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BAB  I 

  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Masyarakat pada umumnya menggunakan daun sirsak sebagai obat herbal 

yang memiliki sumber antioksidan. Menurut penelitian Yunianto dkk (2016), 

salah satu kandungan senyawa dalam daun sirsak yaitu flavonoid yang berfungsi 

sebagai antioksidan. Hasil uji antioksidan pada daun sirsak menggunakan metode 

DDPH menunjukkan aktivitas antioksidan kuat dengan nilai IC50 sebesar 18,030 

ppm (Faturrachman, 2014). Menurut penelitian Wicaksono dan Ulfah (2017), 

daun sirsak mengandung flavonoid yang berfungsi sebagai antioksidan pada 

konsentrasi 28,251 µg/mL. Flavonoid merupakan senyawa yang bersifat polar 

karena memiliki gugus-gugus hidroksil yang tidak tersubstitusi. Oleh karena itu, 

pelarut polar seperti etanol, metanol, atau campuran pelarut dapat digunakan 

untuk mengekstrak flavonoid dari berbagai jaringan tumbuhan (Markam, 1988). 

Pada penelitian Munawarah (2014), ekstraksi kandungan kimia senyawa 

flavonoid dari daun sirsak dilakukan dengan metode maserasi menggunakan 

pelarut etanol 70%. Agar lebih praktis dalam penggunaannya, mudah dibawa dan 

waktu larutnya lebih cepat sehingga langsung mudah diabsorbsi dalam tubah 

maka ekstrak daun sirsak dibuat sediaan tablet effervescent.  

Sediaan tablet effervescent dengan kombinasi asam sitrat, asam malat, dan 

natrium bikarbonat bila ditambahkan dengan air, asam dan basanya bereaksi 

membebaskan karbondioksida sehingga menghasilkan buih. Formulasi tablet



2 
 

 
 

effervescent menggunakan suatu kombinasi asam sitrat dan asam malat, karena 

jika menggunakan satu jenis bahan asam maka granul yang dihasilkan akan 

mudah menggumpal dan mudah kehilangan kekuatannya. Campuran lekat dan 

sukar menjadi granul akan terbentuk jika menggunakan bahan asam sitrat saja. 

Adanya satu molekul air kristal pada setiap molekul asam sitrat menyebabkan  

terbentuknya granul (Ansel, 1989). Menurut Siregar (2010), asam malat juga 

cukup tinggi untuk membentuk effervescent apabila digabung dengan suatu 

sumber karbonat walaupun kekuatan asamnya kurang. Sumber basa yang 

digunakan natrium bikarbonat yang merupakan sumber utama karbondioksida 

dalam sistem effervescent. Natrium bikarbonat lebih efektif dan paling sering 

digunakan.  

Dari latar belakang maka penelitian ini bertujuan untuk melakukan 

formulasi tablet effervescent ekstrak daun sirsak dengan variasi konsentrasi asam 

malat, asam sitrat, dan natrium bikarbonat.  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalahnya 

adalah : 

1. Bagaimanakah gambaran karakteristik fisik tablet effervescent ekstrak etanol 

daun sirsak yang dilihat dari variasi konsentrasi asam malat, asam sitrat dan 

natrium bikarbonat ? 
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2. Bagaimana tingkat kesukaan pengguna dari formulasi tablet effervescent 

ekstrak etanol daun sirsak dengan variasi konsentrasi asam malat, asam sitrat 

dan natrium bikarbonat ? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui gambaran karakteristik fisik tablet effervescent ekstrak etanol daun 

sirsak. 

2. Mengetahui tingkat kesukaan pengguna dari formulasi tablet effervescent 

ekstrak etanol daun sirsak dengan variasi konsentrasi asam malat, asam sitrat 

dan natrium bikarbonat. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:  

1. Memberikan informasi tentang pemanfaatan tanaman sirsak sebagai 

antioksidan alami dalam bentuk sediaan yang lebih praktis. 

2. Memberikan informasi tambahan tentang formulasi tablet effervescent ekstrak 

etanol daun sirsak dengan kombinasi asam malat, asam sitrat, dan natrium 

bikarbonat yang memenuhi syarat dan rasa yang dapat diterima masyarakat.  
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E. Tinjauan Pustaka 

1. Daun Sirsak  (Annona muricata L) 

a. Klasifikasi  

Sirsak merupakan salah satu jenis tanaman buah yang berasal dari 

dataran Amerika Selatan yang beriklim tropis. Nama latin sirsak yaitu 

Annona muricata L dengan arti Annona merupakan genus dari pohon 

buah-buahan tropis yang termasuk keluarga Annonaceae yang memiliki 

119 spesies lainnya. Bagian tanaman sirsak yang memiliki jumlah besar 

dalam satu pohon adalah daunya (Handayani dkk., 2016). Sirsak termasuk 

tanaman tahunan. Selain morfologi di atas, sirsak diklasifikasikan menjadi 

(Radi, 1997) : 

Kingdom  : Plantae  

Divisi   : Spermatophyta  

Sub divisi  : Angiospermae 

Kelas   : Dicotyledonae 

Ordo   : Polycarpiceae 

Famili   : Annonaceae 

Genus   : Annona 

Spesies  : Annona muricata L 
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Gambar 1. Tanaman sirsak (Annona muricata L)  

       (Dokumen pribadi) 

 

b. Morfologi Tanaman 

Tanaman sirsak termasuk tanaman tahunan yang dapat tumbuh dan 

berbuah sepanjang tahun, apabila air tanah mencukupi selama 

pertumbuhannya. Di Indonesia tanaman sirsak menyebar dan tumbuh baik 

mulai dari daratan rendah beriklim kering sampai daerah basah dengan 

ketinggian 1.000 meter dari permukaan laut (Radi, 1997). 

Morfologi dari daun sirsak (gambar 1) adalah berbentuk bulat dan 

panjang, dengan bentuk daun menyirip dengan ujung daun meruncing, 

permukaan daun mengkilap, serta berwarna hijau muda sampai hijau tua. 

Terdapat banyak putik di dalam satu bunga sehingga diberi nama bunga 

berpistil majemuk (Sunarjono, 2005).  

c. Kandungan  dan khasiat  

Tanaman sirsak adalah salah satu tanaman yang memiliki kandungan 

metabolit sekunder flavonoid dan fenolat, khususnya pada bagian daun 

serta memiliki aktivitas sebagai antioksidan (Wahjuni, 2015). Manfaat 

buah sirsak salah satunya sebagai antioksidan. Pada penelitian  Handayani 
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dkk (2016), manfaat yang dapat diambil dari daun sirsak yaitu memiliki 

efek sedatif, antispasmodic ,hipotensif, antioksidan, dan antitumor.  

2. Ekstrak dan Ekstraksi  

Ekstrak adalah sediaan kering, kental atau cair yang diperoleh dengan 

mengekstraksi zat aktif dari simplisia nabati atau hewani menurut cara yang 

sesuai (Depkes RI, 1995). Ekstraksi merupakan proses penyarian senyawa 

kimia yang terdapat dalam bahan alam atau berasal di dalam sel dengan 

menggunakan pelarut atau metode yang tepat. Ekstraksi dilakukan dengan 

menggunakan pelarut yang sesuai, kemuadian semua atau hampir semua 

diuapkan dan massa serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian rupa hingga 

memenuhi baku yang telah ditetapkan (Depkes RI, 1995). 

Penyarian simplisia dilakukan dengan cara maserasi, perkolasi atau 

penyeduhan dengan air mendidih. Penyarian dengan campuran etanol dan air 

dilakukan dengan cara maserasi atau perkolasi. Penyarian dengan eter 

dilakukan dengan cara perkolasi (Depkes RI, 1979). Metode pembuatan 

ekstrak yang umum digunakan adalah ekstraksi dengan menggunakan suatu 

pelarut, ekstraksi dapat dilakukan dengan acara panas atau cara dingin. Pelarut 

atau cairan penyari yang digunakan dalam ekstraksi dapat berupa air, etanol, 

campuran air-etanol dan eter (Harborne, 1987).  

Secara teknis terdapat dua metode ekstraksi yaitu cara dingin dan cara 

panas. Metode ekstraksi yang termasuk kedalam cara dingin adalah maserasi 

dan perkolasi, sedangakan yang termasuk cara panas diantaranya refluk, 

digesti, infusa, dekok, dan ekstraksi sinambung dengan menggunakan soxhlet 
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(Depkes RI, 2000). Maserasi adalah ekstraksi diana sampel ditempatkan dalam 

suatu bejana, kemudian direndam dengan menggunakan pelarut yang sesuai 

dan dibiarkan pada suhu ruangan kurang lebih selama 3 hari, dengan dilakukan 

pengadukan secara berkala samapai komponen kimia yang terdapat dalam 

sampel terlarut sempurna (Febriani dkk, 2015). Keuntungan maserasi adalah 

bahan yang sudah halus memungkinkan untuk direndam dalam pelarut sampai 

meresap dan melunakkan susunan sel, sehingga zat-zat yang mudah larut akan 

terlarut. Sedangkan kerugiannya adalah memerlukan pelarut dalam jumlah 

banyak, waktu penyarian lama dan penyarian kurang sempurna (Ansel, 1989). 

Menurut penelitian Lilbaiq (2017), prinsip dari metode maserasi 

adalahmengekstraksi komponen yang terkandung di dalam sel dan dilakukan 

dengan merendam serbuk simplisia dalam cairan pelarut yang sesuai pada 

temperatur kamar dan terlindung dari cahaya. Filtrat yang didapatkan dari 

proses maserasi merupakan campuran pelarut dengan senyawa metabolit 

sekunder yang terlarut sehingga dilakukan pemisahan.  

Cairan penyari yang digunakan dalam pembuatan ekstrak adalah penyari 

yang baik untuk menarik senyawa yang terkandung dalam bahan. Faktor utama 

dalam pemilihan cairan penyari adalah selektifitas, ekonomis, kemudahan 

bekerja, ramah lingkungan, dan aman. Dalam keamanan untuk manusia atau 

hewan uji, cairan pelarut yang digunakan harus memenuhi syarat kefarmasian. 

Pelarut yang aman dalam penggunaan antara lain air, alkohol (etanol) atau 

campuran keduanya (air dan alkohol) (Depkes RI, 1995; Depkes RI, 2000).  
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Pelarut yang digunakan dalam penelitian ini adalah etanol 70%. Karena 

etanol dengan konsentrasi 70% sangat efektif menghasilkan zat aktif yang 

optimal, dimana bahan pengganggu hanya skala kecil yang turut kedalam 

cairan pengekstraksi (Indraswari, 2008). Selain itu etanol 70% mudah 

ditemukan dan memiliki harga yng lebih ekonomis.  

Etanol adalah campuran dari etilalkohol dan air. Etanol mengandung 

92,7% C6H6O. Etanol merupakan cairan jernih, tidak berwarna, mudah 

menguap, mempunyai bau khas, rasa panas, mudah terbakar dengan 

memberikan nyala biru yang tidak berasap (Depkes RI, 1979) 

Flavonoid umumnya lebih mudah larut dalam air atau pelarut polar 

dikarenakan memiliki ikatan dengan gugus gula (Markham, 1988). Flavonoid 

terutama berupa senyawa yang larut dalam air dan senyawa aktifnya dapat 

diekstraksi dengan etanol 70% (Harborne, 1987).  

3. Tablet Effervescent  

Tablet merupakan sediaan padat mengandung bahan obat dengan atau 

tanpa bahan pengisi. Berdasarkan metode pembuatannya, dapat digolongan 

sebagai tablet cetak dan tablet kempa. Sebagian besar tablet dibuat dengan cara 

pengempaan dan merupakan bentuk sediaan yang paling banyak digunakan. 

Tablet kempa dibuat dengan memberikan tekanan tinggi pada serbuk atau 

granul menggunakan cetakan baja. Tablet cetak dibuat dengan cara menekan 

massa serbuk lembab dengan tekanan rendah. Teblet effervescent merupakan 

sediaan yang larut dalam air. Selain zat aktif, tablet effervescentjuga 

mengandung campuran asam (asam malat dan asam sitrat) dan natrium 
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bikarbonat. Tablet dilarutkan atau didispersikan dalam air sebelum pemberiaan, 

tablet harus disimpan dalam wadah tertutup rapat atau kemasan tahan lembab, 

pada etiket tertera tdak untuk langsung ditelan (Depkes RI, 1995). Bila tablet 

ini dimasukkan dalam air, mulailah terjadi reaksi kimia antara asam dan 

menghasilkan gas karbondioksida serta air. Reaksinya cukup cepat dan 

biasanya berlangsung dalam waktu satu menit atau kurang.  

Asam basa tablet effervescent terdiri dari asam sitrat, asam malat dan 

natrium bikarbonat. Semakin tinggi konsentrasi asam sitrat-asam malat sebagai 

sumber asam dengan natrium karbonat sebagai sumber basa, semakin banyak 

asam dan basa yang bereaksi, sehingga semakin banyak ion karbonat yang 

dihasilkan.Reaksi antara asam sitrat dan natrium bikarbonat (1) serta asam 

malat dan natrium bikarbonat (2) dapat dilihat sebagai berikut : 

2H3C6H5O7.H2O + 3Na2CO3   2Na3C6H5O7+5H2O+3CO2 (buih)  

H2C4H4O6+ 2NaHCO3  Na2C4H4O6 + 2H2O + 2CO2  (buih)  

Reaksi diatas menunjukkan bahwa untuk menetralisir satu molekul asam 

sitrat membutuhkan 3 molekul natrium karbonat sedangkan untuk menetralisir 

1 mol asam malat dibutuhkan 2 molekul natrium bikarbonat (Ansel, 1989). 

Reaksi diatas tidak dikehendaki terjadi sebelum effervescent dilarutkan, oleh 

karena itu kadar air bahan baku dan kelembaban lingkungan perlu dikendalikan 

tetap rendah untuk mencegah penguraian dan ketidakstabilan produk. 

Disamping menghasilkan larutan yang jernih, tablet juga menghasilkan 

rasa yang enak karena adanya kabonat yang dapat membantu memperbaiki rasa 

beberapa obat tertentu (Banker dan anderson, 1994). Menurut Siregar (2010), 
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tablet effervescent memiliki beberapa keuntungan yaitu sebagai bentuk sediaan 

obat adalah kemungkinan penyiapan larutan dalam waktu seketika yang 

mengandung dosis obat yang tepat sedangkan kerugian table effervescent 

adalah kesukaran untuk menghasilkan produk yang stabil secara kimia, bahkan 

kelembaban udara selama pembuatan produk mungkin sudah cukup untuk 

memulai reaktifitas effervescent. Selama reaksi berlangsung, air yang 

dibebaskan dari bikarbonat menyebabkan autokatalisis dari reaksi. 

4. Komposisi Tablet Effervescent  

Pada umumnya bahan baku tablet effervescent terdiri dari zat aktif dan 

bahan pembantu yang terdiri dari : 

a. Sumber asam  

Senyawa asam yang diperlukan untuk reaksi effervescent dapat 

diperoleh dari tiga sumber utama yaitu asam makanan, asam anhidrida dan 

garam asam (Siregar, 2010). 

b. Sumber basa  

Garam karbonat padatan kering memberikan effervescent dalam 

kebanyakan tablet effervescent yang menggunakan gas karbondioksida 

sebagai disintegran. Baik bentuk karbonat maupun bikarbonat dapat 

digunakan, namun bikarbonat lebih efektif dan paling sering digunakan 

(Siregar, 2010).  

c. Bahan pengisi  

Bahan pengisi ditambahkan jika jumlah zat aktif sedikit atau dikempa. 

Pengisi juga dapat ditambahkan karena alasan untuk memperbaiki daya 
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kohesi sehingga dapat dikempa langsung atau untuk memacu aliran. Hal 

yang perlu diperhatikan dalam pemilihan bahan pengisi adalah netral 

terhadap bahan yang berhasiat, inert (stabil) secara farmakologi serta tidak 

boleh berbahaya atau tidak tercampur dengan bahan berkhasiat. Syarat lain 

yang harus dipenuhi adalah mudah larut dalam air sehingga dapat 

membentuk larutan yang jernih. Bahan pengisi tablet yang umum adalah 

laktosa, pati, kalsium fosfat dibasa dan selulosa mikrokristal. Tablet 

kunyah sering mengandung sukrosa, manitol atau sorbitol sebagai bahan 

pengisi. Jika kandungan zat aktif kecil, sifat tablet secara keseluruhan 

ditentukan oleh bahan pengisi yang besar jumlahnya (Depkes RI, 1995). 

d. Bahan tambahan 

Bahan tambahan lain meliputi bahan obat, bahan pewarna, lubrikan 

serta perasa. Bahan pemberi rasa, pewarna, dan pemanis biasanya 

digunakan untuk memperbaiki penampilan dan rasa yang kurang 

menyenangkan sehingga membuat produk menjadi lebih menarik. Bahan – 

bahan tersebut harus dapat larut dalam air. Jenis pemanis yang sering 

digunakan adalah sukrosa, sakarin, aspartam dan manitol.  

Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan tablet effervescent 

pada penelitian saat ini adalah :  

1) Asam sitrat 

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 yang sangat 
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asam, sangat mudah larut dalam air, larut dalam etanol, agak sukar 

larut dalam eter dan bersifat higroskopis. Pada kelembaban relatif 

antara 65%-75% asam sitrat menyerap kelembaban. Asam sitrat 

memiliki kristal monohidrat  yang akan hilang ketika dipanaskan 

sekitar 40°C-50°C (Depkes RI, 1995). Asam sitrat memiliki titik leleh 

hingga 100°C dan akan meleleh pada suhu 75°C. Asam sitrat 

berfungsi sebagai sumber asam pada tablet effervescent.  

2) Asam malat  

Asam malat tersedia dalam jumlah yang cukup untuk 

kemungkinan penggunaan dalam sediaan effervescent. Asam malat 

juga higroskopis dan mudah larut. Kekuatan asamnya kurang dari 

asam sitrat atau asam tartrat, tetapi cukup tinggi untuk memberikan 

efervesen apabila digabung dengan suatu sumber karbonat. Asam ini 

mempunyai rasa halus, rasa asam yang tidak menyengat seperti rasa 

asam dari asam sitrat (Siregar, 2010). 

3) Natrium karbonat 

Natrium karbonat merupakan sumber utama karbondioksida 

dalam sistem efervesen. Senyawa ini larut sempurna dalam air, tidak 

higroskopis, tidak mahal, banyak tersedia di pasaran dalam tingkat 

ukuran partikel (mulai dari serbuk halus sampai granul seragam yang 

mengalir bebas), dapat dimakan, digunakan secara luas sebagai 

antasida baik sendirian maupun sebagai bagian dari sediaan antasida, 

dan digunakan secara luas dalam produk makanan sebagai soda kue. 
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Natrium karbonat merupakan alkali natrium yang paling lemah, 

mempunyai pH 8,3 dalam larutan air dalam konsentrasi 0,85%. Zat ini 

menghasilkan kira-kira 52% karbondioksida.  

Pada kelembaban relatif dibawah 80% (pada suhu kamar), 

kandungan kelembaban kurang dari 1%. Pada kelembaban relatif 

diatas 85% zat ini mengabsorpsi air dalam jumlah berlebihan dan 

dapat mulai terurai. Kelarutan dalam air adalah 1 bagian dalam 11 

bagian pada suhu 20°C dan tidak larut dalam etanol 96% pada suhu 

20°C. Dengan pemanasan pada 250°C-300°C, natrium karbonat 

terurai dan diubah menjadi natrium karbonat anhidrat. Proses ini 

tergantung paa waktu dan suhu, mulai pada kira-kira 50°C. Perubahan 

terjadi 90% dan sempurna dalam 75 menit pada suhu 93°C (Siregar, 

2010).  

4) Aspartam  

Aspartam merupakan pemanis buatan yang paling banyak 

digunakan. Aspartam juga bahan pemanis sintetik. Pemanis sintetik 

lebih baik dari pemanis alami karena pemanis alami bersifat 

higroskopis Sifat manis relatif aspartam kira-kira sebesar 200dan rasa 

manisnya dapat bertahan lebih lama daripada pemanis alami. 

Kestabilan aspartam kering dikatakan baik pada suhu kamar dan 

kelembapan relatif 50%, sedangkan dalam larutan paling stabil pada 

pH 4 (Siregar, 2010).  
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5) Polyethylenglycolum-4000 (PEG 4000)  

Polietilenglikol 4000 (PEG 4000) merupakan serbuk licin putih 

atau potonagan kuning gading, praktis tidak berbau, tidak berasa, 

mudah larut dalam air (Depkes RI, 1979). Bisa berfungsi sebagai 

pengikat, pelicin, surfaktan (Rowe dkk, 2006). Menurut Banker dan 

Anderson (1986) PEG 4000 sebagai bahan pelicin dalam pembuatan 

tablet konsentrasi yang digunakan 1%-4%. 

6) Laktosa 

Laktosa adalah serbuk atau hablur, keras, putih atau putih krem. 

Tidak berbau dan rasa sedikit manis. Mudah (dan pelan – pelan) larut 

dalam air dan lebih mudah larut dalam air mendidih, sangat sukar larut 

dalam etanol, tidak larut dalam kloroform dan dalam eter (Depkes RI, 

1995).  

7) Polovinilpirolidon (PVP) 

Polovinilpirolidon adalah pengikat yang efektif untuk tablet 

effervescent. Zat ini 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. Isopropanol dan etanol tidak 

mempunyai efek mengikat sendirinya, tetapi digunakan dalam cairan 

penggranulasi sebagai pelarut untuk pengikat kering seperti 

Polovinilpirolidon (Siregar, 2010).  
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5. Pembuatan tablet effervescent dengan metode granulasi basah  

Prinsip dalam pembuatan granul untuk tablet effervescent pada dasarnya 

sama dengan granulasi untuk tablet konvensional. Teknik granulasi basah 

melibatkan pencampuran bahan-bahan kering dengan cairan penggranulasi 

untuk menghasilkan massa yang dapat dikerjakan. Massa tersebut yang 

mungkin bersifat plastik dan kohesif, dihaluskan sampai diperoleh distribusi 

ukuran partikel yang optimum dan keringkan untuk menghasilkan granul yang 

dapat dikempa.  

Granulasi yang lebih tidak konvensional untuk tablet effervescent yaitu 

menambahkan cairan penggranulasi dalam jumlah yang sangat kecil (0,1-0,5%) 

pada suatu campuran partikel-partkel yang melekat longgar. Campuran yang 

berpenampilan seperti kering itu dikempa menjadi tablet, dan segera diikuti 

dengan pengeringan. Granulasi basah dapat disiapkan dengan tiga cara berbeda 

yaitu dengan mengguankan panas, dengan cairan non reaktif dan cairan reaktif 

(Siregar, 2010).  

6. Uji Sifat Fisik Tablet  Effervescent  

a. Uji Keseragaman Bobot 

Keseragaman bobot tablet ditentukan berdasarkan banyaknya 

penyimpangan bobot tiap tablet terhadap bobot rata-rata dari sejumlah 

tablet yang masih diperbolehkan menurut syarat yang telah ditentukan. 

Penyimpangan bobot yang dipersyaratkan oleh farmakope Indonesia  

edisi III adalah sebagai berikut :  
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Tabel I.  Persyaratan Penyimpangan Bobot Rata-rata Tablet (Depkes RI, 1979) 

 

 

Bobot rata-rata 

Penyimpangan bobot rata-rata  

A B 

25 mg atau kurang 15% 30% 

26 mg sampai dengan 150 mg 10% 20% 

151 mg sampai dengan 300 mg 7,5% 15% 

Lebih dari 300 mg 5% 10% 

Rumus perhitungan CVnya (Banker dan Anderson, 1986) adalah 

sebagai berikut:  

            CV(%) =
  

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

                       dengan CV = Koefisien Variasi 

SD =Standar Deviation 

X = rata-rata 

b. Uji kekerasan tablet  

Pemeriksaan kekerasan tablet menggunakan alat digital hardness 

tester. Kekerasan tersebut dinyatakan dalam kilogram. Kekerasan tablet 

menunjukkan katahanan tablet terhadap berbagai goncangan mekanik pada 

saat pembuatan, pengepakan dan pengangkutan. Uji kekerasan tablet 

dilakukan untuk mengukur kekuatan tablet (Ansel, 1989). 

c. Uji kerapuhan tablet  

Kerapuhan menggambarkan kekuatan tablet yang berhubungan 

dengan kekuatan ikatan partikel pada bagian tepi atau permukaan tablet 

(Voigt, 1994). 

 

 



17 
 

 
 

d. Uji waktu larut  

Uji waktu larut merupakan parameter yang menggambarkan 

kecepatan melarut suatu tablet dan tidak dinyatakan  bahwa sediaan atau 

bahan aktifnya terlarut sempurna. Uji waktu melarut tablet bertujuan untuk 

mengetahui tablet hancur atau melarut perlahan dalam mulut. Semakin 

banyak bahan pengikat yang digunakan, maka tablet hisap akan semakin 

keras, sehingga waktu melarut tablet juga akan semakin lama (Depkes RI, 

1995). 

e. Uji kesukaan (Hedonic test) 

Uji kesukaan pada dasarnya merupakan pengujian yang panelisnya 

menggunakan respon berupa senang atau tidaknya terhadap bahan yang 

diuji. Pada penelitian ini dilakukan uji kesukaan terhadap 30 sukarelawan 

dengan parameter yang diuji meliputi rasa manis atau rasa asam granul 

effervescent yang telah dilarutkan dalam air. Skala nilai yang digunakan 

adalah skala nilai numeric dengan nilai 1 sampai 4. Nilai 1 menyatakan 

sangat tidak suka, nilai 2 menyatakan tidak suka, nilai 3 menyatakan   

netral, nilai 4 menyatakan suka (Puspitasari, 1995).  

 

F. Landasan Teori 

Tanaman sirsak adalah salah satu tanaman yang memiliki kandungan 

metabolit sekunder flavonoid, khususnya pada bagian daun serta memiliki 

aktivitas sebagai antioksidan (Wahjuni, 2015). Hasil uji antioksidan menggunakan 

metode DDPH menunjukkan nilai IC50 ekstrak etanol 70% daun sirsak sebesar 
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18,030 ppm memiliki tingkat aktivitas antioksidan yang sangat aktif dengan 

kandungan flavonoid (Faturrachman, 2014). Menurut penelitian Wicaksono dan 

Ulfah (2017), daun sirsak mengandung flavonoid yang berfungsi sebagai 

antioksidan pada konsentrasi 28,251 µg/mL. Menurut penelitian Yunianto dkk, 

aktivitas radikal bebas dapat ditekan dengan senyawa antioksidan. Banyaknya 

manfaat sirsak membuat orang mulai beralih mengkonsumsi sirsak sebagai 

alternatif pencegahan dan pengobatan konvensional, karena khasiatnya itu maka 

perlu dibuat sediaan yang lebih praktis, mudah dibawa dan waktu larutnya lebih 

cepat sehingga langsung mudah diabsorbsi dalam tubuh seperti tablet effervescent. 

Formulasi tablet effervescent menggunakan suatu kombinasi asam sitrat 

dan asam malat, karena jika menggunakan satu jenis bahan asam maka granul 

yang dihasilkan akan mudah menggumpal dan mudah kehilangan kekuatannya. 

Campuran lekat dan sukar menjadi granul akan terbentuk jika menggunakan 

bahan asam sitrat saja. Adanya satu molekul air kristal pada setiap molekul asam 

sitrat menyebabkanterbentuknya granul (Ansel, 1989). Asam malat juga cukup 

tinggi untuk membentuk effervescent apabila digabung dengan suatu sumber 

karbonat walaupun kekuatan asamnya kurang. Sumber basa yang digunakan 

natrium bikarbonat yang merupakan sumber utama karbondioksida dalam sistem 

effervescent. Natrium bikarbonat lebih efektif dan paling sering digunakan 

(Siregar, 2010). Menurut Ansel (1989), sediaan tablet effervescent dengan 

kombinasi asam malat, asam msitrat, dan natrium bikarbonat bila ditambahkan 

dengan air, asam dan basanya bereaksi membebaskan karbondioksida sehingga 

menghasilkan buih. 
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G. Hipotesis 

Karakteristik tablet effervescent ekstrak etanol daun sirsak dengan varisi 

konsentrasi asam malat, asam sitrat sebagi sumber asam dan natrium bikarbonat 

sebagai sumber basa sesuai pustaka.  

 

 

 


