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ABSTRAK 

     Telah dilakukan penelitian mengenai formulasi tablet hisap ekstrak gambir 
(Uncaria gambir (Hunter) Roxb.) secara kempa langsung. Formula yang dibuat 
adalah formula bebas gula dengan menggunakan sorbitol-manitol sebagai basis. Tiga 
formula dibuat dengan memvariasikan penambahan pemanis, serbuk mint, dan 
pewarna. Hasil pengujian kualitas tablet hisap terhadap parameter keseragaman bobot, 
keseragaman ukuran, dan kerapuhan telah memenuhi persyaratan. Hasil uji hedonik 
menunjukkan bahwa formula C dengan penambahan 0,4% pemanis, 0,5% serbuk 
mint, dan 0,1 % pewarna lebih disukai warna dan rasanya oleh panelis, sedangkan 
formula A dengan penambahan 1% serbuk mint lebih disukai aromanya. 
 
Kata kunci : Tablet hisap, Uncaria gambir Roxb., Kempa langsung  
 

ABSTRACT 
A research on formulation of trochisci of gambir extract (Uncaria gambir (Hunter) 
Roxb.)  by direct compression had been carried out. The formulas were sugar free by 
using sorbitol-manitol base. The three formulas were made by variating the addition 
of sweetener, mint powder and colouring agent. The trochisci quality testson weight 
and size uniformity, and friability test gave results that it fulfilled the reqiurement. 
The hedonic test showed that formula C with 0,4% sweetener, 0,5% mint powder and 
0,1% colorwas the most liked formula, while formula A with 1% mint powder was 
liked because of its odour. 
 
Keywords:  Trochisci, Uncaria gambir Roxb  direct compression 
 
 
PENDAHULUAN 
 
     Gambir termasuk tumbuhan semak 
yang tumbuh memanjat dan merambat, 
daunnya berbentuk lonjong dengan 
pangkal membulat atau menjantung. 
Permukaan daunnya halus dengan bunga 
berwarna kelabu dan berbentuk tabung. 
Gambir mengandung senyawa katekin, 
asam kateku tanat, kuersetin, kateku 
merah, lendir, lemak, malam, gambir 
fluoresin, dan alkaloid (Thorpe and 
Whiteley, 1921). Secara empirik gambir 
telah digunakan sebagai obat untuk 
penyakit diare, radang gusi, radang 
tenggorokan, serak, batuk, karies gigi, 
bisul, dan obat luka bakar. Gambir juga 

merupakan salah satu komponen ramuan 
‘menyirih’ yang baik untuk kesehatan 
mulut dan gigi. 
     Secara moderen gambir dimanfaatkan 
oleh industri farmasi di negara Swiss 
sebagai obat penyakit hati (Amos, 1993), 
di Jepang sebagai permen pelega 
tenggorokan, di Singapura sebagai obat 
sakit perut dan sakit gigi, serta sebagai 
pencegah terbentuknya plak gigi (Kozai 
et al, 1995) dan dalam industri 
kosmetika gambir digunakan sebagai 
astringen (Nazir, 2000). 
. Tablet hisap dibuat dengan cara 
tuang yang disebut lozenges atau dengan 
cara kempa yang disebut troches 
menggunakan bahan dasar gula. Tablet 
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hisap umumnya ditujukan untuk 
pengobatan iritasi lokal, infeksi mulut 
atau tenggorokan, tetapi dapat juga 
mengandung bahan aktif yang ditujukan 
untuk absorbsi sistemik setelah ditelan 
(Depkes, 1995). 
     Perbedaan antara tablet hisap dengan 
tablet konvensional terletak pada sifat-
sifat organoleptik, sifat non-desintegrasi, 
dan laju disolusi yang diperpanjang pada 
lidah. Tablet hisap seharusnya terkikis 
(bukan hancur) selama berada di dalam 
mulut (Peters, 1989). Bahan–bahan dasar 
yang penting dalam formula tablet hisap 
adalah basis tablet atau zat pembawa, zat 
pengikat, perisa (flavour), pewarna, 
pelincir, dan bahan obat. 
 
METODE PENELITIAN  

Formulasi dan Pencetakan Tablet 
Hisap Ekstrak Gambir 

Tabel  Formula Tablet Hisap Ekstrak 
Gambir 

                Formula                                  
 
Komposisi  

A 
(%) 

B 
(%) 

C 
(%) 

Ekstrak Gambir 2,50 2,50 2,50 
Manitol  42,00 42,00 42,00 
Sorbitol 42,00 42,00 42,00 
Asam Sitrat 
Monohidrat 

4,50 4,50 4,50 

Natrium Klorida 2,50 2,50 2,50 
Aerosil® R200 1,00 1,00 1,00 
Magnesium Stearat 3,00 3,00 3,00 
Lemon Flavour 2,50 2,50 2,50 
Aspartam  - 0,25 0,40 
Serbuk mint 1,00 0,75 0,50 
Pewarna kuning - - 0,10 
Jumlah 100,00 100,00 100,00 

 
Tablet hisap ekstrak gambir yang akan 
dibuat memiliki bobot 750 mg dengan 
tahap pengerjaan sebagai berikut : 
1. Manitol, sorbitol, magnesium stearat, 

Aerosil® R200, diayak dengan mesh 
50. 

2. Dibuat serbuk mint dengan 
mengeringkan oleum peppermint 
menggunakan  Aerosil® R200 dengan 
perbandingan oleum : Aerosil® R200 
5mL :  3g. 

3. Ditimbang semua bahan dari setiap 
formula, dicampur, dan 
dihomogenkan. 

4. Evaluasi massa cetak (susut 
pengeringan, kerapatan nyata, 
kerapatan mampat, kerapatan sejati, 
kompresibilitas, dan daya alir). 

5. Pencetakan tablet dengan metode 
kempa langsung 

6. Evaluasi tablet (keseragaman berat, 
keseragaman ukuran, kekerasan, 
friabilitas). 

 
Uji Kesukaan Tablet Hisap 
      Pengujian dilakukan terhadap 30 
orang panelis yang diambil secara acak,. 
Para panelis diminta mencicipi satu 
tablet hisap dari setiap formula lalu 
diminta tanggapannya mengenai suka 
atau tidak suka terhadap tablet hisap 
tersebut melalui formulir yang diberikan. 
 
Uji Kualitas Ekstrak dalam Tablet 
dengan KLT 
     Ekstrak dalam tablet diuji dengan 
kromatografi lapis tipis menggunakan 
pelat silica GF254 pengembang kloroform 
: Aseton  : Asam format (30 : 7 : 4). 
Ekstrak dan tablet dilarutkan dalam 
metanol, lalu ditotolkan pada pelat 
menggunakan mikrokapiler, kemudian 
dikembangkan dalam chamber glass 
sampai batas yang ditentukan, lalu 
dihitung Rf dari bercak yang terbentuk. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Hasil Evaluasi Massa Cetak Tablet 
     Hasil pemeriksaan susut pengeringan 
massa cetak tablet menunjukkan nilai 
0,88-1,00%, ini membuktikan bahwa 
massa cetak tablet memenuhi 
persyaratan susut pengeringan untuk 
massa cetak tablet hisap yaitu 0,75-
1,25% (Peters, 1989). Semakin besar 
konsentrasi serbuk mint yang 
ditambahkan dalam formula tablet 
semakin nilai susut pengeringan massa 
cetak tablet yang dihasilkan. 
     Kompresibilitas massa cetak dihitung 
dari nilai kerapatan nyata dan kerapatan 
mampat massa cetak tablet. Nilai 
kompresibilitas yang diperoleh formula 
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A, B, C berturut-turut adalah 16,288%, 
20,362%, dan 20,161%. Hasil ini 
menunjukkan bahwa sifat aliran serbuk 
untuk semua formula cukup (Aulton, 
1988) dan formula A menunjukkan 
kompresibilitas terbaik. 
     Hasil evaluasi kecepatan alir massa 
cetak untuk formula A, B, C berturut-
turut adalah 11,822 g/dtk 7,46 g/dtk dan 
15,544 g/dtk.Hasil ini menunjukkan 
kecepatan alir formula A dan C memiliki 
sifat aliran serbuk yang sangat baik, dan 
formula B memiliki sifat aliran serbuk 
yang baik (Aulton, 1988). 
     Hasil evaluasi sudut istirahat untuk 
formula A, B, C berturut-turut adalah 
20,444º, 22,11º, dan 23,399º. Menurut 
Aulton, 1988 ketiga formula 
menunjukkan sifat aliran yang sangat 
baik yaitu memiliki sudut istirahat 
kurang dari 25º, dengan formula A 
sebagai sebagai formula dengan sifat 
aliran paling baik. 
 
Hasil Evaluasi Tablet Hisap Ekstrak 
Gambir 
     Penampilan tablet hisap ekstrak 
gambir yang dihasilkan memiliki 
permukaan yang mengkilat dengan 
tekstur yang rata dan halus serta ada 
totol-totol ekstrak yang membayang 
pada permukaan tablet. Tablet formula A 
dan B memiliki warna kuning pucat, dan 
tablet formula C berwarna kuning cerah 
karena ada penambahan pewarna 0,1%. 
     Ketiga formula tablet memiliki 
keseragaman bobot tablet yang 
memenuhi persyaratan FI III, 1979 yaitu 
tidak ada tablet yang bobotnya 
menyimpang lebih dari lima persen dan 
tidak ada satu pun tablet yang bobotnya 
menyimpang lebih dari sepuluh persen 
bobot rata-rata tablet yang direncanakan.  
Tablet yang diizinkan harus berbobot 
712,5–787,5 mg. 
     Hasil evaluasi keseragaman ukuran 
tablet dari ketiga formula menunjukkan 
ketiga ukuran tablet dari ketiga formula 
telah memenuhi persyaratan FI III, 1979 
yaitu diameter tablet tidak lebih dari tiga 

kali dan tidak kurang dari 4/3 kali tebal 
masing-masing tablet. Friabilitas 
merupakan cara lain untuk mengukur 
kekuatan tablet. Setiap formula tablet 
hisap ekstrak gambir yang dibuat 
memenuhi persyaratan USP 26 yaitu 
tidak ada formula tablet hisap yang 
memiliki friabilitas lebih dari 0,8%. 
 
Hasil Uji Kualitas Ekstrak dalam 
Tablet dengan KLT. 
     Hasil pengujian ekstrak gambir dan 
tablet dengan kromatografi lapis tipis 
menghasilkan bercak yang sama yang 
dapat dilihat pada tabel berikut: 
 
Tabel  Warna Bercak Hasil KLT Ekstrak 

Gambir 
Rf Warna Bercak 

pada Sinar UV 
254 nm 

Warna Bercak 
pada  

Sinar  UV 366 
nm 

 0,19 
 0,56 
 0,63 
 0,73 
 0,84 

Coklat kemerahan 
Coklat 

Kuning kecoklatan 
Kuning 

- 

Gelap 
Fluoresensi merah 

muda 
- 
- 

fluoresensi biru 
muda 

 
Hasil Uji Kesukaan Tablet Hisap  
     Berikut adalah diagram batang yang 
menggambarkan proporsi panelis yang 
menyatakan suka terhadap warna, aroma 
dan rasa tabet hisap ekstrak gambir 
(memilih nilai 1 pada lembar kuesioner). 
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KESIMPULAN 
 
     Dari penelitian mengenai formulasi 
tablet hisap ekstrak gambir dengan 
metode kempa langsung diperoleh tiga 
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formula yang merupakan formula sugar 
free dengan variasi pada penambahan 
pewarna, serbuk mint, dan pemanis 
(aspartam) dan dicetak dengan metode 
kempa langsung. Tablet yang dihasilkan 
memiliki penampilan, keseragaman 
bobot, keseragaman ukuran, kekerasan 
dan friabilitas yang memenuhi 
persyaratan sebagai suatu bentuk sediaan 
farmasi.  

     Hasil uji kesukaan terhadap tablet 
secara subjektif menunjukkan bahwa 
formula C merupakan formula yang 
paling disukai rasa dan warnanya, 
formula A paling disukai aromanya. 
Kombinasi terbaik untuk formula yang 
paling disukai adalah warna dan rasa 
dari formula C dan aroma dari formula 
A. 
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