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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

               Daun sirih (Piper betle L.) termasuk dalam famili piperaceae (sirih-

sirihan) yang mengandung minyak atsiri dan senyawa alkaloid (Nugroho, 2003). 

Senyawa-senyawa seperti sianida, saponin, tanin, flavonoid, steroid, alkaloid dan 

minyak atsiri diduga dapat berfungsi sebagai insektisida (Aminah, 1995). 

Umumnya masyarakat Indonesia memanfaatkan daun sirih sebagai obat batuk dan 

anti-inflamasi dengan cara memakannya atau  dikenal dengan istilah menginang. 

Untuk lebih memudahkan penggunaan dauh sirih ini perlu dilakukan inovasi 

bentuk sediaan dari daun sirih, salah satu diantaranya adalah dengan cara 

mengolah ekstrak daun sirih dalam bentuk sediaan tablet. Tablet merupakan 

bentuk sediaan yang mudah dibawa, memiliki durasi kerja obat yang dapat 

dikontrol dan dengan daya teknik tertentu dapat diatur rasa dan aromanya, oleh 

sebab itu untuk ekstrak daun sirih ini lebih tepat jika dibuat dalam bentuk tablet 

hisap (Mohr, 2009). 

               Tablet hisap adalah sediaan padat yang mengandung satu atau lebih zat 

aktif, umumnya dengan bahan dasar beraroma dan manis, yang dapat membuat 

tablet melarut atau hancur perlahan lahan dalam mulut (Depkes, 1995). Tablet 

hisap biasanya mengandung satu atau lebih kombinasi kategori berikut, yaitu 

antiseptik, anastesi lokal, antibakteri, antihistamin, antitusif, analgesik atau 

dekongestan (Siregar dan Wikarsa, 2010). Keuntungan tablet hisap menurut 

Banker & Anderson (1994) adalah memiliki rasa manis yang menyenangkan, 
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mudah dalam penggunaan, kepastian dosis, dan tidak diperlukannya air minum 

untuk menggunakannya. Tablet memiliki keuntungan lain yaitu cocok digunakan 

untuk orang orang yang sukar menelan tablet konvensional. 

         Dalam pembuatan tablet diperlukan bahan tambahan yang berfungsi 

sebagai bahan pengisi, bahan penghancur, bahan pengikat dan bahan pelicin 

(Fudholi, 1983). Penambahan bahan pengikat sangat penting dalam 

pembuatan tablet karena bahan pengikat berfungsi untuk menyatukan partikel 

serbuk dalam sebuah butir granulat dan juga berfungsi untuk meningkatkan 

kekompakan dan kekerasan tablet. Pada pembuatan tablet hisap ekstrak daun 

sirih ini digunakan bahan pengikat PGA (Pulvis Gum Arabic).  

           PGA (Pulvis Gum Arabic) merupakan bentuk serbuk dari gom arab. 

Gom arab mempunyai daya ikat yang lebih kuat dibanding pengikat lain. 

Penggunaan bahan pengikat yang terlalu banyak akan menghasilkan massa 

granul yang terlalu basah dan granul yang terlalu keras, sehingga tablet yang 

dihasilkan mempunyai waktu larut yang lama. Sebaliknya, kekurangan bahan 

pengikat akan menghasilkan daya rekat yang lemah, sehingga tablet akan rapuh 

dan terjadi capping (Parrott, 1971). Tablet hisap mempunyai kekerasan yang 

lebih dibandingkan dengan tablet biasa, sehingga diperlukan bahan pengikat 

untuk meningkatkan kekerasannya. Menurut Parrott (1971), kenaikan 

konsentrasi PGA dapat mempengaruhi sifat fisik tablet hisap ekstrak pandan 

wangi antara lain meningkatkan kekerasan, menurunkan kerapuhan, dan waktu 

melarut lebih lama. 

Pada  penelitian  ini  akan  dibuat  tablet  hisap  ekstrak etanol 70%. 
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Dipiliah etanol karena etanol dapat menyari hampir semua jenis senyawa aktif 

yang bersifat polar, semi polar hingga non polar (Seidel, 2006). Daun sirih 

hijau (Piper betle L.) yang diformulasikan dengan menggunakan beberapa 

bahan tambahan tertentu kemudian dievaluasi sifat fisk tablet yang meliputi 

kekerasan, keseragaman bobot, kerapuhan dan waktu larut. 

B. Perumusan Masalah 

Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:  

1. Apakah ekstrak etanol daun sirih hijau (Piper betle L.) dapat dibuat tablet 

hisap dengan variasi konsentrasi bahan pengikat PGA?  

2. Bagaimana pengaruh variasi konsentrasi PGA sebagai bahan pengikat 

terhadap sifat fisik tablet? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Membuat tablet hisap ekstrak etanol daun sirih yang memenuhi 

persyaratan fisik tablet dengan menggunakan variasi konsentrasi PGA 

sebagai bahan pengikat. 

2. Mengetahui pengaruh variasi konsentrasi PGA sebagai bahan pengikat 

yang dapat menghasilkan sediaan tablet yang baik serta sesuai dengan 

persyaratan dalam farmakope Indonesia dan kepustakaan yang ada. 

D. Manfaat Penelitian 

            Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

pemanfaatan ekstrak daun sirih hijau yang lebih efektif dan efisien dengan 

cara dibuat dalam sediaan tablet hisap serta memberikan informasi tambahan 
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tentang formulasi tablet hisap dengan bahan aktif ekstrak daun sirih hijau 

menggunakan variasi konsentrasi PGA sebagai pengikat. 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Tnaman Sirih  

a. Deskripsi Daun Sirih Hijau 

Daun sirih (Piper betle Linn.) (Gambar 1) adalah nama sejenis 

tumbuhan merambat yang biasanya dikunyah bersama gambir, pinang 

dan kapur. Daun sirih termasuk sebagai tanaman obat (Fitofarmaka) yang 

memiliki warna yang bervariasi yaitu kuning, hijau muda sampai hijau 

tua dan berbau aromatis (Moeljanto dan Mulyono, 2003). Daun sirih 

merupakan tumbuhan merambat yang bersandar pada batang pohon lain 

dengan tinggi 5-15m. Batang sirih berwarna coklat kehijauan, berbentuk 

bulat, beruas dan merupakan tempat keluarnya akar. Daunnya yang 

tunggal berbentuk jantung, berujung runcing, tepi rata, tulang daun 

melengkung, lebar daun 2,5-10 cm, panjang daun 5-18cm, tumbuh 

berselang-seling, bertangkai, dan mengeluarkan bau yang sedap bila 

diremas (Depkes RI, 1980). 

 

 

 

 

Gambar 1. Daun Sirih Hijau 
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Daun sirih dikenal dalam beberapa Nama Betel (Perancis), Betel, 

Betelhe, Vitele (Portugal), Suruh, Sedah (Jawa), Seureuh (Sunda) dan Ju 

jiang (China). 

b. Klasifikasi Daun Sirih  

         Menurut Moeljanto dan Mulyono (2003), klasifikasi tanaman sirih 

(Piper bettle Linn.) adalah sebagai berikut: 

Nama umum/dagang : Daun Sirih 

Kingdom : Plantae (tumbuh-tumbuhan) 

Divisi : Maghnoliophyta 

Anak divisi (sub-divisio) : Angiospermae (berbiji 

tertutup) Kelas (class) : Magnoliopsida 

Bangsa (Ordo) : Piperales 

Suku (family) : Piperaceae 

Marga (genus) : Piper 

Jenis (spesies) : Piper betle Linn. 

Sinonim : Chavica auricula Miq. Artanthe 

        hixagon 

c. Kandungan dan Khasiat 

Khasiat daun sirih adalah sebagai anti sariawan, anti batuk, dan 

antiseptik (Depkes RI, 1980). Selain itu juga sebagai antiradang, 

karminatif, dan menghilangkan gatal. Efek zat aktif eugenol (daun) untuk 

mencegah ejakulasi, mematikan jamur Candida albicans yang merupakan 

penyebab keputihan, antikejang, analgetik (Moeljanto  2003). Tanin (daun) 
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untuk mengurangi sekresi cairan pada vagina, pelindung hati, antidiare, 

dan antimutagenik (Shetty  dkk, 2012). 

Daun sirih mempunyai efek sebagai antibakteri karena mengandung 

banyak senyawa fenol sehingga dapat membunuh kuman- kuman 

penyebab penyakit. Secara tradisional, daun sirih memang disebutkan 

sebagai obat sariawan namun belum diketahui bagaimana mekanisme 

kerjanya, sebagai antibakteri atau berfungsi lain. Karvakrol bersifat 

sebagai desinfektan dan anti jamur sehingga bisa digunakan untuk obat 

antiseptik pada bau mulut dan keputihan. Zat lainnya yaitu eugenol dan 

metil eugenol yang dapat digunakan untuk mengurangi rasa sakit pada gigi 

(Depkes RI, 2000). 

2. Ekstrak dan Metode Ekstraksi  

a. Ekstrak 

 Ekstrak adalah sediaan kering, kental atau cair yang diperoleh 

dengan mengekstraksi senyawa aktif dari simplisia nabati atau simplisia 

hewani menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir 

semua pelarut diuapkan dan masa atau serbuk yang tersisa diperlakukan 

sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan (Depkes RI, 

1995). Ekstrak cair adalah sediaan dari simplisia nabati yang mengandung 

etanol sebagai pelarut atau sebagai pengawet. Jika tidak dinyatakan lain 

pada masing-masing monografi tiap mililiter ekstrak mengandung 

senyawa aktif dari 1 gram simplisia yang memenuhi syarat. Ekstrak cair 

yang cenderung membentuk endapan dapat didiamkan dan disaring atau 
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bagian yang bening dienaptuangkan (dekantasi). Ekstrak cair dapat dibuat 

dari ekstrak yang sesuai (Depkes RI, 2000). 

 

b. Metode Maserasi 

             Maserasi adalah suatu metode menyari senyawa aktif dalam 

simplisia dengan cara merendam dalam cairan penyari. Cairan penyari 

akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang 

mengandung zat aktif. Zat aktif akan larut karena adanya perbedaan 

konsentrasi di dalam sel dengan di luar sel, maka larutan yang terpekat 

didesak ke luar. 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. Kerugian cara maserasi 

adalah pengerjaannya lama dan penyariannya kurang. Pelarut yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah etanol 70 %, karena  sangat  efektif  

dalam menghasilkan jumlah bahan aktif yang optimal (Voigt, 1984). 

3. Tablet Hisap 

          Tablet hisap (lozenges) adalah sediaan padat yang mengandung bahan 

tambahan satu atau lebih bahan obat, umumnya dengan bahan dasar beraroma 

dan manis serta dapat membuat tablet melarut atau hancur perlahan di mulut 

(Depkes RI, 1995). Tablet hisap umumnya ditujukan untuk pengobatan iritasi 

lokal atau infeksi tenggorokan, dapat juga mengandung bahan aktif yang 

dimaksudkan untuk absorbsi sistemik setelah ditelan. Jenis tablet ini 
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dirancang agar tidak mengalami kehancuran di dalam mulut, tetapi larut atau 

terkikis secara perlahan dalam jangka waktu 30 menit atau kurang. Berbeda 

dengan tablet kempa biasa, pada tablet hisap tidak digunakan bahan 

penghancur, bahan yang digunakan sebagian besar adalah bahan yang bersifat 

larut dalam air dan mengandung lebih banyak bahan pemanis (50% dari berat 

keseluruhan tablet atau lebih) seperti sukrosa, laktosa, manitol, dekstrosa dan 

sebagainya. Selain itu pada umumnya tablet hisap mempunyai diameter yang 

besar yaitu > 12,5 mm dengan berat > 700 mg. Tablet hisap yang baik 

memiliki kekerasan sebesar 10-20 kg/cm
2
 (Lachman dkk, 1980). 

            Proses pembuatan tablet hisap dengan tablet konvensional tidak jauh 

berbeda. Perbedaan utama teblet hisap dengan tablet biasa terletak pada: jenis 

bahan mentah khusus yang paling banyak digunakan, persyaratan 

disintegrasi, pertimbangan tekanan dan granulasi tablet, dan karakteristik 

organoleptik (Siregar dan Wikarsa, 2010). 

        Beberapa kriteria  yang harus dipenuhi untuk tablet berkualitas baik 

adalah sebagai berikut:  

a. Kekerasan yang cukup dan tidak rapuh, sehingga kondisinya tetap baik 

selama fabrikasi / pengemasan dan pengangkutan hingga sampai pada 

konsumen.  

b. Dapat melepaskan bahan obatnya sampai pada ketersediaan hayatinya.  

c. Memenuhi persyaratan keseragaman bobot tablet dan kandungan obatnya. 

d. Mempunyai penampilan yang menarik, baik pada bentuk, warna, maupun   

rasanya. 



9 
 

 
 

a. Bahan tambahan dalam tablet hisap  

1) Pengisi (Filler) 

Bahan tambahan yang diperlukan sebagai pemenuhan kecukupan 

massa tablet, dan berfungsi untuk memperbaiki daya kohesi sehingga 

dapat dikempa langsung atau untuk memicu aliran. Contohnya adalah 

laktosa, laktosa spray-dried, maltodekstrin, amilum, manitol, sorbitol, 

mikrokristalin selulosa, dan dekstrosa-maltosa (Voigt, 1984). 

2) Pengikat (Binder) 

Bahan tambahan yang diperlukan untuk memberikan sifat 

kohesif terhadap serbuk sehingga dapat membentuk struktur tablet yang 

kompak setelah pencetakan dan dapat ditambahkan dalam bentuk 

kering, cairan, atau larutan tergantung pada metode pembuatan tablet 

hisap. Bahan pengikat kering antara lain : hidroksi propil metil selulosa, 

carboxy metil selulosa, etil selulosa, dan avicel, sedangkan bahan 

pengikat dalam bentuk basah antara lain : gom, gelatin, tragakan, dan 

PVP (Voigt, 1984). 

3) Zat pelicin (lubricant) 

Zat ini digunakan untuk memacu aliran serbuk atau granul 

dengan jalan mengurangi gesekan diantara partikel–partikel (Lachman 

et al., 1994). Jumlah pelicin yang dipakai pada pembuatan tablet 0,1% 

sampai 0,5% berat granul (Ansel, 1989). Zat pelicin yang biasa 

digunakan adalah talk, Mg stearat atau campuran keduanya (Gunsel dan 

Kanig, 1976). 
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4) Adsorben 

           Bahan yang dimaksudkan untuk melindungi bahan berkhasiat 

dari pengaruh kelembaban, membantu meningkatkan homogenitas 

campuran, menghindari lembab akibat reaksi antara bahan dalam 

sediaan bahan tablet. Contohnya adalah aerosil, avicel, Mg oksida, Mg 

karbonat, laktosa, bentonit dan kaolin (Voigt, 1984). 

5) Pemanis 

Bahan yang digunakan untuk menutupi rasa yang tidak enak dari bahan 

lain dalam tablet. Contohnya adalah manitol, sukrosa, sakarin, 

aspartam. 

6) Pewarna 

Bahan yang digunakan untuk memberi identitas pada produk, 

meminimalkan kemungkinan kesimpangsiuran selama pembuatan, 

untuk nilai estetik atau nilai pemasarannya. (Siregar dkk,  2010). 

b. Metode Pembuatan Tablet Hisap 

           Metode pembuatan tablet yang umum digunakan dalam pembuatan 

tablet hisap adalah granulasi basah, granulasi kering dan kempa langsung. 

Tablet hisap harus dapat melarut perlahan-lahan di mulut tanpa 

disintegrasi, maka metode granulasi basah lebih baik karena secara umum 

menyediakan kendali yang baik terhadap sifat fisik tablet hisap (Mendes 

and Bhargava, 2007). Granulasi basah memerlukan persiapan dan langkah-

langkah sebagai berikut: penimbangan, pengayakan, pencampuran, 

pembasahan, penggilingan, pengeringan, dan kempa (Banker dan 
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Anderson, 1986). 

4. Metode Granulasi Basah 

Metode ini paling banyak digunakan dalam produksi tablet, walaupun 

melalui proses yang panjang. Granul dibentuk dengan jalan mengikat serbuk  

dengan suatu pengikat yang tergantung kelarutan dan komponen campuran.  

Untuk menentukan titik akhir adalah dengan menekan massa pada telapak 

tangan, bila remuk dengan tekanan sedang maka diteruskan pengayakan 

basah untuk mengubah massa lembab menjadi kasar. Dalam hal ini  

digunakan pengayak yang berlubang besar agar granul lebih berkonsolidasi,    

meningkatkan banyaknya tempat kontak partikel, dan meningkatkan luas 

permukaan sehingga memudahkan pengeringan (Parikh, 1997). 

            Menerut (Sheth et al., 1980), Metode granulasi basah memliki 

beberapa  keuntungan, antara lain: 

1. Meningkatkan kohesifitas dan kompaktibilitas serbuk sehingga diharapkan   

tablet yang dibuat dengan mengempa sejumlah granul pada tekanan 

kompresi  tertentu akan menghasilkan bentuk tablet yang bagus, keras dan 

tidak rapuh.  

2. Zat aktif yang kompaktibilitasnya rendah dalam dosis yang tinggi dibuat 

dengan metode granulasi basah, karena jika digunakan metode cetak  

langsung memerlukan banyak eksipien sehingga berat tablet terlalu besar. 

3. Zat aktif yang larut dalam dosis kecil, maka distribusi dan keseragaman zat 

aktif akan lebih baik kalau dicampurkan dengan larutan bahan pengikat. 

               Kerugian dari metode ini adalah perlu waktu dan biaya yang cukup  
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besar termasuk para pekerja, perolahan, energi dan ruangan. Pada saat 

granulasi terjadi perubahan patikel bahan baku menjadi granul dengan ukuran  

lebih besar dan lebih seragam sehingga fluiditas dan kompresibilitas serbuk 

lebih baik 

        Granul yang didapatkan melalui metode granulasi basah maupun 

menggunakan metode lain perlu dilakukan evaluasi sifat fisik. Evaluasi sifat 

fisik granul meliputi sifat alir, kompaktibilitas dan daya serap air. Evaluasi sifat 

alir pada granul menggunakan parameter berupa waktu alir, sudut diam dan 

indeks pengetapan. 

5. Evaluasi Sifat Fisik Granul 

         Granul adalah gumpalan dari partikel-partikel yang  kecil. Umumnya 

granul dibuat dengan cara melembabkan serbuk atau campuran serbuk yang  

digiling dan melewatkan adonan yang sudah lembab pada celah ayakan  

dengan ukuran lubang ayakan yang sesuai dengan granul yang diinginkan.  

Pemeriksaan-pemeriksaan  kualitas  granul  sangat  bermanfaat,  karena  sifat-

sifat granul tidak hanya mempengaruhi peristiwa pentabletan saja, tetapi juga 

kualitas tabletnya sendiri (Lachman, dkk., 1994).  

Parameter kualitas granul meliputi : 

1. Laju alir 

     Sifat alir adalah waktu yang dibutuhkan sejumlah granul untuk 

mengalir dalam suatu alat. Sifat ini dapat dipakai untuk menilai efektifitas 

bahan pelicin, dimana adanya bahan pelicin dapat memperbaiki sifat alir 

suatu granul (Voigt, 1984). Mudah tidaknya aliran granul dapat 
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dipengaruhi oleh bentuk granul, bobot jenis, keadaan permukaan dan 

kelembapannya. Kecepatan alir granul sangat penting karena berpengaruh 

pada keseragaman pengisian ruang kompresi dan keseragaman bobot tablet 

(Sheth, 1980). 

Tabel I . Hubungan Antara Laju Alir Dan Sifat Aliran 
 

 

 

      

2. Kompaktibilitas dan kompresibilitas 

      Uji kompaktibilitas dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan 

zat untuk saling berikatan menjadi massa yang kompak, digunakan mesin 

tablet single punch dengan berbagai tekanan dari yang rendah ke yang 

tinggi. Dengan mengatur kedalaman punch atas turun ke ruang die, 

kompaktibilitas yang digambarkan oleh kekerasan tablet yang dihasilkan 

(Gibson, 2000). 

Tabel II: Hubungan Nilai Kompresibilitas Dengan Sifat Aliran 

% Kompresibilitas Nilai sifat alir 

5 – 12 Sangat baik 

12 – 18 Baik 

18 – 23 Cukup 

23 – 33 Kurang 

33 – 38 Sangat Kurang 

> 38 Sangat Buruk 

 

3. Sudut diam 

Sudut diam yaitu sudut yang terjadi antara timbunan partikel 

Laju alir Nilai sifat alir 

> 10 Sangat baik 

4-10 Baik  

1.6-4 Sukar  

< 1.6 Sangat sukar  
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bentuk kerucut dengan bidang horizontal. Besar kecilnya sudut diam 

dipengaruhi oleh bentuk, ukuran dan kelembapan granul (Wedke and   

Jacobson, 1989). Uji sudut diam menggambarkan sifat alir serbuk pada  

waktu mengalami proses penabletan. Besar kecilnya sudut diam  

dipengaruhi oleh gaya tarik dan gaya gesek antar partikel, jika gaya  

tarik dan gaya gesek kecil maka akan lebih cepat dan lebih mudah 

mengalir (Fonner, dkk, 1981). Semakin datar kerucut yang dihasilkan, 

maka sudut kemiringan semakin kecil dan semakin baik sifat aliran 

serbuk (Voigt, 1984). Bila sudut diam lebih kecil atau sama dengan 30
o
 

biasanya menunjukkan bahwa bahan dapat mengalir bebas, bila  

sudutnya lebih besar atau sama dengan 40
o
 biasanya daya  mengalirnya 

kurang baik (Banker dan Anderson, 1986).  

Tabel III : Hubungan Sifat Alir Terhadap Sudut Diam 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Evaluasi Sifat Fisik Tablet Hisap 

Evaluasi sifat fisik tablet ditujukan untuk mendapatkan gambaran 

kualitas tablet saat dikonsumsi. Uji sifat fisik tablet yang biasa dilakukan 

meliputi keseragaman bobot, kekerasan, kerapuhan, ketebalan, waktu hancur, 

dan keseragaman kadar (Siregar dan Wikarsa, 2010). Uji sifat fisik tablet 

Sudut diam (
o
) Nilai sifat alir 

20-30 Istimewa 

31-35 Baik 

36-40 Cukup baik 

41-45 Agak baik 

46-50 Buruk 

56-65 Sangat buruk 

>66 Sangat buruk sekali 
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yang dilakukan pada penelitian ini antara lain: 

a. Keseragaman Bobot Tablet 

Pada tablet yang didesain mengandung sejumlah obat di dalam 

sejumlah formula, bobot tablet yang dibuat harus diperiksa secara acak 

untuk memastikan bahwa setiap table mengandung obat dengan jumlah 

yang tepat. Syarat keseragaman bobot menurut Farmakope Indonesia Jilid 

III adalah bila bobot rata-rata lebih dari 300 mg, jika ditimbang satu per satu 

tidak lebih dari 2 buah tablet yang masing-masing bobotnya menyimpang 

5% dari bobot rata-ratanya, dan tidak ada satu pun tablet yang bobotnya  

menyimpang lebih dari 10% dari bobot rata-ratanya. Selain itu, pada 

pembuatan tablet dengan metode granulasi maupun kempa langsung dimana 

perbedaan ukuran antar granul atau serbuk merupakan suatu hal yang harus 

diperhatikan karena akan menentukan variasi dari berat tablet yang 

dihasilkan. Berat tablet yang dibuat harus secara rutin diukur untuk 

membantu memastikan bahwa setiap tablet memiliki berat yang seragam 

(Lachman, dkk., 1994). 

b. Kekerasan Tablet 

Kekerasan adalah parameter yang menggambarkan ketahanan tablet 

dalam melawan tekanan mekanik seperti goncangan, pengikisan, dan 

terjadinya keretakan tablet yang didapat selama pengemasan, pengangkutan 

dan pendistribusian kepada konsumen (Parrott, 1971). Kekerasan pada 

tablet hisap harus lebih besar dari tablet biasa dimana tablet hisap 

mempunyai kekerasan antara 7-14 kg/cm2 (Cooper dan Gunn, 1975) 
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sedangkan untuk tablet biasa hanya 4-8 kg/cm2 (Parrott, 1971). Kekerasan 

tablet yang dibuat dengan metode granulasi basah dipengaruhi oleh ikatan 

yang terjadi antar partikel setelah tablet mengalami pengempaan (Rawlins, 

1977). 

c. Kerapuhan Tablet 

Kerapuhan tablet dinyatakan dalam persen dan mengacu pada massa 

tablet sebelum dan sesudah pengujian dan telah dibebas debukan. 

Kerapuhan menggambarkan kekuatan ikatan antar partikel. Kerapuhan 

tablet yang baik adalah kurang dari 0,8%-1% (Banker dan Anderson, 1986). 

Nilai kerapuhan tablet tidak boleh lebih dari 1% (Parrott, 1971). 

d. Waktu Larut Tablet 

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. Berdasarkan teori tablet hisap melarut dalam  

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

7.   PGA (Pulvis Gummi Arabica) 

PGA (Pulvis Gummi Acaciae) atau gom arab dikenal juga sebagai gum 

acacia, gum arabic, dan talha gum. Gom arab adalah eksudat yang mengeras 

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

batang dan cabang tanaman Acacia senegal (Linne) Willdenow (Familia 

Leguminosae) atau spesies lain Acacia (Familia Leguminosae) yang berasal 

dari Afrika. 
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Gom arab tidak berbau, larut dalam gliserin (1:20), propilen glikol 

(1:20), Air (1:2,7) dan tidak larut dalam etanol (95%). Gom arab memerlukan 

waktu yang lama untuk larut dalam air. Gom arab dapat digunakan sebagai 

emulgator dan agen pensuspensi pada sediaan farmasi oral dan topikal, bahan 

pengikat untuk tablet dan agen penambah viskositas (Kibbe, 2009). 

Konsentrasi PGA sebagai zat pengikat dalam tablet berkisar 10-25% dalam 

bentuk larutannya (Siregar dan Wikarsa, 2010). 

Akasia yang ada dipasaran berwarna putih atau putih kekuningan, 

berbentuk bulat, granul, serbuk atau serbuk kering. Tidak berbau dan tidak 

berasa. Akasia digunakan untuk kosmetik, makanan, oral dan topikal pada 

formulasi farmasi (Kibbe, 2009). 

F. Landasan Teori 

Daun sirih adalah tanaman yang memiliki kandungan kimia antara lain 

saponin, flavonoid, polifenol, dan minyak atsiri. Kandungan daun sirih yang 

berfungsi sebagai obat antibakteri dan berfungsi sebagai anti batuk adalah saponin 

dan flavanoid (Hariana, 2006). Salah satu komponen penting dalam pembuatan 

tablet hisap adalah bahan pengikat.  

Penelitian (Ulfa, 2017) menunjukkan bahwa variasi konsentrasi PGA 

berpengaruh terhadap kekerasan, kerapuhan dan waktu melarut tablet hisap. 

Semakin tinggi konsentrasi PGA, maka semakin tinggi kekerasan, waktu melarut 

semakin lama, sedangkan kerapuhan semakin menurun. 

Bahan pengikat memegang peranan penting terhadap sifat fisik tablet. 

Pada umumnya, semakin tinggi konsentrasi bahan pengikat, akan menaikkan 
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kekerasan dan menurunkan kerapuhan. Dan bahan pengikat yang digunakan 

adalah pulvis gummi arabicci (PGA), yang dapat digunakan sebagai bahan 

pengikat pada formula tablet pada konsentrasi 5% – 20% (Rowe dkk, 2006). 

Karena salah satu syarat dari tablet hisap adalah kekerasannya yang lebih tinggi 

dari tablet biasa, yaitu minimal 7 kg dan maksimal 14 kg (Cooper dan Gunn, 

1975), maka dengan digunakannya pengikat PGA diharapkan mempunyai tingkat 

kekerasan yang tinggi (Lachman dkk, 1994). 

Fungsi pengikat dalam suatu formulasi granulasi basah yaitu sebagai zat 

adhesif yang mampu mengikat serbuk-serbuk campuran menjadi granul. Efisiensi 

bahan pengikat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor diantaranya viskositas 

larutan pengikat. Dengan peningkatan konsentrasi PGA yang digunakan maka 

akan memperbesar viskositasnya sehingga ikatan antar granul yang ditimbulkan 

akan semakin rapat dan dihasilkan granul yang keras. 

        Variasi penambahan bahan tambahan juga dilakukan dalam formulasi untuk 

meningkatkan tingkat kesukaan responden terhadap tablet hisap. Bahan tambahan 

yang digunakan yaitu pemanis, pelicin, dan serbuk mint. 

G. Hipotesis 

1. Ekstrak etanol daun sirih (Piper betle L.) dapat dibuat tablet hisap dengan 

metode granulasi basah menggunakan variasi konsentrasi bahan pengikat PGA. 

2. Variasi konsentrasi PGA berpengaruh terhadap sifat fisik tablet hisap. Semakin 

tinggi konsentrasi PGA akan meningkatkan kekerasan tablet hisap, sehingga 

mempunyai tingkat kerapuhan paling rendah dan waktu melarut paling lama. 


