakan untuk menjaga ketahanan tubuh 

(Ulfah dan Fithria, 2015). Aktivitas imunomodulator daun sirsak telah dibuktikan 

oleh beberapa penelitian. Penelitian Parlinanigrum dkk (2014) menyatakan bahwa 

ekstrak etanol daun sirsak memiliki khasiat sebagai imunomodulator pada mencit 

pada dosis 50mg/kgBB. Dewi dkk (2013) menyebutkan bahwa ekstrak etanol 

daun sirsak dapat meningkatkan sistem imun pada dosis 25mg/kgBB yang 

ditandai oleh peningkatan sel T CD4
+ 

dan T CD8
+
. Penelitian Cahyani (2017) 

menyatakan bahwa seduhan teh daun sirsak memiliki aktivitas fagositosis sel 

makrofag pada konsentrasi 12, 24 dan 48 mg/ml. Berdasarkan pertimbangan efek 

terapi bahwa ekstrak daun sirsak yang memiliki rasa pahit dapat digunakan 

sebagai imunomodulator, maka dilakukan suatu inovasi formulasi tablet 

effervescent ekstrak daun sirsak. Ekstrak daun sirsak yang diformulasi menjadi 

tablet effervescent merupakan suatu inovasi untuk menghasilkan sediaan yang 

praktis.  

Tablet effervescent memiliki kelebihan selain praktis, tablet effervescent 

memberikan rasa yang menyegarkan karena menghasilkan CO2 ketika dilarutkan 

dalam air, tablet effervescent disajikan dalam bentuk larutan sehingga dapat 

diabsorbsi dengan cepat (Siregar dan Wikarsa, 2010). Namun, sediaan dalam 
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bentuk larutan sangat dipengaruhi oleh rasa dari obat sehingga dibutuhkan 

pemanis agar sediaan tersebut dapat diterima oleh masyarakat dalam segi rasa. 

Sorbitol merupakan pemanis yang dapat digunakan dalam formulasi tablet 

effervescent (Siregar dan Wikarsa, 2010). Sorbitol bersifat inert, memilki 

kompresibilitas yang cukup baik dan compatible dengan banyak eksipien 

sehingga sesuai untuk diformulasi menjadi sediaan tablet effervescent. Sorbitol 

dipilih karena memiliki tingkat kemanisan sekitar 50-60% dari sukrosa (Rowe 

dkk., 2009). Sorbitol merupakan zat tambahan yang memiliki dua sisi yaitu 

sorbitol dapat menghasilkan tablet dengan kualitas baik dan rasa yang diterima 

oleh responden (Yusthisa, 2014). Berdasarkan latar belakang tersebut telah 

dilakukan penelitian pengaruh variasi konsentrasi sorbitol sebagaipemanis  tablet 

effervescent daun sirsak terhadap sifat fisik tablet dan penerimaan rasa. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah pengaruh variasi konsentrasi sorbitol sebagai pemanis dalam 

tablet effervescent terhadap sifat fisik tablet? 

2. Manakah formula yang paling banyak diterima oleh responden? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui pengaruh variasi konsentrasi sorbitol sebagai pemanis dalam tablet 

effervescent terhadap sifat fisik tablet. 
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2. Menentukan formula yang paling banyak diterima oleh reponden. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini yaitu diharapkan nantinya dapat ditemukan suatu 

formula tablet effervescent ekstrak daun sirsak dengan pemanis sorbitol yang 

mempunyai kualitas baik dan mempunyai rasa yang dapat diterima oleh 

masyarakat. Selain itu masyarakat juga dapat menggunakan daun sirsak sebagai 

imunomodulator dalam bentuk sediaan yang lebih praktis. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Sirsak 

Sirsak (Annona muricata L.) merupakan tanaman yang berasal dari negara 

Amerika Selatan, yaitu Meksiko.Tanaman sirsak tumbuh pada lahan yang terbuka, 

tidak ada naungan, dan tidak ada kabut. Tanaman sirsak memerlukan sinar 

matahari 50-70% untuk tumbuh dengan baik (Sunarjono, 2005).Klasifikasi 

tanaman sirsak adalah sebagai berikut: 

Divisi  : Spermatophyta  

Subdivisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledoneae 

Ordo  : Ranales 

Famili  : Annonaceae 

Genus  : Annona 

Spesiesnya :Annona muricata L (Sunarjono, 2005).  
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Tanaman sirsak dapat dilihat pada Gambar 1 

 
Gambar 1.  Tanaman sirsak (dokumentasi pribadi yang telah dideterminasi  

dilaboratorium ekologi dan biosistematika, fakultas sains dan matematika, univesrsitas 

diponegoro) 

Sirsak (soursoup) adalah tanaman buah tropis yang bersifat tahunan 

(perennial). Umurnya tidak lebih dari 20 tahun. Tanaman sirsak tersebut 

berbentuk semak dengan tinggi tidak lebih dari 4 meter. Daun sirsak berbentuk 

bulat panjang dengan ujung runcing. Warna daun bagian atas hijau tua, sedangkan 

bagian bawah hijau kekuningan. Daun sirsak tebal dan agak kaku dengan urat 

daun menyirip atau tegak pada urat daun utama. Aroma yang ditimbulkan daun 

berupa langu tidak sedap (Sunarjono, 2005). 

Daun sirsak mengandung zat yang berkhasiat sebagai obat. Zat tersebut 

diantaranya flavonoid, polifenol, asetogenin, alkaloid, tanin, dan saponin (Watt 

dan Breyer-Brandwijk, 1962). Daun sirsak banyak dimanfaatkan untuk 

pengobatan tradisional karena memiliki khasiat untuk mengobati 

penyakitdiantaranya batuk, diabetes, diuretik, disentri, demam, gangguan kandung 

empedu, hipertensi, gangguan pencernaan, infeksi, cacingan, malaria, kanker, 

rematik, sedative, dan tumor(Austin, 2005). Penelitian Cahyani (2017) 

menyatakan bahwa seduhan teh daun sirsak memiliki aktivitas fagositosis sel 
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makrofag pada konsentrasi 12, 24 dan 48 mg/ml. Hasil penelitian Sari dkk (2010) 

menyatakan bahwa infusa daun sirsak mengandung senyawa polifenol. Senyawa 

polifenol mrupakan senyawa metabolit sekunder yang memiliki cincin aromatik 

yang mengandung satu atau lebih gugus hidroksi dan larut dalam air. Senyawa 

polifenol memiliki khasiat sebagai immunomodulator (Venkatalakshmi dkk., 

2016). Imunomodulator merupakan suatu senyawa yang dapat 

mempengaruhisistem imun humoral maupun seluler (Dewi dkk., 2013). 

2. Ekstraksi 

Ekstraksi atau penyarian merupakan peristiwa perpindahan zat aktif yang 

semula berada didalam sel ditarik oleh cairan penyari sehingga zat aktif tersari 

dalam cairan penyari. Ekstrak adalah sediaan kering, kental atau cair yang dibuat 

dengan menyari simplisia nabati atau hewani menurut cara yang cocok, diluar 

pengaruh cahaya matahari langsung (Depkes RI, 1979). Metode dasar penyarian 

terdiri dari cara dingin meliputi maserasi dan perkolasi, serta cara panas yaitu 

refluks, soxhletasi, infundasi, dekokta dan digesti. Pemilihan terhadap kedua 

metode tersebut disesuaikan untuk memperoleh sari yang baik (Depkes RI, 1986). 

Dekokta adalah sediaan cair yang dibuat dengan menyari simplisia dengan air 

pada suhu 90ºC selama 30 menit. Dekokta adalah proses penyarian yang 

umumnya digunakan untuk menyari kandungan zat aktif yang larut dalam air dari 

bahan-bahan nabati. Cara ini sangat sederhana dan cara ini sering digunakan 

untuk membuat ekstrak (Depkes RI, 1986).  

Cairan penyari dalam suatu proses ekstraksi merupakan pelarut yang baik 

(optimal) untuk menyari suatu zat aktif dari kandungan zat aktif lainnya. Untuk 
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menyari metabolit sekunder yang terkandung dipilih cairan penyari yang sesuai. 

Pemilihan cairan penyari harus mempertimbangkan faktor-faktor antara lain 

murah dan mudah diperoleh, netral (tidak bereaksi dengan zat lainnya), stabil 

secara fisika dan kimia, tidak mudah menguap, tidak mudah terbakar, dan selektif. 

Cairan penyari yang ditetapkan adalah air (Depkes RI, 1986). Air merupakan 

cairan penyari yang banyak digunakan karena murah, mudah diperoleh, stabil, 

tidak mudah menguap, tidak mudah terbakar, tidak beracun dan alamiah. Air 

memiliki kerugian antara lain sari dapat ditumbuhi kapang dan jamur secara cepat 

sehingga diperlukan pengeringan untuk mengurangi kadar air sehingga mencegah 

pertumbuhan kapang dan jamur(Depkes RI, 1986). 

3. Freeze Drying 

Freeze drying / pengeringan beku adalah metode untuk mengurangi kadar air 

melalui sublimasi kristal es dari bahan beku. Prinsip utama pengeringan beku 

adalah terjadinya sublimasi, dimana air dalam keadaan padat (es) berubah menjadi 

uap tanpa melalui keadaan cair. Sublimasi air dapat terjadi pada tekanan dan suhu 

4,579 mm Hg dan 0,0099°C. Bahan pertama-tama dibekukan, kemudian 

dikenakan dibawah vakum tinggi untuk memanaskan (melalui konduksi atau 

radiasi atau melalui keduanya) sehingga cairan beku menyublim dan hanya 

menyisakan komponen padat dan kering. Secara umum pengeringan beku 

digunakan dalam produksi sediaan suntik, diagnostik dan sediaan oral padat 

dimana dikehendaki terjadi disolusi yang cepat. Keuntungan pengeringan beku 

yaitu menghasilkan produk yang stabil dan dapat meningkatkan kelarutan produk. 
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Kerugiannya yaitu tidak dapat digunakan untuk senyawa yang dapat menguap dan 

biaya mahal (Gaidhani dkk., 2015). 

4. Tablet Effervescent 

Tablet effervescent didefinisikan sebagai bentuk sediaan yang menghasilkan 

gelembung sebagai hasil reaksi kimia dalam larutan. Tablet effervescent memiliki 

beberapa keuntungan yaitu memberi cita rasa yang menyenangkan karena 

karbonasi menutup rasa zat aktif yang tidak enak, waktu disolusinya relatif cepat, 

nyaman, dan merupakan bentuk sediaan yang mengandung zat aktif yang telah 

terukur. Tablet effervescent dapat diberikan kepada pasien yang sulit menelan 

tablet atau kapsul, zat aktif yang tidak stabil apabila disimpan dalam larutan cair 

akan stabil apabila disimpan dalam bentuk tablet effervescent (Siregar dan 

Wikarsa, 2010).  

Reaksi yang terjadi pada pelarutan tablet effervescent adalah reaksi antara 

senyawa asam dan senyawa karbonat untuk menghasilkan gas CO2. Gas CO2 yang 

terbentuk dapat memberikan rasa segar, sehingga rasa pahitpada ekstrak daun 

sirsak dapat tertutupi dengan adanya CO2 dan pemanis. Reaksi ini dikehendaki 

terjadi secara spontan ketika effervescent dilarutkan kedalam air. Garam 

effervescent biasanya diolah dari suatu kombinasi asam sitrat dan asam tartrat, 

karena penggunaan asam tunggal akan menimbulkan kesukaran. Apabila asam 

tartrat digunakan sebagai asam tunggal, granul yang dihasilkan akan mudah 

kehilangan kekuatannya dan akan menggumpal. Apabila Asam sitrat digunakan 

sebagai asam tunggal akan menghasilkan campuran lekat dan sukar menjadi 
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granul (Ansel, 1989). Reaksi yang terjadi pada tablet effervescent adalah sebagai 

berikut: 

(a)  Reaksi antara asam sitrat dengan natrium bikarbonat 

H3C6H5O7.H2O + 3NaHCO3         Na2C6H5O7 + 4H2O + 3CO2 

(b) Reaksi antara asam tartrat dengan natrium bikarbonat 

H2C4H4O6 + 2NaHCO3            Na2C4H4O6 + 2H2O + 2CO2 

Reaksi diatas menunjukkan bahwa untuk menetralisir satu molekul asam 

sitrat dibutuhkan 3 molekul natrium bikarbonat (NaHCO3), sedangkan untuk 

menetralisir satu molekul asam tartrat dibutuhkan 2 molekul natrium bikarbonat 

(NaHCO3) (Ansel, 1989). 

Reaksi tersebut tidak diharapkan terjadi sebelum tablet effervescent 

dilarutkan, oleh karena itu perlu pengendalian kadar air pada bahan baku dan 

kelembapan lingkungan agar tetap rendah untuk mencegah penguraian dan 

ketidakstabilan produk. Ruang pencampuran bahan dan pencetakan yang memiliki 

kelembapanmaksimal 25% dan suhu maksimal 25°C merupakan kondisi yang 

baik untuk proses pembuatan tablet effervescent. Kelarutan yang tinggi dalam air 

merupakan salah satu hal yang penting dalam pembuatan tablet effervescent agar 

tablet dapat larut dengan cepat (Swarbrik, 2007). 

5. Komposisi Tablet Effervescent 

Bahan baku tablet effervescent pada umumnya terdiri dari bahan aktif dan 

bahan pembantu yang meliputi: 

a. Sumber asam 

Sumber asam dapat diperoleh dari tiga sumber utama yaitu asam makanan, 

asam anhidrida, dan garam asam. Asam makanan paling sering dan umum 
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digunakan pada makanan serta secara alami terdapat pada makanan, contohnya 

adalah asam sitrat, asam tartrat, asam malat, asam fumarat, asam adipat dan asam 

suksinat (Mohrle, 1989). Sumber asam yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah asam sitrat dan asam tartrat. 

 Asam sitrat adalah asam makanan yang paling umum digunakan. Asam sitrat 

mudah didapat, melimpah, relatif tidak mahal, memiliki kekuatan asam yang 

tinggi (Siregar dan Wikarsa, 2010). Asam sitrat bentuk anhidrat atau monohidrat 

merupakan hablur bening, tidak berwarna atau serbuk hablur granul sampai halus, 

putih, tidak berbau atau praktis tidak berbau, memiliki rasa sangat asam, sangat 

mudah larut dalam air, larut dalam etanol, agak sukar larut dalam eter dan bersifat 

higroskopis. Pada kelembapan relatif antara 65%-75% asam sitrat menyerap 

kelembapan. Asam sitrat memiliki kristal monohidrat yang akan hilang ketika 

dipanaskan sekitar 40-50°C (Depkes RI, 1995).  

Asam tartrat banyak digunakan dalam sediaan effervescent karena banyak 

tersedia secara komersial. Asam tartrat lebih mudah larut daripada asam sitrat dan 

juga lebih higroskopis. Asam tartrat memiliki kekuatan asam seperti asam sitrat, 

tetapi lebih banyak digunakan untuk mencapai konsentrasi asam yang ekivalen 

karena asam tartrat diprotik sedangkan asam sitrat triprotik (Siregar dan Wikarsa, 

2010). Asam tartrat memiliki bentuk hablur, tidak berwarna atau bening atau 

serbuk halus sampai granul, warna putih, tidak berbau, rasa asam. Asam tartrat 

dalam bentuk serbuk lebih stabil diudara. Asam tartrat sangat mudah larut dalam 

air, larut dalam metanol dan etanol, praktis tidak larut dalam kloroform dan eter 

(Depkes RI, 1995). 
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b. Sumber basa 

 Sumber basa yang paling banyak digunakan dalam formulasi effervescent 

adalah garam karbonat kering karena kemampuannya menghasilkan CO2. Sumber 

basa yang biasa digunakan adalah natrium bikarbonat, natrium karbonat, kalium 

hidrogen karbonat dan kalium bikarbonat (Mohrle, 1989). 

 Natrium bikarbonat merupakan sumber utama karbondioksida dalam sediaan 

effervescent. Natrium bikarbonat larut sempurna dalam air, tidak higroskopis dan 

tidak mahal (Siregar dan Wikarsa, 2010). Natrium bikarbonat merupakan serbuk 

hablur, berwarna putih, stabil diudara kering, tetapi dalam udara lembap secara 

perlahan-lahan terurai. Natrium bikarbonat larut dalam air dan tidak larut dalam 

etanol (Depkes RI, 1995).  

c. Bahan tambahan 

 Penambahan bahan tambahan dalam formulasi sediaan tablet memiliki tujuan 

antara lain untuk membantu selama proses pembuatan, meningkatkan stabilitas 

dan bioavailabilitas bahan aktif. Kriteria umum untuk bahan tambahan dalam 

formulasi sediaan tablet yaitu netral secara fisiologis, stabil secara fisika dan 

kimia, tidak mempengaruhi bioavailabilitas bahan aktif, tidak mengandung 

mikroba patogen, tersedia cukup luas dipasaran dan harganya relatif murah 

(Hadisoewignyo dan Fudholi, 2013). Bahan tambahan yang digunakan dalam 

formulasi tablet effervescent antara lain bahan pengisi, bahan pengikat, lubrikan, 

dan bahan pemanis (Siregar dan Wikarsa, 2010). 

1) Bahan pengisi 

 Bahan pengisi berfungsi untuk kesesuaian bobot tablet. Bahan pengisi 

diperlukan terutama untuk zat aktif berdosis kecil. Bahan pengisi umumnya 
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ditambahkan dalam rentang 5-80% (tergantung pada jumlah zat aktif dan bobot 

tablet yang diinginkan). Fungsi lain bahan pengisi adalah untuk memperbaiki 

kompresibilitas dan sifat alir bahan aktif. Kriteria yang baik untuk bahan pengisi 

yaitu tidak bereaksi dengan zat aktif dan bahan tambahan lain, tidak memiliki 

aktivitas fisiologis dan farmakologis, memiliki kestabilan fisika-kimia yang baik, 

tidak mempengaruhi disolusi dan bioavailabilitas sediaan tablet. Bahan pengisi 

yang umum digunakan dalam formulasi tablet antara lain laktosa, mikrokristalin 

selulosa, dan kalsium fosfat dibasik (Hadisoewignyo dan Fudholi, 2013).  

 Laktosa memiliki sifat antara lain mudah larut dalam air, memberikan rasa 

yang dapat diterima di mulut, tidak higroskopis, mudah dikeringkan pada saat 

pembuatan dengan metode granulasi basah, memiliki kompresibilitas yang baik, 

tidak reaktif, memiliki nilai titik leleh yang tinggi (202°C) sehingga tidak akan 

menjadi lunak saat terkena tekanan kompresi, sifat alir cukup baik, dan harga 

relatif murah (Hadisoewignyo dan Fudholi, 2013). Laktosa berbentuk serbuk 

hablur, putih, tidak berbau dan memiliki rasa agak manis (Depkes RI, 1979). 

2) Bahan pengikat 

 Pengikat adalah bahan yang membantu terikatnya bahan lain. Kebanyakan 

bahan memerlukan beberapa pengikat untuk memformulasi suatu granul yang 

sesuai dan efektif untuk tablet effervescent. Bahan pengikat biasanya ditambahkan 

pada serbuk yang akan digranulasi dalam keadaan kering, kemudian dibasahi 

dengan cairan penggranulasi, atau dalam suatu larutan dengan air, alkohol, atau 

cairan penggranulasi hidroalkohol (Siregar dan Wikarsa, 2010). Contoh bahan 
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pengikat antara lain polivinil pirolidon (PVP), pulvis gummi arabici (PGA), 

tragakan dan gelatin (Banker dan Anderson, 1986).  

 Polivinil pirolidon merupakan hasil polimerisasi 1-vinilpirolid-2-on. PVP 

merupakan serbuk putih atau putih kekuningan, berbau lemah atau tidak berbau 

dan higkroskopis. PVP mudah larut dalam air, dalam etanol (95%) P dan dalam 

kloroform P, praktis tidak larut dalam eter P (Depkes RI, 1979). PVP merupakan 

pengikat yang digunakan dalam pembuatan tablet dengan metode granulasi basah, 

konsentrasi yang digunakan dalam sediaan tablet biasanya berkisar antara 0,5-5% 

(Rowe dkk., 2009). 

3) Lubrikan 

 Polietilen glikol (PEG) merupakan hasil penambahan polimer dari etilen 

oksida dan air. PEG 200-600 merupakan cairan kental, jernih, tidak berwarna atau 

kekuningan. PEG yang lebih dari 1000 berbentuk padat. PEG 4000 berbentuk 

serbuk putih atau potongan kuning gading. PEG 4000 merupakan lubrikan yang 

efisien untuk tablet effervescent karena dapat menghasilkan larutan yang jernih 

ketika dilarutkan dalam air (Depkes RI, 1979). PEG 4000 memiliki titik leleh 

pada suhu 50-58°C. PEG memiliki Acceptable Daily Intake (ADI) sebesar 

10mg/kgBB (Rowe dkk., 2009). Konsentrasi yang digunakan berkisar 1-5% (Li 

dan Wu, 2014). 

4) Pemanis 

 Pemanis merupakan senyawa kimia yang sering ditambahkan atau  digunakan 

untuk meningkatkan cita rasa, memperbaiki sifat fisik dan sebagai sumber kalori 

(Cahyadi, 2009). Pemanis yang dapat digunakan dalam pembuatan tablet 

effervescent adalah sukrosa, sorbitol, manitol, dan aspartam (Siregar dan Wikarsa, 
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2010). Sorbitol merupakan salah satu pemanis sediaan farmasi khususnya tablet 

effervescent yang memberikan sensasi manis dingin. Sorbitol memiliki 

kompresibilitas yang cukup baik pada sediaan tablet yang dibuat dengan cara 

granulasi basah maupun cetak langsung. Sorbitol memiliki tingkat kemanisan 50-

60% dari sukrosa. Sorbitol tidak memberikan pengaruh yang buruk terhadap 

penderita diabetes daripada pemanis sukrosa namun jika penggunaan sorbitol 

melebihi batas penggunaan maksimal (>20 gr/hari pada dewasa) dapat 

mengakibatkan terjadinya laxative osmotic (Rowe dkk., 2009). Sifat fisik sorbitol 

diantaranya yaitu berbentuk serbuk, butiran atau kepingan putih, higroskopis, dan 

memiliki rasa yang manis. Sorbitol sangat mudah larut dalam air, sukar larut 

dalam etanol,metanol dan asam asetat (Depkes RI, 1979).  

6. Metode Pembuatan Tablet Effervescent 

Proses pembuatan tablet effervescent mempersyaratkan kondisi lingkungan 

khusus. Kelembapan relatif yang rendah dan moderat (sedang) sampai suhu 

dingin dalam lokasi pembuatan diperlukan untuk mencegah melekatnya granul 

dan tablet pada mesin tablet dan untuk mencegah penarikan kelembapan dari 

udara yang dapat menimbulkan ketidakstabilan tablet.Suatu ruangan dengan 

kelembapan relatif maksimum 25% dan suhu ruang terkendali 25°C atau kurang 

biasanya cukup untuk menghindari masalah yang disebabkan oleh kelembapan 

atmosfer (Siregar dan Wikarsa, 2010). Secara umum metode pembuatan tablet 

effervescent terbagi menjadi: 

a. Granulasi Basah  

Metode granulasi basah tidak memerlukan air kristal asam sitrat akan tetapi 

digunakan air yang telah ditambahkan ke dalam pelarut  yang digunakan sebagai 
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unsur pelembap untuk membuat adonan bahan lunak dan larut untuk pembuatan 

granul (Ansel, 1989). Granulasi basah merupakan metode yang digunakan untuk 

bahan-bahan yang tahan air dan kelembapan. Granulasi basah merupakan teknik 

pencampuran bahan-bahan kering dengan cairan penggranulasi untuk 

menghasilkan massa yang bersifat plastik dan kohesif. Massa kemudian 

dihaluskan sampai diperoleh distribusi ukuran partikel yang optimum yang 

diharapkan dan kemudian dikeringkan untuk menghasilkan granul yang dapat 

dikempa (Siregar dan Wikarsa, 2010). 

b. Granulasi Kering atau Peleburan 

Molekul air yang ada pada setiap molekul asam sitrat bertindak sebagai unsur 

penentu dalam pencampuran serbuk. Sebelum melakukan pengadukan atau 

pencampuran kristal asam sitrat dijadikan serbuk. Campuran serbuk kemudian 

diayak. Pencampuran dan pengadukan serbuk dilakukan dengan cepat dan pada 

lingkungan yang kadar kelembapannya rendah untuk mencegah terhisapnya uap 

air dari udara oleh bahan-bahan kimia dan oleh reaksi kimia yang terjadi lebih 

dini. Setelah pengadukan selesai, serbuk diletakkan dalam oven yang sebelumnya 

telah dipanaskan pada suhu 50°C. Selama proses pemanasan serbuk dibolak balik. 

Panas menyebabkan lepasnya air kristal dari asam sitrat, dimana akan melarutkan 

sebagian dari campuran serbuk, memacu reaksi kimia dan berakibat lepasnya 

beberapa karbondioksida. Hal tersebut akan menyebabkan massa campuran agak 

seperti spon. Setelah mencapai kepadatan yang tepat, serbuk dikeluarkan dari 

oven dan dilewatkan melalui sebuah ayakan (Ansel, 1989). 
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7. Pemeriksaan Sifat Fisik Granul 

Pemeriksaan sifat fisik granul effervescent dapat dilakukan dengan beberapa 

pengujian. Uji yang biasa dilakukan untuk pemeriksaan sifat fisik granul meliputi: 

a. Kadar Air 

 Kadar air granul adalah jumlah air yang terkandung dalam suatu granul yag 

dinyatakan dalam persen. Kadar air digunakan untuk memberikan batasan 

maksimal mengenai besarnya kandungan air dalam suatu granul. Kadar air sangat 

berpengaruh terhadap mutu atau kualitas suatu granul. Kadar air yang rendah 

membuat granul kering dan rapuh. Kadar air dalam granul effervesent dipengaruhi 

oleh kelembapan ruangan. Keberadaan air yang cukup tinggi didalam granul akan 

memicu terjadinya reaksi effervescent sebelum pelarutan sehingga menyebabkan 

reaksi effervescent berjalan lambat atau sama sekali tidak terjadi reaksi selama 

pelarutan (Wijayati dkk., 2014). Persyaratan kadar air sediaan effervescent yaitu ≤ 

5% ( BPOM, 2014). 

b. Kecepatan Alir 

Kecepatan alir digunakan untuk menetapkan kemampuan granul mengalir. 

Kecepatan alir dipengaruhi antara lain oleh : porositas, kerapatan jenis, bentuk dan 

ukuran partikel. Ketidakseragaman dan semakin kecilnya ukuran granul akan 

meningkatkan daya kohesinya. Sehingga granul akan menggumpal dan tidak akan 

mudah mengalir (Fassihi dan Kanfer, 1986). Apabila granul mempunyai sifat alir 

yang baik maka pengisian pada ruang akan menjadi baik, sehingga sediaan yang 

dihasilkan mempunyai bobot yang seragam. Kecepatan alir yang ideal untuk 100 

gram granul adalah kurang dari 10 detik (Parrott, 1971).100 gram granul atau 
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serbuk dengan waktu alir lebih dari 10 menit akan mengalami kesulitan pada 

waktu pentabletan  (Fudholi, 1983). 

c. 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 kelembapan granul. Granul dapat mengalir dengan baik jika 

mempunyai sudut diam antara 31-35° (Aulton dan Taylor, 2013). Semakin kecil 

sudut diam yang terbentuk maka bahan dapat mengalir bebas (Lachman dkk., 

1994). Hubungan antara sudut diam dan aliran serbuk dapat dilihat pada Tabel I 

TabelI. Hubungan antara Sudut Diam dan Aliran Serbuk (Aulton dan Taylor, 2013) 

 

Sudut diam (°) Tipe aliran 

25-30 Sangat baik 

31-35 Baik 

36-40 Sedang 

41-45 Cukup baik 

46-55 Kurang baik 

56-65 Sangat kurang baik 

>66 Praktis tidak mengalir 

 

d. Uji Kompresibilitas 

Kompresibilitas merupakan ukuran serbuk atau granul untuk dimampatkan. 

Indeks kompresibilitas mempunyai hubungan dengan interaksi antar partikel yang 

mempengaruhi sifat alir suatu serbuk atau granul. Serbuk atau granul yang 

mengalir bebas umumnya kurang terjadi interaksi antar partikel (USP, 2007). 

Semakin kecil nilai kompresibilitas, semakin besar daya mengalir dari granul 

(Lachman dkk., 1994). Hubungan antara persentase kompresibilitas dan aliran 

serbuk dapat ditampilkan pada Tabel II 
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Tabel II.Hubungan antara Persentase Kompresibilitas dan Aliran 

Serbuk (Aulton dan Taylor, 2013) 

 

% Kompresibilitas Tipe Aliran 

1- 10 Sangat baik 

11- 15 Baik 

16- 20 Sedang 

21- 25 Cukup baik 

26- 31 Kurang baik 

32- 37 Sangat kurang baik 

>38 Praktis tidak mengalir 

 

e. Uji kompaktibilitas 

Kompaktibilitas merupakan kemampuan granul untuk membentuk tablet yang 

serasi atau kompak setelah diberi tekanan (Shotton dkk., 1976). Uji 

kompaktiblitas tablet dapat dilakukan dengan menguji kekerasan tablet (Ansel 

dkk, 2005). Granul dengan kompaktibilitas yang tinggi akan membentuk tablet 

yang sulit retak dan terhindar dari terjadinya capping dan laminasi. 

Kompaktibilitas yang rendah menyebabkan tablet memiliki kekuatan yang rendah 

sehingga mudah terjadi capping dan laminasi. Kompaktibilitas dipengaruhi oleh 

ukuran granul, bentuk, porositas dan kekuatan granul (Aulton dan Taylor, 2013). 

8. Pemeriksaan Sifat Fisik Tablet 

Untuk menjamin kualitas tablet, maka sebelum dipasarkan tablet harus diuji 

sifat fisiknya. Pengujian yang dilakukan meliputi:  

a. Keseragaman Bobot 

Keseragaman bobot tablet ditentukan pada banyaknya penyimpangan bobot 

pada setiap tablet terhadap bobot rata-rata tablet yang masih diperbolehkan untuk 

syarat yang telah ditentukan oleh Farmakope Indonesia. Jika campuran granul 

tidak mengalir dengan baik, maka akan mengakibatkan bobot tablet tidak seragam 
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(Kanig dan Rudnic, 1984). Persyaratan bobot rata-rata tablet dalam Farmakope 

Indonesia Edisi III dapat dilihat pada Tabel III 

Tabel III. Keseragaman Bobot Tablet (Depkes RI, 1979) 

 

 

Bobot Rata-Rata 

Penyimpangan Bobot 

Rata-Rata dalam % 

Penyimpangan 

Rata-Rata 

dalam % 

A B 

25 mg atau kurang 15% 30% 

26 mg sampai 150 mg 10% 20% 

151 mg sampai 300 mg 7,5% 15% 

Lebih dari 300 mg 5% 10% 

 

b. Kekerasan 

 Kekerasan adalah parameter yang menggambarkan ketahanan tablet dalam 

melawan tekanan mekanik seperti goncangan, benturan, keretakan tablet selama 

pengemasan, penyimpanan, transportasi sampai ketangan pengguna. Alat yang 

digunakan untuk mengukur kekerasan tablet adalah hardness tester. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi kekerasan tablet yaitu tekanan kompresi dan sifat bahan yang 

dikempa. Semakin besar tekanan yang diberikan saat pentabletan akan 

meningkatkan kekerasan tablet. Kekerasan tablet berhubungan dengan waktu 

hancur, disolusi, densitas dan porositas dari tablet yang terbentuk. Syarat 

kekerasan tablet pada umumnya 4-8kg (Hadisoewignyo dan Fudholi, 2013). 

c. Kerapuhan 

Uji kerapuhan tablet perlu dilakukan karena kerapuhan tablet merupakan 

parameter yang menggambarkan kekuatan permukaan tablet dalam melawan 

berbagai perlakuan yang menyebabkan abrasi pada permukaan tablet. Alat yang 

digunakan untuk mengukur kerapuhan tablet yaitu friabilator. Uji kerapuhan 

tablet berhubungan dengan kehilangan bobot akibat abrasi yang terjadi pada 
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permukaan tablet. Semakin besar nilai persentase kerapuhan, maka semakin besar 

massa tablet yang hilang. Kerapuhan yang tinggi akan mempengaruhi kadar zat 

aktif yang ada dalam tablet (Hadisoewignyo dan Fudholi, 2013). Kerapuhan tablet 

dianggap cukup baik bila hasilnya kurang dari 1% (Lachman dkk., 1994). 

d. Waktu larut 

 Waktu larut didefinisikan sebagai waktu yang diperlukan untuk hancurnya 

tablet dalam media yang sesuai. Waktu larut yang dipersyaratkan untuk 

effervescent adalah ≤ 5 menit (BPOM RI, 2014). 

e. Tanggapan rasa 

 Uji tanggapan rasa dilakukan karena rasa merupakan aspek yang penting bagi 

penerimaan konsumen terhadap tablet yang dihasilkan (Banker dan Anderson, 

1986). Uji tanggap rasa dilakukan untuk mengetahui penerimaan konsumen 

terhadap produk yang dipasarkan. Uji tanggap rasa dilakukan terhadap 20 

responden secara acak dengan mengisi angket yang telah disediakan (Pratiwi, 

2013). 

 

F. Landasan Teori 

Penelitian Parlinanigrum dkk (2014) menyatakan bahwa ekstrak etanol daun 

sirsak memiliki khasiat sebagai imunomodulator pada mencit pada dosis 

50mg/kgBB. Penelitian Cahyani (2017) menyatakan bahwa seduhan teh daun 

sirsak memiliki aktivitas fagositosis sel makrofag pada konsentrasi 12, 24 dan 48 

mg/ml. Berdasarkan pertimbangan efek terapi bahwa ekstrak daun sirsak sebagai 

imunomodulator yang memiliki rasa pahit, maka dilakukan suatu inovasi 
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formulasi tablet effervescent ekstrak daun sirsak. Tablet effervescent disajikan 

dalam bentuk larutan sehingga dapat diabsorbsi dengan cepat (Siregar dan 

Wikarsa, 2010). Namun, sediaan dalam bentuk larutan sangat dipengaruhi oleh 

rasa dari obat sehingga dibutuhkan pemanis agar sediaan tersebut dapat diterima 

oleh masyarakat dalam segi rasa. 

Sorbitol merupakan pemanis yang dapat digunakan dalam formulasi tablet 

effervescent (Siregar dan Wikarsa, 2010). Sorbitol dipilih karena memiliki tingkat 

kemanisan sekitar 50-60% dari sukrosa, sorbitol berbentuk serbuk dan memiliki 

kompresibilitas yang cukup baik (Rowe dkk., 2009). Penelitian Chabib dkk 

(2013) menyebutkan bahwa sorbitol pada konsentrasi 50% dapat memberikan rasa 

manis pada sediaan gummy candy parasetamol. Menurut Pratiwi (2013) sorbitol 

dengan konsentrasi 88,2% dapat memberikan rasa manis pada tablet hisap ekstrak 

etanol daun sirih merah, selain itu semakin tinggi konsentrasi sorbitol dapat 

meningkatkan kekerasan tablet, menurunkan kerapuhan tablet dan memperlama 

waktu larut tablet. Yusthisa (2014) menyatakan sorbitol dengan konsentrasi 80% 

dapat menghasilkan sifat fisik tablet effervescent daun senna yang memenuhi 

kualitas denganrasa yang dapat diterima oleh responden. Dengan demikian 

diharapkan variasi konsentrasi sorbitol dapat menghasilkan sifat fisik tablet yang 

memenuhi kualitas dan memiliki rasa yang dapat diterima. 

 

G. Hipotesis 

 Sorbitol merupakan zat tambahan yang memiliki rasa yang manis dan 

kompresibilitas yang cukup baik. Semakin tinggi konsentrasi sorbitol dapat 
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meningkatkan kekerasan tablet, menurunkan kerapuhan tablet dan memperlama 

waktu larut tablet. Sehingga Variasi konsentrasi sorbitol dapat mempengaruhi 

sifat fisiktablet dan menghasilkan tablet effervescent ekstrak daun sirsak (Annona 

muricata L) dengan rasa yang dapat diterima. 

 

 

 

 

 


