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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia memiliki banyak jenis tanaman yang dapat dibudidayakan karena 

bermanfaat dan kegunaannya besar bagi manusia dalam hal pengobatan. Dalam 

tanaman ada banyak komponen kimia yang dapat digunakan sebagai obat. Pada 

saat ini, banyak orang yang kembali menggunakan bahan-bahan alam yang dalam  

pelaksanaannya  membiasakan  hidup dengan  menghindari  bahan-bahan  kimia 

sintesis dan lebih mengutamakan bahan-bahan alami. Ada banyak pengobatan 

dengan bahan alam yang dapat dipilih sebagai solusi mengatasi penyakit yang  

salah satunya ialah penggunaan ramuan obat berbahan herbal (Kardinan dan  

Kusuma, 2004). 

Salah satu jenis tanaman yang dapat digunakan sebagai obat berbahan 

herbal adalah meniran (Osward, 1995). Meniran adalah herba yang berasal dari 

genus Phyllanthus dengan nama ilmiah Phyllanthus niruri Linn. Ekstrak meniran 

dilaporkan memiliki khasiat imunomodulator yaitu dapat mendukung kinerja 

sistem kekebalan tubuh tetap optimal. Perannya adalah membuat sistem kekebalan 

tubuh lebih aktif dalam menjalankan fungsinya sebagai penguat sistem kekebalan 

tubuh (imunostimulator). Selain itu, menekan sistem kekebalan yang berlebihan 

(imunosupressan) sehingga kekebalan atau daya tahan tubuh selalu optimal dalam 

menjaga tubuh agar tetap siaga dan kuat ketika diserang virus, bakteri, atau 

mikroba lainnya, karena ekstrak meniran  mengandung senyawa flavonoid. 

Flavonoid merupakan kelompok heterogen dari tanaman polifenol, memiliki 

aktivitas biologi, termasuk imunomodulasi dan antioksidan (Herdiana, 2007). 

Jenis flavonoid ekstrak tanaman meniran yang memberikan efek imunomodulator 

adalah astragalin (Suhirman dan Winarti, 2010). 

 Saat ini sediaan ekstrak meniran yang beredar dipasaran adalah sediaan 

sirup dan kapsul dengan nama dagang Stimuno (ISO, 2009-2010). Untuk 

pengembangan produk ekstrak meniran, dapat di informasikan menjadi tablet 

efervesen ekstrak meniran yang praktis penggunaannya dan memberikan rasa 

yang enak, sehingga digemari oleh anak-anak maupun dewasa. 
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 Bahan pengikat yang biasanya ditambahkan dalam formulasi tablet 

efervesen antara lain adalah gelatin, PVP, HPMC, CMC-Na dan bahan pengikat 

lainnya. Pada formulasi tablet ini digunakan gelatin sebagai pengikat dengan 

perbandingan kadar  1%, 2%, 3% dan formula tanpa bahan pengikat digunakan 

sebagai kontrol. Bahan pengikat ditambahkan pada granul fase asam dan granul 

fase basa. Bahan pengikat ditambahkan untuk meningkatkan kohesivitas pada 

serbuk sehingga terbentuk ikatan yang penting untuk pembentukan granul. 

 Keuntungan bentuk sediaan ini adalah ekstrak tanaman yang terkandung 

dalam tablet efervesen tersebut akan lebih mudah diserap oleh tubuh dan mudah 

dilepaskan sebagai bahan aktif didalam tubuh. Tablet efervesen banyak diminati 

konsumen dikarenakan memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan 

produk sediaan obat lainnya. Keunggulan tablet efervesen antara lain cepat larut, 

sehingga dalam penyajiannya lebih praktis dikonsumsi oleh orang dewasa 

maupun anak-anak. Dalam pembuatan tablet efervesen ekstrak meniran 

menggunakan dosis yang ditujukan untuk anak-anak yaitu 3 x 25 mg sehari 

(Sunarno, 2007). 

Tablet efervesen merupakan tablet berbuih dengan cara kompresi granul 

yang mengandung garam efervesen atau bahan-bahan lain yang mampu 

melepaskan gas ketika bercampur dengan air (Ansel, 1989). Tablet efervesen 

digunakan dalam beragam produk obat, seperti antasida, analgesik, pembersih gigi 

palsu, suplemen nutrisi kalium dan juga minuman ringan, pemanis, obat kumur 

dan beragam vitamin. Formula tablet efervesen mengandung bahan dasar dan 

beberapa bahan tambahan. Bahan tambahan berfungsi sebagai bahan pengisi, 

bahan pengikat, bahan penghancur, dan bahan pelicin. Bahan-bahan tambahan 

yang digunakan pada pembuatan tablet efervesen harus mudah larut dengan air 

agar tidak menghasilkan residu ketika dilarutkan ( Ansel et al,1989 ; Mohrle et al., 

1989).  

Pada pembuatan tablet gelatin mempunyai konsentrasi 2-5% dari formula 

tablet. Sedangkan untuk kadar pengikat yang paling sering digunakan berkisar 

antara 1% - 5% (Rowe, 2009). 

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pada penelitian ini digunakan 

kadar pengikat 1%, 2%, dan 3% dan menggunakan metode granulasi basah 
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dengan memisahkan fase basa dan fase asam pada formulasi tablet efervesen. 

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan pengaruh kadar pengikat gelatin terhadap 

mutu fisik tablet efervesen ekstrak meniran. 

1.2 Perumusan Masalah 

 Apakah perbedaan kadar bahan pengikat gelatin berpengaruh terhadap 

perbedaan mutu fisik tablet efervesen yang meliputi kekerasan, kerapuhan dan 

waktu hancur. 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Mengetahui pengaruh kadar gelatin sebagai pengikat (1%, 2%, 3%) 

terhadap mutu fisik tablet efervesen ekstrak meniran yang meliputi kekerasan, 

kerapuhan dan waktu hancur. 

1.4 Hipotesis 

 Terdapat perbedaan mutu fisik tablet efervesen ekstrak meniran karena 

perbedaan kadar gelatin 1%, 2% dan 3%. Peningkatan kadar gelatin dapat 

meningkatkan kekerasan, menurunkan kerapuhan dan memperlambat waktu 

hancur tablet efervesen ekstrak meniran. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi formula tablet 

efervesen ekstrak meniran (Phyllanthus niruri L.) dengan menggunakan gelatin 

sebagai bahan pengikat yang memberikan pengaruh pada mutu fisik tablet 

efervesen ekstrak meniran yang dapat dikembangkan menjadi produk baru untuk 

kedepannya serta gelatin merupakan polimer alam yang telah dimodifikasi 

sebagai bahan eksipien didalam sediaan topikal maupun oral sehingga lebih aman 

penggunaannya dan juga pada pembuatan larutan pengikat gelatin menghasilkan 

cairan jernih sehingga tidak ada residu yang tertinggal saat tablet efervesen 

ekstrak meniran hancur/larut didalam air. 


