
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Daun  sirih  mengandung  senyawa saponin, minyak atsiri, flavonoid, 

dan polifenol yang berkhasiat sebagai obat batuk (Syamsuhidayat dan Hutapea, 

1991). Masyarakat pada umum   menggunakan  daun sirih sebagai obat  masih 

dalam bentuk yang sederhana, misalnya dalam bentuk rebusan. Cara penggunaan  

ini dinilai  kurang  praktis, maka perlu dilakukan  inovasi  baru dalam bentuk 

sediaan yang  memberikan  kenyamanan dan kemudahan dalam penggunaan, 

diantaranya dibuat sediaan  tablet. Salah satu bentuk sedian tablet adalah tablet 

hisap (Ansel, 1989).  

Tablet  hisap adalah  sediaan  padat  yang  mengandung bahan obat dan  

juga umumnya  bahan  pewangi, dimaksudkan  untuk  secara  perlahan-lahan 

melarut dalam  rongga  mulut untuk  berefek setempat. Adapun keuntungan dari 

tablet hisap antara lain  memiliki  rasa  manis  yang  menyenangkan,  mudah 

dalam penggunaan, kepastian dosis, memberikan  efek  lokal, dan  tidak 

diperlukan air minum untuk menggunakannya. Pada pembuatan tablet hisap 

ekstrak daun sirih ini digunakan bahan pengikat gelatin (Banker and Anderson, 

1986).  

Gelatin merupakan suatu protein alam, kadang-kadang digunakan 

bersama dengan akasia. Gelatin lebih konsisten daripada akasia dan tragakan, 

lebih mudah dipersiapkan dalam bentuk larutan, dan tablet yang terbentuk 

kerasnya sama dengan bila memakai akasia atau tragakan. Pada pembuatan tablet 
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diperlukan bahan tambahan yang berfungsi sebagai bahan pengisi, bahan 

penghancur, bahan pengikat dan bahan pelicin (Banker and Anderson, 1986). 

Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai formulasi tablet 

hisap ekstrak etanol daun sirih (Piper betle L.) menggunakan metode granulasi 

basah dengan variasi gelatin sebagai pengikat. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka rumusan 

masalahnya adalah: 

Bagaimanakah karakteristik fisik tablet hisap ekstrak etanol daun sirih (EEDS) 

meliputi keseragaman bobot, kekerasan, kerapuhan dan waktu larut pada 

pembuatan tablet hisap dengan  metode granulasi basah dan gelatin sebagai bahan 

pengikat? 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui karakteristik fisik tablet hisap meliputi keseragaman bobot,  

kekerasan, kerapuhan, dan waktu larut pada pembuatan tablet hisap dengan 

metode granulasi basah dan gelatin sebagai bahan pengikat 

D. Manfaat Penelitian 

1. Aspek Ilmiah 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan dan 

masukan bagi pengembangan ilmu farmasi khususnya mengenai tingkat 

variasi bahan pengikat terhadap waktu larut dan kekerasan tablet hisap ekstrak 

daun sirih (Piper betle L.).  
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2. Aspek Aplikasi 

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat membantu masyarakat 

untuk mengobati sakit tenggirikan dan batuk yang disebabkan oleh bakteri. 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Sirih (Piper Betle L.) 

a. Klasifikasi Tanaman Sirih (Piper betle L.)  

Divisi  : Spermatophyta  

Subdivisi  : Angiospermae  

Classis  : Dicotyledoneae  

Ordo   : Piperales  

Familia  : Piperaceae  

Spesies  : Piper betle L. (Syamsuhidayat dan Hutapea, 1991) 

b. Deskripsi Tanaman Sirih (Piper betle L.)  

Tanaman sirih merupakan tanaman yang tumbuh memanjat, 

tinggi 5 cm- 15 cm. Helaian daun berbentuk bundar telur atau bundar telur 

lonjong. Pada bagian pangkal berbentuk jantung atau agak bundar, tulang 

daun bagian bawah gundul atau berbulu sangat pendek, tebal berwarna 

putih, panjang 5-18 cm, lebar 2,5-10,5 cm. Daun pelindung berbentuk 

lingkaran, bundar telur sungsang atau lonjong panjang kira-kira 1 mm. 

Perbungaan berupa bulir, sendiri-sendiri di ujung cabang dan berhadapan 

dengan daun (Depkes RI, 1980).  

Bulir bunga jantan, panjang gagang 1,5 cm- 3 cm, benang sari 

sangat pendek. Bulir bunga betina, panjang gagang 2,5 cm–6 cm, kepala 
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putik 3–5 cm. Buah buni, bulat dengan ujung gundul. Bulir masak berbulu 

kelabu, rapat, tebal 1 cm – 1,5 cm. Biji berbentuk bulat (Syamsuhidayat 

dan Hutapea, 1991). 

c. Kandungan Kimia Daun Sirih (Piper betle L.)  

Kandungan kimia daun sirih antara lain saponin, flavonoid, 

polifenol, dan minyak atsiri (Darwis, 1992). Kandungan lainnya adalah 

alkaloid, tannin, diastase, gula, pati, protein 3-1,5%, lemak 0,4-1%, 

mineral 2,3  – 3%, klorofil 0.01-0.25%, asam nikotinat 0.63-0.89 mg/100g, 

Vitamin C 0.005-0.01%, Vitamin A 1.9-2.9 mg/100g,  thiamine 10-70 

ȝg/100g, riboflavin 1.9-30 ȝg/100g (Depkes RI, 1989; Guha, 2006). 

d. Kegunaan Daun Sirih (Piper betle L.)  

Daun sirih mempunyai khasiat sebagai obat batuk, obat bisul, 

obat sakit mata, obat sariawan, dan obat hidung berdarah (Syamsuhidayat 

dan Hutapea,1991). 

2. Tinjauan Tentang Ekstrak 

a. Pengertian tentang  ekstrak 

Ekstrak adalah sediaan yang dapat berupa sedian kering, kental 

atau cair yang dibuat dengan cara menyari simplisia nabati atau hewani 

menurut cara yang cocok, di luar pengaruh cahaya matahari langsung 

(Ansel dkk, 1989). 

b. Pembagian ekstrak 

Berdasarkan atas sifatnya ekstrak dapat dikelompokkan menjadi  

1) Ekstrak encer (extractum tennue)  
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2) Sediaan ini memiliki konsentrasi seperti madu dan dapat dituang.  

3) Ekstrak kental (extractum spissum) 

4) Sediaan ini liat dalam keadaan dingin dan tidak dapat dituang.   

5) Ekstrak kering (extractum siccum)  

6) Sediaan ini memiliki konsentrasi kering dan mudah digosokkan, 

melalui penguapan cairan pengekstraksi dan pengeringan, sisanya akan 

terbentuk suatu produk yang sebaliknya memiliki kandungan lembab 

tidak lebih dari 5 %. 

c. Penyarian ekstrak 

Penyarian merupakan proses perpindahan massa zat aktif yang 

semula berada dalam sel ditarik oleh cairan penyari sehingga zat aktif larut 

dalam cairan penyari. Kriteria cairan penyari yang baik haruslah 

memenuhi syarat antara lain murah dan mudah didapat, stabil secara fisika 

dan kimia, bereaksi netral, tidak mudah menguap, dan tidak mudah 

terbakar, selektif yaitu hanya menarik zat berkhasiat yang dikehendaki dan 

tidak mempengaruhi zat berkhasiat (Ansel dkk., 1995). 

3. Tinjauan Tentang Tablet 

a. Tablet 

Tablet adalah sedian padat, kompak, dibuat secara kempa cetak, 

dalam bentuk tabung pipih atau sirkuler, kedua permukaanya rata atau 

cembung, mengandung satu jenis atau lebih bahan obat dengan atau tanpa 

zat tambahan. Bentuk sediaan tablet mempunyai keuntungan yang meliputi 

ketepatan dosis, praktis dalam penyajian, biaya produksi yang murah, 
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mudah dalam pengemasannya, tahan dalam penyimpanan, mudah dibawa, 

serta bentuk yang memikat (Banker and Anderson, 1986). 

Dalam pembuatan tablet selain zat aktif juga digunakan bahan 

tambahan yang dicampur bersama bahan obatnya. Bahan pembantu tablet 

harus bersifat netral, tidak berbau, tidak berasa dan sedapat mungkin tidak 

berwarna (Anonim, 1979). 

b. Tablet Hisap 

Tablet hisap merupakan bentuk sediaan padat berbentuk cakram 

yang mengandung bahan obat dan juga umumnya bahan pewangi 

dimaksudkan untuk secara perlahan-lahan melarut dalam rongga mulut 

untuk efek setempat dalam kecepatan yang wajar (Siregar dan Wikarsa, 

2010). Tablet hisap mempunyai dua nama umum yaitu troches dan 

lozenges. Troches dan lozenges biasanya dibuat dengan menggabungkan 

obat dalam suatu bahan dasar kembang gula yang keras dan beraroma 

menarik (Lachman et al,1994).  

Tablet hisap mengandung satu atau lebih bahan obat, umumnya 

dengan bahan beraroma manis yang dapat membuat tablet melarut atau 

hancur perlahan di mulut. Kandungan gula dan gom yang tinggi 

menghasilkan larutan yang lengket di mulut yang dapat menyebabkan obat 

tetap berada pada permukaan yang terkena. Bahan flavour biasanya 

ditambahkan pada gula berupa minyak menguap (Cooper dan Gunn, 

1975). 
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Tablet hisap digunakan untuk mencegah dan mengobati infeksi 

rongga mulut dan ruang rahang. Sebagian obatnya didominasi oleh 

antiseptika, desinfektansia, anestetika lokal, dan ekspektoransia (Siregar 

dan Wikarsa, 2010). 

c. Bahan Tambahan tablet hisap  

Penambahan bahan tambahan dimaksudkan untuk membantu 

agar dihasilkan tablet yang memenuhi persyaratan. Bahan tambahan 

sebaiknya dapat meningkatkan sifat aliran dan memungkinkan pencetakan 

menjadi bentuk tablet yang kompak. Pada dasarnya bahan tambahan tablet 

harus netral, tidak berbau, dan jika mungkin tidak berwarna. 

1) Bahan pengikat (binders) 

Bahan pengikat adalah bahan yang digunakan untuk 

mengikat serbuk menjadi granul. Kebanyakan bahan pengikat yang 

digunakan sama seperti pada tablet umumnya. Bahan pengikat yang 

biasa digunakan adalah polivinil pirolidon (PVP), gelatin, 

Hydroxypropyl Celulosa (HPC dan gom arab) (Abe et al, 2011). 

2) Bahan pelicin (lubricant) 

Bahan pelicin ditunjukkan untuk memacu aliran serbuk atau 

granul dengan jalan mengurangi gesekan di antara partikel-partikel 

serta agar tablet tidak lekat pada cetakan. Bahan pelicin akan 

ditambahkan pada saat granul telah siap dikempa menjadi tablet. 

Bahan pelicin yang digunakan adalah talk dan magnesium stearat 

(Gunsel dan Kanig, 1976). 
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3) Bahan pengisi (diluents) 

Bahan pengisi menjamin tablet memiliki ukuran atau massa 

yang dibutuhkan (0,1-0,8 gram). Bahan pengisi yang umumnya 

digunakan adalah laktosa, glukosa, manitol, dan levulosa (Gohel, 

2004). 

Bahan pengisi harus memenuhi persyaratan : 

a) Tidak toksik  

b) Tersedia dalam jumlah yang cukup  

c) Harganya cukup murah  

d) Tidak berkontra indikasi dengan komponen lain. 

e) Harus inert secara fisiologis 

f) Stabil secara fisik dan kimia, baik dalam kombinasi dengan 

berbagai obat atau komponen tablet lain 

g) Bebas dari mikroba  

h) Mudah bercampur dengan warna  

i) Jika obat termasuk bahan makanan (produk-produk vitamin 

tertentu) bahan pengisi dan bahan pembantu lainnya harus 

mendapat persetujuan sebagai bahan aditif pada makanan  

j) Tidak boleh mengganggu bioavailabilitas obat 

4) Bahan pemberi rasa dan pemanis 

Bahan pemberi rasa biasanya dibatasi pada tablet kunyah atau 

tablet hisap yang ditujukan untuk larut di dalam mulut. Macam-macam 
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bahan ini antara lain manitol, sakarin, sukrosa dan aspartam (Peters, 

1980). 

4. Tinjauan Tentang Granulasi 

Granulasi adalah proses pembuatan ikatan partikel-partikel kecil 

membentuk padatan yang lebih besar atau agregat permanen melalui 

penggumpalan massa, sehingga dapat dibuat granul yang lebih homogen dari 

segi kadar, massa jenis, ukuran serta bentuk partikel (Indriani, 2009). 

Adapun fungsi granulasi adalah untuk memperbaiki sifat aliran dan 

kompressibilitas dari massa cetak tablet, memadatkan bahan-bahan, 

menyediakan campuran seragam yang tidak memisah, mengendalikan 

kecepatan pelepasan zat aktif, mengurangi debu, dan memperbaiki 

penampakan tablet (Sulaiman, 2007). 

5. Tinjauan Tentang Gelatin Sebagai Bahan Pengikat 

Gelatin sebagai bahan pengikat yaitu dapat digunakan pada senyawa 

yang sulit diikat, akan tetapi cederung menghasilkan tablet yang keras 

sehingga waktu disintegrasinya membutuhkan waktu yang lama selain itu 

rentan terhadap mikroba.Gelatin dapat digunakan untuk senyawa yang sulit 

diikat. Kelemahan gelatin yaitu ia cenderung rentan bakteri dan jamur karena 

ia merupakan polimer alami (Anonim, 1995). 

Gelatin sering digunakan dalam formulasi Lozenges karena kelarutan 

tablet yang dihasilkan lambat serta memberikan efek yang menyenangkan 

dalam mulut.  Dalam perdagangan, dikenal 2 jenis gelatin, yaitu: 
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a. Gelatin A (Phamagel A) 

Gelatin A merupakan hasil ekstraksi dengan asam, dan bersifat kationik. 

Pemakaiannya efektif pada pH 3,2. 

b. Gelatin B (Pharmagel B) 

Gelatin B merupakan hasil ekstraksi dengan basa dan bersifat anionik. 

Pemakaiannya efektif pada pH 7-8. 

6. Monografi bahan tambahan  

a. Gelatin  

Menurut Farmakope (1989), gelatin adalah protein yang diperoleh 

dari bahan kolagen. Pemerian lembaran, kepingan, serbuk, dan butiran tidak 

berwarna atau kekuningan pucat; bau dan rasa lemah. Gelatin mempunyai 

kelarutan jika direndam dalam air mengembang dan menjadi lunak, berangsur-

angsur menyerap air 5 sampai 10 kali bobotnya. Larut dalam air panas dan 

jika didinginkan terbentuk gudir, praktis tidak larut dalam etanol (95%) P, 

dalam kloroform P dan dalam eter P, larut dalam campuran gliserol P dan air, 

jika dipanaskan lebih mudah larut, larut dalam asetat. Untuk mengidentifikasi 

gelatin dengan cara larutan encer membentuk endapan dengan larutan 

trinitrofenol P, dengan larutan tannin P dan dengan larutan kromtrioksida. 

Tidak membentuk endapan dengan asam lain, dengan larutan encer tawas, 

dengan timbal asetat P, dan dengan larutan besi (III) klorida. Gelatin 

mempunyai khasiat sebagai zat tambahan. 
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b. Sukrosa 

Sukrosa adalah gula yang diperoleh dari saccharum officinarum 

linne (familia gramineae), beta vulgaris linne (familia chenopodiaceae) dan 

sumber- sumber lain. Pemerian  hablur putih atau tidak berwarna; massa 

hablur atau berbentuk kubus; rasa manis, stabil di udara. Larutannya netral 

terhadap lakmus. Kelarutan sangat mudah larut dalam air; lebih mudah larut 

air mendidih; sukar larut dalam etanol; tidak larut  dalam  kloroform dan 

dalam eter (FI IV,1995, hal: 762-763). 

c. Laktosa 

Laktosa  adalah gula yang diperoleh dari susu. Dalam bentuk 

anhidrat  atau  mengandung  satu  molekul  air hidrat. Pemerian  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; sanga 

sukar larut  dalam  etanol; dan  tidak  larut  dalam  kloroform dan  dalam  eter 

(FI IV, 1995, hal: 488-489). 

d. Dekstrosa 

               Dekstrosa adalah suatu gula yang diperoleh dari hidrolisis pati. 

Mengandung satu molekul air hidrat atau anhidrat. Pemerian hablur tidak 

berwarna, serbuk hablur atau serbuk granul putih; tidak berbau; rasa manis. 

Kelarutan mudah larut dalam air; sangat mudah larut dalam air  mendidih; 

larut dalam  etanol  mendidih;  sukar  larut  dalam  etanol (FI IV, 1995, hal: 

300). 
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e. Talcum 

              Talk adalah magnesium silikat  hidrat alam, kadang-kadang 

mengandung sedikit aluminium silikat. Pemerian serbuk hablur sangat halus, 

putih atau putih kelabu. Berkilat, mudah melekat pada kulit dan bebas dari 

butiran (FI IV ,1995, hal: 771-772). 

f. Mg Stearat 

               Mg stearat merupakan senyawa magnesium dengan campuran 

asam-asam organic padat yang diperoleh dari lemak, terutama terdiri dari 

campuran magnesium stearat dan magnesium palmitat dalam berbagai 

perbandingan. Mengandung setara dengan tidak kurang dari 6,8% dan tidak 

lebih dari 8,3% MgO. Pemerian serbuk halus, putih dan voluminus; bau 

lemah khas; mudah melekat di kulit; bebas dari butiran. Kelarutan  tidak  

larut dalam  air, dalam  etanol, dan  dalam  eter (FI IV, 1995, hal: 515-516). 

 

7. Metode Pembuatan Tablet Hisap dengan Metode granulasi Basah 

Granulasi basah adalah proses perubahan serbuk halus menjadi 

granul dengan bantuan larutan bahan pengikat. Pemilihan larutan bahan 

pengikat yang cocok dan jumlahnya yang tepat akan mengubah serbuk-serbuk 

halus menjadi bentuk granul yang mudah mengalir. Granul yang demikian 

akan menghasilkan tablet yang mempunyai penampilan yang baik dan variasi 

bobot yang kecil. 
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Metode granulasi basah ini merupakan metode yang paling sering 

digunakan dalam memproduksi tablet. Zat berkhasiat, zat pengisi dan zat 

penghancur dicampur baik-baik, lalu dibasahi dengan larutan bahan pengikat, 

bila perlu ditambah bahan pewarna. Setelah itu diayak menjadi granul, dan 

dikeringkan dalam almari pengering pada suhu 40°C-50°C. Setelah kering 

diayak lagi untuk memperoleh granul dengan ukuran yang diperlukan dan 

ditambahkan bahan pelicin dan dicetak menjadi tablet dengan mesin tablet 

(Parikh, 1997). 

8. Pemeriksaan Sifat Fisik Granul dan Sifat Fisik Tablet 

a. Pemeriksaan sifat fisik granul 

Pemeriksaan kualitas granul dilakukan untuk menentukan proses 

produksi sehingga menghasilkan tablet dengan kualitas yang memuaskan 

(Voigt,  1984). Pemeriksaan kualitas granul meliputi sudut diam, waktu 

alir dan kompaktibilitas. 

1) Kecepatan Alir 

Kecepatan alir adalah kecepatan yang dibutuhkan oleh 

sejumlah granul untuk mengalir dalam suatu alat. Sifat ini dapat 

digunakan untuk menilai efektifitas bahan pelicin, mudah tidaknya 

aliran granul dan sifat permukaan granul. Semakin kecil ukuran 

partikel granul akan memperbesar gaya kohesinya sehingga akan 

menyulitkan aliran, karena granul akan mengalir dalam bentuk 

gumpalan. Campuran serbuk dikatakan memiliki sifat alir baik jika 

kecepatan alirnya tidak kurang dari 10g/detik (Sheth,  dkk, 1980). 
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2) Sudut diam 

Sudut diam merupakan sudut elevasi yang dibentuk 

permukaan bebas setumpuk granul terhadap bagian horizontal. Sudut 

diam merupakan karateristik fluiditas yang berhubungan erat dengan 

kohesivitas antar partikel penyusun. Granul akan mengalir dengan 

cepat apabila sudut diam granul bertambah besar. Granul atau serbuk 

yang mempunyai sudut diam lebih kecil atau sama dengan 30
o
 

biasanya menunjukkan bahwa bahan dapat mengalir dengan bebas, bila 

sudut lebih besar atau sama dengan 40
o
 daya mengalirnya kurang baik 

(Lachman, dkk, 1994). 

b. Pemeriksaan sifat fisik tablet 

1) Keseragaman bobot 

Tablet yang tidak bersalut harus memenuhi syarat 

keseragaman bobot, yang dilakukan dengan mengambil 20 tablet, 

dihitung bobot rata-rata tiap tablet. Jika dihitung satu persatu, tidak 

boleh lebih dari 2 tablet yang masing-masing bobotnya menyimpang 

dari bobot rata-ratanya lebih besar dari harga yang ditetapkan pada 

kolom A dan tidak satu tablet pun yang bobotnya menyimpang dari 

bobot rata-ratanya lebih dari harga yang ditetapkan kolom B.  

Jika tidak mencukupi 20 tablet, dapat digunakan 10 tablet ; 

tidak satu tabletpun yang bobotnya menyimpang lebih dari bobot rata-

rata yang ditetapkan kolom A dan tidak satu tabletpun yang bobotnya 
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menyimpang lebih besar dari bobot rata-rata yang ditetapkan dari 

kolom B (Anonim, 1979). 

Tabel I. Penyimpangan Bobot Untuk Tablet Tidak Bersalut 

Menurut Farmakope Indonesia 

Bobot rata-rata 

 

Penyimpangan bobot Bobot 

rata-rata rata-rata dalam % 

A B 

25 mg atau kurang  

26 mg sanpai dengan 150 mg  

151 mg sampai dengan 300 mg 

lebih dari 300 mg 

15%  

10%  

7,5%  

5% 

20%  

30%  

15%  

10% 

 

2) Kekerasan 

Tablet harus cukup keras untuk dapat mempertahankan 

bentuk  pada waktu proses penanganan atau pembuatan, pengemasan, 

dan transportasi (Ansel, 1989). Tablet hisap mempunyai kekerasan 

antara 7-14kg (Cooper  dan Gunn,  1975). Nilainya lebih tinggi dari 

kekerasan tablet biasa karena tablet hisap harus dapat melarut lambat 

di rongga mulut (Parrott, 1971). 

3) Kerapuhan 

Kerapuhan tablet dipengaruhi oleh tidak cocoknya bentuk 

granul, tidak cocoknya ukuran butir, terlalu rendahnya bahan pengikat, 

terlalu rendah atau tingginya kandungan kelembaban. Tablet juga 

mudah menjadi bubuk, menyerpih dan mudah pecah-pecah pada 

penangannya, serta konsumen enggan menerimanya, juga dapat 

menyebabkan variasi pada berat dan keseragaman isi tablet. Batas 

kewajaran kerapuhan tablet yaitu tidak lebih dari 1% (Voigt, 1984). 
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4) Waktu larut 

Waktu melarut adalah waktu yang dibutuhkan tablet hisap 

untuk melarut secara perlahan di dalam rongga mulut. Sediaan tablet 

hisap ini diharapkan mampu memberikan efek lokal pada mulut dan 

tenggorokan dalam waktu yang ideal bagi tablet hisap untuk melarut 

adalah selama kurang dari 30 menit (Banker  and  Anderson, 1994). 

 

F. Landasan Teori 

Untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan pemakaian daun sirih, 

pada penelitian ini dibuat tablet hisap dari ekstrak daun sirih. Pembuatan tablet 

hisap adalah untuk dihisap secara pelan atau diulum dalam mulut, tidak dengan 

cara mengunyah tablet tersebut. Sediaan tablet hisap biasanya memiliki aroma 

yang khas dan rasa yang manis (Cooper dan Gunn,1975). Khasiat dari daun sirih 

ini adalah sebagai antibakteri pada mulut dan tenggorokan, serta penghilang bau 

mulut. Kandungan kimia yang terdapat dalam daun sirih adalah saponin, 

flavonoid, polifenol dan tanin (Hutapea, 1994). Flavonoid inilah yang berkhasiat 

sebagai antibakteri pada mulut dan tenggorokan (Soria, 2006). 

Bahan pengikat dalam sediaan tablet hisap ini memiliki peran yang 

sangat penting terhadap sifat fisik tablet hisap tersebut, pada dasarnya semakin 

tinggi konsentrasi bahan pengikat akan menaikkan kekerasan dan menurunkan 

kerapuhan. Bahan pengikat ditambahkan dalam bentuk kering atau cairan selama 

granulasi basah untuk membentuk granul atau menaikkan kekompakan kohesi 

bagi tablet yang dicetak langsung (Banker and Anderson, 1986). 
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Gelatin merupakan suatu bahan yang mempunyai potensi besar sebagai 

bahan pengikat granul. Kenaikan konsentrasi larutan gelatin sebagai bahan 

pengikat, meningkatkan kekerasan tablet dan memperlama waktu melarut tablet 

(Rahaya, 2008). Gelatin merupakan protein alam yang mempunyai sifat lebih 

konsisten dibanding gom alam seperti akasia dan tragakan, gelatin lebih mudah 

dipersiapkan dalam bentuk larutan dan tablet yang terbentuk mempunyai 

kekerasan yang bagus (Banker and Anderson,1986). 

G. Hipotesis 

Kenaikan konsentrasi gelatin dalam tablet hisap dapat  menaikan 

kekerasan  tablet,  menurunkan  kerapuhan,  dan  memperlama waktu  larut  tablet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


