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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tanaman Cincau Rambat (Cyclea barbata Miers) 

1.  Klasifikasi 

Kingdom :  Plantae (tumbuhan) 

Sub kingdom :  Tracheobionta (tumbuhan berpembuluh) 

Super divisi :  Spermatophyta (menghasilkan biji) 

Divisi :  Magnoliophyta (berkeping dua atau dikotil) 

Kelas :  Magnoliopsida (berkeping dua / dikotil) 

Sub kelas :  Magnoliidae 

Ordo :  Ranales 

Sub ordo :  Ranunculineae 

Familia :  Menispermaceae 

Genus :  Cyclea 

Spesies :  Cyclea barbata Miers 

Nama Lokal : Cincau (Indonesia), Camcao, Juju, Kepleng (Jawa), 

Camcauh, Tahulu (Sunda). 

(Lawrence, 1964 : 489) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

            Gambar 1. Tanaman Cincau rambat (Cyclea barbata Miers) 
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2. Kandungan Daun Cincau 

 Daun Cincau mengandung komponen gizi berupa air, energi, 

protein, lemak, serat, karbohidrat, klorofil, kalori, vitamin A, vitamin B, 

vitamin C, kalsium, fosfor, besi dan magnesium (Pitojo, 2008:19).     

 

3. Uraian Bahan 

Cincau rambat merupakan terna yang tumbuh merambat, panjangnya 

dapat mencapai 10m. Berbatang lunak dan kulit batangnya ditumbuhi duri 

kecil-kecil. Daun berbentuk seperti perisai, dengan tepi yang berbentuk rata 

bergigi, atau berombak. Bunga umumnya tumbuh di ketiak daun atau dari 

batang, tersusun dalam rangkaian malai yang terkulai.Warna bunga kuning 

kehijauan sampai kuning muda. Berbuah batu yang berwarna merah. Bijinya 

berbentuk bulat telur dan keras.Tanaman tumbuh di dataran rendah hingga 

dataran tinggi dengan ketinggian 800m. Bagian tanaman yang bisa dijadikan 

obat adalah daunnya. Khasiatnya untuk mengobati sakit perut, dan demam. 

(Agromedia, 2008:37)  

 

B. Gel 

Gel (dari bahasa latin gelu-membeku, dingin, es atau gelatus-membeku) 

adalah campuran koloidal antara dua zat yang berbeda fase yaitu padat dan 

cair. Penampilan gel seperti zat padat yang lunak dan kenyal (seperti jelly), 

namun pada rentang suhu tertentu dapat berperilaku sebagai fluida (mengalir). 

Berdasarkan bobotnya, kebanyakan gel seharusnya tergolong zat cair, tetapi 

memiliki sifat seperti benda padat. Contoh gel adalah gelatin, agar-agar 

(Anonim, 2009). 

Gel adalah sistem semi padat dengan fase cair yang dibentuk dalam 

suatu matriks polimer tiga dimensi (terdiri dari gom alam atau gom sintetis) 

dengan tingkat ikatan silang fisik (kadang-kadang kimianya) yang tinggi 

(Lachman dkk, 1994). 

Gel cincau terbentuk manakala terjadi dispersi pektin ke dalam cairan, 

sehingga perlu perlakuan dispersi mekanik, yaitu peremasan daun cincau. Gel 
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cincau terbentuk dari pektin yang terkandung dalam daun cincau dengan 

penambahan air (Pitojo, 2008 : 38). 

Pektin adalah suatu koloid yang reversibel, dapat larut dalam air, dapat 

diendapkan, dipisahkan dan dikeringkan. Dapat dilarutkan kembali tanpa 

kehilangan kapasitas pembentukan gel. Koloid  pektin daun cincau termasuk 

koloid hidrofil (suka air). Kebalikannya adalah koloid hidrofob, yaitu koloid 

yang dapat membentuk jendalan bila ditambah elektrolit. Koloid hidrofil 

mampu membentuk jaringan mantel air untuk membungkus atau menangkap  

pelarut di dalamnya. Pektin yang menjendal  membentuk serabut halus yang 

mampu menahan cairan. Semakin tinggi kadar pektin, maka semakin padat 

serabut yang terbentuk dan semakin kuat mengikat cairan, demikian 

sebaliknya (Pitojo, 2008:37). 

Gel cincau memiliki sifat-sifat sebagai berikut : 

   1.  Berbentuk jendalan, bersifat seperti agar-agar 

   2.  Berasa netral/hambar, bila dikehendaki bisa dibuat menjadi beragam rasa 

      3.  Bersifat irreversibel, yakni tidak dapat dibuat jendalan kembali setelah          

 dihancurkan. 

   4.  Gel cincau kenyal dan aroma lemah dapat ditekan dengan menambahkan     

 aroma jeruk atau yang lainnya. 

   5.  Berwarna hijau dan tidak tembus pandang (opaque) (Pitojo, 2008:38). 

 

C. Tablet 

Tablet adalah sediaan padat mengandung bahan obat dengan atau tanpa 

bahan pengisi. Sebagian besar tablet dibuat dengan cara pengempaan dan 

merupakan bentuk sediaan yang paling banyak digunakan. Tablet dapat dibuat 

dalam berbagai ukuran, bentuk dan penandaan permukaan tergantung pada 

desain cetakan tablet ( Depkes RI, 1995:4 ). 

Menurut Lachman dkk, (1994 : 645) dengan mempertimbangkan 

beberapa perbandingan, keuntungan tablet antara lain: 

1. Bentuk sediaan yang utuh dan menawarkan kemampuan terbaik dari 

semua bentuk sediaan oral untuk ketepatan ukuran serta variabilitas 

kandungan yang paling rendah. 
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2. Bentuk sediaan yang ongkos pembuatannya paling rendah. 

3. Bentuk sediaan oral yang paling ringan dan paling kompak. 

4. Bentuk sediaan oral yang paling mudah dan paling murah untuk dikemas 

serta dikirim. 

5. Pemberian tanda pengenal produk paling mudah dan murah dan tidak 

memerlukan langkah pekerjaan tambahan bila menggunakan permukaan 

pencetak yang bermonogram atau berhiasan timbul. 

6. Paling mudah ditelan serta paling kecil kemungkinan tertinggal di 

tenggorokan, terutama bila bersalut  memungkinkan hancurnya tablet tidak 

segera terjadi. 

7. Dapat dijadikan produk dengan profil pelepasan khusus, seperti pelepasan 

di usus atau produk lepas lambat. 

8. Merupakan bentuk sediaan oral yang paling mudah diproduksi secara 

besar-besaran. 

9.  Merupakan bentuk sediaan oral yang memiliki sifat pencampuran kimia, 

mekanik dan stabilitas mikrobiologi yang paling baik. 

Menurut Lachman dkk, ( 1994 : 645-646) tablet juga kurang disukai 

karena antara lain: 

1. Tidak semua bahan obat dapat dikempa atau dibuat menjadi tablet. 

2. Obat sukar dibasahkan atau melarut dalam tubuh. 

3. Tidak menutup bau dan rasa. 

 

D. Antalgin 

    Antalgin (Metampiron) mengandung tidak kurang dari 99,0% dan tidak 

lebih dari 101,0% C13H16N3NaO4S, dihitung tehadap zat yang telah 

dikeringkan. Pemerian serbuk hablur, putih atau putih kekuningan yang 

berkhasiat sebagai analgetik dan antipiretik (Depkes RI, 1995 : 538).    

    Metampiron adalah derivat sulfonat dari aminofenazon yang larut dalam 

air. Dosis oral Metampiron 0,5 – 4 gram sehari dalam 3 – 4 dosis (Tan dan 

Kirana, 2007 : 315). Syarat – syarat antalgin dibuat tablet karena kompatibel 

dengan semua eksipien, kompresibilitasnya baik dan mempunyai sifat 

organoleptis yang baik (Sulaiman, 2007 : 71). 
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E. Bahan Tambahan dalam Pembuatan Tablet 

Pada dasarnya bahan tambahan dapat dibedakan berdasarkan fungsinya, 

yaitu sebagai pengisi, pengikat, pelicin, penghancur atau bahan tambahan lain  

1. Bahan Pengisi (Diluents) 

Bahan pengisi digunakan untuk menambah besar tablet sehingga 

memungkinkan untuk dikempa atas dasar kelarutannya dalam air. Bahan 

pengisi ini menjamin tablet memiliki ukuran massa yang diperlukan. 

Bahan pengisi merupakan bahan tambahan pada formula tablet dengan 

jumlah zat aktif yang kecil sehingga diperoleh bobot yang dikehendaki. 

Penambahan bahan pengisi pada zat aktif yang relatif kecil sangat 

diperlukan agar memudahkan proses pencetakan karena zat aktif yang 

sedikit sulit dikempa mengingat kompresibilitasnya yang rendah. Pada 

prinsipnya bahan pengisi dipilih yang bersifat lengai (inert) secara kimia 

dan fisiologis dan umumnya digunakan jenis pati kentang dan gandum 

(Voigt, 1995:202). 

Bahan pengisi harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu : 

a). Non toksik dan dapat memenuhi peraturan dari negara yang banyak 

dimana akan dipasarkan. 

b).  Tersedia dalam jumlah yang cukup di semua negara tempat produk itu 

dibuat. 

c). Harganya cukup murah. 

d). Tidak boleh saling berkontraindikasi (misalnya, sukrosa) atau karena   

komponen    (misalnya, natrium) dalam tiap sigmen/bagian dari     

populasi 

e).   Secara fisiologis juga netral. 

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

obat atau komponen tablet lain. 

g).    Bebas dari segala jenis mikroba. 

h).    Colour compactible (tidak boleh mengganggu warna) 

i).  Bila obat itu termasuk sebagai makanan (produk-produk vitamin), 

pengisi dan bahan pembantu lainnya harus mendapat persetujuan 

sebagai bahan aditif pada makanan. 

j).   Tidak boleh mengganggu bioavailibitas obat  
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    Bahan pengisi yang digunakan adalah laktosa, yaitu gula yang 

diperoleh dari susu. Dalam bentuk anhidrat atau mengandung satu molekul 

air hidrat. Pemerian serbuk atau masa hablur, keras, putih atau putih krem. 

Tidak berbau dan rasa sedikit manis dan stabil diudara, tetapi mudah 

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

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

tidak larut dalam kloroform dan dalam eter (Depkes RI, 1995 : 488).       

Contoh dari bahan pengisi yang lain adalah amilum, laktosa,  kalsium 

fosfat dan kalsium karbonat (Lachman dkk, 1994 : 698).  

 

2. Bahan Pengikat (Binders) 

Bahan pengikat yaitu bahan yang mempunyai sifat adesif, sehingga 

merupakan variabel yang kritis dalam metode granulasi basah dengan 

jumlah yang harus ditambahkan perlu diperhatikan, umumnya dalam 

bentuk larutan. Untuk menghasilkan granul yang kekerasannya sama, 

diperlukan bahan pengikat lebih sedikit jumlahnya daripada jika memakai 

bahan pengikat dalam bentuk serbuk kering. Sebagai bahan pengikat dapat 

digunakan : amilum, gelatin, gula, akasia dan bahan lain yang cocok 

dengan serbuk, dapat mengubah serbuk menjadi granul, sehingga jika 

granul dikempa akan menjadi kompak. Gelatin merupakan protein alam, 

kadang-kadang digunakan bersama-sama dengan akasia. Pasta amilum 

merupakan bahan pembuat granul yang paling banyak dipakai. Dibuat 

dengan mendispersikan amilum ke dalam air, kemudian dipanaskan 

beberapa waktu. Bahan pengikat dan perekat yang juga umum dipakai 

adalah bahan polimer-polimer alam yang telah dimodifikasi seperti alginat, 

derivat-derivat selulosa (metil selulosa, hidroksi propil metil selulosa dan 

hidroksi propil selulosa) (Lachman dkk, 1994: 701). 

Bahan pengikat dalam jumlah yang memadai ditambahkan dalam 

bahan yang akan ditabletasi melalui bahan pelarut atau larutan bahan 

perekat yang digunakan pada saat granulasi. Bahan pengikat yang bekerja 

menghambat pelepasan zat aktif adalah polietilen (pada umumnya 

polietilen tekanan rendah). Dengan adanya tekanan pencetakan, akan 
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terjadi deformasi plastis. Sehingga hasil cetakan akan mengalami 

pengelasan dingin (deformasi plastis partikel). Polietilenglikol (bobot 

molekul 4000-7000) juga memiliki sifat sebagai bahan pengikat yang baik, 

meskipun menunjukkan banyak peristiwa tak tercampurkan dengan bahan 

obat. Sebagai bahan pengikat, yang digunakan untuk membuat granulat 

adalah polivinil pirolidon (Voigt, 1995:202).  

Bahan pengikat yang digunakan adalah gelatin yaitu, suatu zat yang 

diperoleh dari hidrolisa parsial kolagen dari kulit, jaringan ikat putih dan 

tulang hewan. Pemerian berupa lembaran, kepingan atau potongan, atau 

serbuk kasar sampai halus ; kuning lemah atau cokelat  terang, warna 

bervariasi tergantung ukuran partikel, larutan lemah seperti berbau kaldu. 

Konsentrasi gelatin adalah 5% - 10%. (Depkes, 1995 : 404). Contoh lain 

dari bahan pengikat adalah amilum, turunan selulosa (Solusio 

Metilsellulosa 5%), mucilago gummi Arabici 10-20% gel cincau, PVP 5-

10% dalam air atau dalam alcohol (Anief, 2000 : 211). 

 

3. Bahan Pelicin (lubricant, anti adherent dan glidant)  

Fungsi utama dari lubrikan adalah untuk meredukasi gesekan yang 

timbul antara muka dari tablet dan dinding die, selama kompresi dan 

ejeksi. Lubrikan juga mempunyai sifat antiadherent atau glidant. Selain 

itu juga ditujukan untuk memacu aliran serbuk atau granul dengan jalan 

mengurangi gesekan di antara partikel-partikel. Dasar mekanisme 

pelicinan adalah suatu proses penyalutan sehingga makin halus ukuran 

partikelnya, makin tinggi efek pelicinnya. Macam-macam lubrikan yang 

sering digunakan antara lain asam stearat, zink stearat dan bahan lain yang 

cocok (Voigt, 1995:204). 

 Ada tiga macam bahan pelicin, yaitu :  

a.   Lubricant 

Fungsi utama dari lubricant dalam formulasi tablet adalah untuk 

mencegah perlengketan tablet pada permukaan punch dan untuk 

mereduksi friksi antara dinding die dan tablet selama pengempaan dan 

ejeksi (pengeluaran) tablet dari die (Agoes, 2006: 189). 
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b. Glidant 

   Glidant ditambahkan dalam formulasi untuk menaikkan / 

meningkatkan fluiditas massa yang akan dikempa, sehingga massa 

tersebut dapat mengisi die dalam jumlah yang seragam (Sulaiman, 

2007 : 109). 

 

c. Anti adherent 

Berfungsi untuk mencegah granul tablet atau bahan lainnya 

melekat pada dinding cetakan (Agoes, 2006 :  19). 

Sebagai bahan pelicin yang sangat menonjol digunakan talk. 

Talk mempunyai tiga keunggulan yaitu bisa sebagai bahan pelicin, 

sebagai bahan pemisah hasil cetakan dan sebagai bahan pengatur 

aliran. Talk merupakan kristal dengan bentuk papan datar yang sangat 

mudah mengalir pada saat terjadi gesekan. Pada umumnya talk 

ditambahkan dalam granul sebanyak 2% dan dianjurkan untuk 

menambah magnesium stearat dalam serbuk sebanyak 0,2 – 0,3 % 

(Voigt, 1995:205). 

Bahan pelicin yang digunakan adalah Magnesium stearat  yaitu 

lubrikan yang paling efektif dan digunakan secara luas. Bahan 

bersumber dari hewani yang merupakan campuran bervariasi dari 

stearat dan palimilat dan menunjukkan morfologi terbaik sebagai 

lubrikan jika dibuat melalui proses presipitasi. Mg stearat yang berasal 

dari sumber tanaman mengandung lebih dari 90% stearat dan tidak 

seefektif lubrikan yang berasal dari hewan. Konsentrasi 0,2%-2% 

(Agoes, 2006:191). 

 

4.  Bahan Penghancur (Disintegrant) 

Fungsi bahan penghancur adalah memudahkan tablet hancur 

setelah pemberian obat, sehingga dapat diabsorbsi. Bahan penghancur 

yang sering dipakai adalah amilum, gom, CMC-Na, Natrium amilum 

glikolat dan bahan lain yang cocok. Amilum USP dan jenis-jenis 

lainnya adalah jenis bahan penghancur yang paling umum dipakai, 
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harganya juga paling murah. Biasanya digunakan dengan konsentrasi 

5-20% dari bobot tablet. Modifikasi amilum seperti gel cincau dan  

explotab, sebagai pengganti yang murah dari karboksimetil, 

digunakan dengan konsentrasi rendah (4% adalah yang optimum). 

Macam-macam kanji sebelum gelatinisasi juga dipakai sebagai bahan 

penghancur biasanya dengan konsentrasi 5% (Lachman dkk, 

1994:702). 

a).  Penambahan Ekstragranular 

Bahan penghancur yang ditambahkan secara 

ekstragranular akan membantu hancurnya tablet menjadi granul 

(Sulaiman, 2007 : 95). 

b).  Penambahan Intragranular 

Pada penambahan secara intragranular, bahan penghancur 

yang ditambahkan akan berfungsi menghancurkan granul 

menjadi partikel halus (Sulaiman, 2007: 95). 

c).  Kombinasi antara penambahan eksternal dan internal 

Penambahan bahan penghancur memakai kombinasi kedua 

cara tersebut, yaitu sebagian bahan penghancur ditambah secara 

eksternal dan sebagian secara internal, dengan jalan ini 

diharapkan efektifitas penghancur tablet dapat lebih baik karena 

penambahan dengan cara kombinasi dimaksudkan agar ikatan 

antar granul cepat terpisah (eksternal) dan cepat menjadi 

partikel-partikel kasar (internal) (Sulaiman, 2007 : 95). 

Bahan penghancur ditambahkan untuk memudahkan 

pecahnya atau hancurnya tablet ketika berkontak dengan cairan 

saluran pencernaan. Bahan penghancur digunakan bila 

diinginkan pemisahan yang cepat dari bahan-bahan tablet 

kempa. Hal ini menjamin pelepasan segera dari partikel-partikel 

obat ke dalam proses melarut yang akan meningkatkan absorbsi 

obat (Ansel, 2005 : 257). Bahan penghancur berfungsi menarik 

air ke dalam tablet, mengembang dan menyebabkan tablet pecah 

menjadi suatu agregat dan akhirnya obat di absorbsi oleh tubuh. 
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Amilum sebagai bahan penghancur merupakan bahan 

penghidrofil, yang artinya meningkatkan porositas dan 

pembasahan tablet sehingga memudahkan penetrasi air melalui 

pori-pori ke dalam tablet, yang menyebabkan waktu hancur 

menjadi lebih cepat (Voigt, 1995 : 210). 

Bahan penghancur yang digunakan adalah serbuk cincau. 

Pembuatan serbuk cincau merupakan suatu alternatif untuk 

memenuhi tuntutan pemakaian secara cepat dan praktis. Serbuk 

cincau bersifat lebih awet, ringkas, dan mudah dikemas. Pektin 

pada tanaman sebagian besar terdapat pada lamela tengah 

dinding sel (Nurdin & Suharyono, 2007). Polimer-polimer yang 

biasa digunakan untuk membuat gel-gel meliputi gom alam 

tragakan, pektin, karagen, agar-agar, asam alginat, seta bahan 

sintesis dan semisintesis, seperti metil selulosa, hidroksi 

etilselulosa, karboksimetil selulosa dan carbopol yang 

merupakan polimer vinil sintesis dengan gugus karboksil yang 

teionisasi (Lachman dkk, 1994 : 1092). 

 

F. Pembuatan Tablet 

Pembuatan tablet dapat dilakukan dengan cara: 

1.  Granulasi basah 

Granulasi basah merupakan metode yang banyak digunakan dalam 

produksi tablet kompresi. Granul diperoleh dengan cara mengikat serbuk 

dengan suatu perekat sebagai pengganti pengempaan. Umumnya kerja 

pengikat akan lebih efektif apabila serbuk dicampur dengan perekat dalam 

bentuk cair. Bahan pengikat yang ditambahkan harus memberikan 

kelembaban yang cukup. Jika dibasahi secara berlebihan akan 

menghasilkan granul yang terlalu keras dan pembasahan yang kurang akan 

menghasilkan tablet yang lunak dan cenderung mudah remuk (Ansel, 

2005: 263). Pembuatan granul dengan cara granulasi basah dibuat sebagai 

berikut : zat berkhasiat, zat pengisi dan zat penghancur dicampur 

homogen, kemudian dibasahi dengan larutan bahan pengikat, bila perlu 
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ditambah bahan pewarna. Setelah itu diayak menjadi granul dan 

dikeringkan dalam almari pengering pada suhu 40-500C. Setelah kering 

diayak lagi untuk memperoleh granul dengan ukuran yang diperlukan dan 

ditambahkan bahan pelicin dan dikempa menjadi tablet dengan mesin 

tablet (Anief, 2000 : 211). 

 

2.  Granulasi kering 

 Telah digunakan bertahun-tahun, merupakan teknik yang berharga 

terutama pada keadaan dosis efektif terlalu tinggi untuk pencetakan 

langsung, bahan-bahan yang tidak dapat diolah dengan metode granulasi 

basah, karena kepekaannya terhadap uap air atau karena obatnya peka 

terhadap panas. Pada metode granulasi kering, granul dibentuk tanpa 

campuran pelembaban atau penambahan bahan pengikat ke dalam 

canmpuran serbuk obat, tetapi dengan cara memadatkan massa yang 

jumlahnya besar dari campuran serbuk dan setelah itu memecahkannya 

dan menjadikan pecahan-pecahan menjadi granul yang lebih kecil. 

Pembuatan granul dengan cara kering dikerjakan dengan penambahan zat 

berkhasiat, zat pengisi dan zat penghancur, bila perlu zat pengikat 

dicampur dan dibuat menjadi tablet yang lebih besar (slugging). Setelah itu 

tablet yang terjadi dipecah menjadi granul lalu diayak. Setelah pengayakan 

granul ditambah dengan bahan pelicin dan terakhir dikempa cetak menjadi 

tablet yang dikehendaki dengan mesin tablet (Anief, 2000:211). 

 

3. Kempa langsung 

Kebanyakan obat berdosis tidak efektif dalam metoda kempa 

langsung, sedangkan obat yang berdosis kecil dan berdosis sedang dengan 

proses ini menjadi praktis karena waktu yang diperlukan dalam pembuatan 

tablet menjadi singkat. Walaupun kempa langsung mempunyai beberapa 

keuntungan penting (tenaga kerja yang sedikit, proses kering, tahapan 

proses sedikit), tetapi adanya beberapa keterbatasan dalam proses ini: 
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a.  Perbedaan ukuran partikel dan kerapatan bulk antara obat dengan 

pengisi dapat menimbulkan peningkatan jumlah garnul sehingga dapat  

menimbulkan ketidakseragaman isi obat dalam tablet. 

b.   Obat dosis besar dapat menimbulkan masalah dengan kempa langsung 

bila tidak dikempa dengan obatnya sendiri. 

c.   Dalam beberapa keadaan, pengisi dapat berinteraksi dengan obat. 

d.   Karena kempa langsung keadaannya kering, sehingga tidak terjadi    

pencampuran, hal ini dapat mencegah keragaman distribusi obat 

granul  (Ansel, 2005 : 687). 

Bahan tambahan untuk metode kempa langsung harus mempunyai 

sifat khusus, yaitu: (Lachman dkk, 1994:710). 

a.    Mempunyai sifat alir dan kompresibilitas yang baik. 

b.    Lengai. 

c.    Stabil terhadap lembab udara dan panas. 

d.    Kapasitas tinggi. 

e.     Homogen bila dicampur dengan zat warna. 

f.     Memberikan rasa yang enak terutama untuk tablet kunyah. 

g.    Tidak berpengaruh jelek terhadap ketersediaan hayati. 

h.  Rentan ukuran partikel tidak berbeda banyak dengan ukuran partikel          

obat. 

           i.     Relatif tidak mahal. 

 

G. Problema-problema  pentabletan 

     1.   Binding 

Binding adalah suatu keadaan dimana terjadi pelekatan antara tablet 

dengan dinding ruang cetak pada saat pengeluran tablet (ejection). 

umumnya binding disebabkan karena material yang dikempa lembab, 

kurangnya lubrikan dan die kurang bersih serta temperaturnya tinggi 

(Sulaiman, 2007 : 183). 
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2.    Sticking dan Picking 

Sticking adalah melekatnya material yang dikempa pada dinding die, 

bila berlanjutnya menjadi lekatan yang tebal (sticking). Penyebab utama 

yaitu granulnya lembab atau lubrikasinya tidak baik. Picking adalah istilah 

yang digunakan untuk tablet yang permukaannya hilang karena sejumlah 

kecil material yang dikempa melekat pada permukaan punch (Sulaiman, 

2007:183). 

 

   3.   Capping 

Capping terjadi bila bagian atas tablet yang dikempa memisah dari 

bagian induknya kemudian lepas seperti sebuah topi (cap). Problem ini 

kemungkinan dikarenakan banyak fines dalam granul dan atau kurang 

bersihnya punch atau die. Bisa juga karena punch yang baru, kelebihan 

bahan pelicin (Lachman dkk, 1994 : 675). 

 

H.  Pemeriksaan kualitas 

Untuk mendapatkan tablet yang baik dan bermutu perlu dilakukan 

evaluasi kualitas seperti tablet pada umumnya, meliputi: evaluasi kualitas, 

bahan baku, granul maupun tablet yang dihasilkan, tahapan proses pembuatan 

juga perlu diperhatikan. 

1.  Evaluasi sifat alir granul          

Sifat alir yang akan dikempa sangat penting karena berhubungan 

dengan keseragaman pengisian ruang cetakan (die) yang akan 

mempengaruhi keseragaman bobot tablet dan akhirnya akan 

mempengaruhi keseragaman bahan aktif. Sifat alir dari suatu zat padat 

(partikel atau granul) dapat diketahui dengan dua cara, yaitu dengan 

pengukuran secara langsung dan tidak langsung. Pengukuran secara 

langsung yaitu dengan metode corong, sedangkan pengukuran secara 

tidak langsung dengan menggunakan sudut diam dan pengetapan 

(Sulaiman, 2007:150) 

Metode corong merupakan metode pengukuran yang sederhana dan 

dapat langsung diketahui kecepatan atau waktu yang dibutuhkan serbuk 
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untuk mengalir. Pada umumnya serbuk dikatakan mempunyai sifat alir 

yang baik jika 100 gram serbuk mempunyai waktu alir kurang dari 10 

detik (Sulaiman, 2007:150). 

 

    2. Evaluasi tablet yang dihasilkan 

Campuran granul yang telah dikempa menjadi tablet kemudian 

diuji sifat fisika dan sifat kimia untuk mengetahui apakah tablet yang 

dihasilkan dapat diterima dengan baik. Evaluasi tersebut adalah: 

a). Keseragaman Bobot 

Keseragaman bobot ditentukan berdasarkan banyaknya 

penyimpangan bobot tiap tablet terhadap bobot rata-rata dari seluruh 

tablet yang masih diperbolehkan. Untuk tablet tidak bersalut harus 

memenuhi syarat keseragaman bobot yang ditetapkan sebagai 

berikut: timbang 20 tablet, hitung rata-rata tiap tablet. Jika ditimbang 

satu persatu, tidak boleh lebih dari dua tablet yang masing-masing 

bobotnya menyimpang dari bobot rata-ratanya lebih besar dari harga 

yang ditetapkan kolam A dan tidak satu tablet pun yang bobotnya 

menyimpang dari bobot rata-ratanya lebih dari harga yang ditetapkan 

kolom B. Tablet yang beratnya lebih dari 300 mg tidak boleh lebih 

dari dua tablet yang bobotnya menyimpang dari bobot rata-ratanya 

lebih besar 5% dan tidak boleh satu tablet pun yang bobotnya 

menyimpang dari 10% (Depkes RI, 1995 : 999). 

       Tabel 1. Persyaratan Keseragaman Bobot Tablet (Depkes RI, 1995: 999) 

 

Bobot rata-rata (mg) 

   Penyimpangan Bobot         Rata-rata ( %) 

                  A                   B 

     25 atau kurang                  15                   30 

           26-150                  10                   20 

           51-300                  7,5                   15 

     Lebih dari 300                    5                   10 
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b).  Kekerasan Tablet 

Kekerasan adalah parameter yang menggambarkan tablet 

melawan tekanan mekanik, goncangan dan terjadinya keretakan 

tablet selama pembungkusan, pangangkutan dan pemakaian. Faktor 

yang mempengaruhi kekerasan tablet antara lain metode granulasi 

macam dan jumlah bahan pengikat yang digunakan. Kekerasan 

minimal yang sesuai untuk tablet adalah sebesar 4 kg. (Ansel, 

2005:255). 

c).  Kerapuhan Tablet 

Kerapuhan tablet merupakan gambaran lain dari ketahanan 

tablet dalam melawan pengikisan dan goncangan. Untuk uji 

kerapuhan tablet, kehilangan berat lebih kecil dari 0,5% - 1% 

masih dapat dibenarkan. (Lachman dkk, 1994: 654) 

d).  Waktu Hancur Tablet 

Waktu hancur adalah waktu yang dibutuhkan untuk 

hancurnya tablet dalam media yang sesuai. Hancurnya tablet 

merupakan hilangnya kohesi tablet agar dapat melepaskan obatnya 

harus melalui proses degradasi, yaitu hilangnya kohesi granul yang 

dihasilkan dispersi komponen penyusun dalam bentuk partikel-

partikel halus (Voigt, 1984:24). Tablet dinyatakan hancur jika 

mereka terlarut dalam suatu medium penguji atau hancur menjadi 

banyak partikel. Kecuali dinyatakan waktu hancur tablet tidak lebih 

dari 15 menit untuk tablet tidak bersalut (Sulaiman, 2007: 206). 
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