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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis dan memiliki tanah 

yang subur. Banyak jenis tumbuhan yang memiliki khasiat sebagai obat, tetapi 

sebagian besar dari tumbuhan obat itu tidak dikenali sehingga tidak pernah 

dimanfaatkan 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi modern yang semakin pesat 

dan canggih di zaman sekarang ini, ternyata tidak mampu menggeser atau 

mengesampingkan begitu saja peranan obat-obat tradisional, bahkan hidup 

berdampingan dan saling melengkapi. Hal ini terbukti dari banyaknya peminat 

pengobatan tradisional. Namun yang menjadi masalah dan kesulitan bagi para 

peminat obat-obatan tradisional adalah kurangnya pengetahuan dan informasi 

yang memadai mengenai berbagai jenis tumbuhan yang dapat dipakai sebagai 

ramuan obat-obatan tradisional (Thomas A.N.S, 1989). 

Rosella (Hibiscus sabdariffa L) termasuk salah satu anggota family 

Malvaceae yang memiliki bunga berwarna merah tua atau gelap, dengan 

kelopak bunga yang lebih tebal dibandingkan kembang sepatu. Batang rosella 

dikenal sebagai bahan dasar pembuatan karung goni. Seluruh bagian 

tanamannya bisa dimanfaatkan, bahkan bunganya berkhasiat. Kelopak bunga 

rosella saat ini banyak digunakan sebagai seduhan teh karena adanya 

kandungan vitamin C, asam sitrat dan asam glikolik sehingga rasa yang 

diperoleh menjadi asam (Indah dan Slamet,2012). 

Penelitian tentang rosella terus berkembang, baik yang dilakukan oleh 

ahli biokimia, dokter, maupun ahli pangan. Penelitian tersebut diarahkan pada 

penelitian komponen-komponen kimia yang terkandung pada bagian-bagian 

tanaman rosella, pemanfaatannya untuk berbagai produk pangan, serta efek 

komponen kimia rosella terhadap berbagai penyakit. John McIntosh dari 
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baru menemukan kandungan 51% antosianin dan 24% antioksidan. Maka dari 

itu, perlu adanya kreatifitas untuk mengubah dan mengembangkan bentuk 

sediaan yang lebih praktis, efisien dan mudah untuk dikonsumsi. Salah satu 

inovasi untuk sediaan pada tanaman ini adalah dengan membuat sediaan tablet 

effervescent. 

Campuran effervescent telah diketahui dan digunakan sebagai obat sejak 

100 tahun yang lalu. Tablet kempa effervescent digunakan dalam berbagai 

produk obat, seperti antasida, analgesik, pembersih gigi palsu, suplemen nutrisi 

kalium, dan juga minuman ringan. Keuntungan dari sediaan tablet effervescent 

adalah memberikan cita rasa yang menyenangkan, tablet mudah untuk 

digunakan, dapat dikemas secara invidual, dapat diberikan kepada pasien yang 

sulit menelan tablet (Siregar dan Wikarso, 2008). 

 Pada pembuatan sediaan tablet effervescent diperlukan adanya zat 

tambahan. Bahan tambahan memegang peranan penting untuk 

mempertahankan mutu fisik tablet dan bertujuan untuk meningkatkan stabilitas, 

mengoptimalkan pelepasan obat, meningkatkan penerimaan pasien, 

memberikan fungsi esensial dalam tekhnologi manufaktur dan membantu 

dalam identifikasi produk (Agoes, 2008).  

Salah satu bahan tambahan yang digunakan untuk meningkatkan mutu 

fisik pada tablet adalah pengikat. Bahan pengikat dimaksudkan untuk 

penyatuan bersama dari partikel serbuk dalam sebuah butir granulat.  Bahan-

bahan pengikat yang dapat dipakai dalam formulasi sediaan tablet adalah 

gelatin, PVP, HPMC, metilselulosa, CMC Na, akasia, natrium alginate, 

sukrosa, amilum (Voigt, 1994). 

Pada penelitian formulasi sediaan tablet effervescent ekstrak rosella 

(Hibiscus sabdariffa Linn.)  digunakan Hidroksi Propil Metil Selulosa (HPMC) 

sebagai  bahan    pengikat. Macam-macam tipe HPMC adalah 1828, 2208, 

2906, dan 2910. Perbedaannya pada komposisi gugus metoksi dan gugus 

hidroksi propil. Semakin tinggi viskositas HPMC maka kemampuannya 

sebagai pengikat semakin tinggi. Pada konsentrasi antara 2-5%, hypromellose 

(HPMC) dapat digunakan sebagai pengikat dalam tablet baik pada granulasi 
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basah atau granulasi kering. HPMC 2910 adalah tipe yang sering digunakan 

sebagai pengikat karena larut dalam pelarut non organik, bersifat inert, stabil 

terhadap panas, cahaya, udara, serta mempunyai rantai panjang yang dapat 

membentuk tablet dengan kekerasan tinggi dan kerapuhan rendah. 

 HPMC 2910 adalah pengikat propilenglikol eter dari metil selulosa 

yang mengandung 28-30% gugus metoksi dan 7-12% gugus Hidroksipropil 

(Rowe, et al, 2009). 

Ekstrak adalah sediaan kering, kental, atau cair yang diperoleh dengan 

mengekstraksi senyawa aktif dari simplisia nabati atau hewan dengan pelarut 

yang sesuai, kemudian hampir semua atau semua pelarut diuapkan dan massa  

atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang 

telah ditetapkan (DepKes.RI,1995).                                      

 Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pada penelitian ini diteliti pengaruh 

kadar HPMC 2910 3 cps 0,5%, 0,75%, 1% terhadap mutu fisik tablet 

effervencent ekstrak kelopak bunga rosella 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh HPMC 2910 3 cps sebagai bahan pengikat dengan 

kadar 0%, 0,5%, 0,75%, 1% terhadap kekerasan, kerapuhan dan waktu 

melarut tablet effervescent ekstrak bunga rosella ? 

2. Berapa kadar optimal HPMC 2910 3 cps yang akan memberikan 

kekerasan, kerapuhan dan waktu melarut tablet yang memenuhi 

persyaratan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh formulasi dengan variasi kadar HPMC 2910 3 cps 

sebagai bahan pengikat terhadap mutu fisik tablet effervescent ekstrak 

kelopak bunga rosella dengan cara membandingkan kekerasan, 

kerapuhan dan waktu melarut. 

2. Mengetahui kadar optimal HPMC 2910 3 cps untuk menghasilkan tablet 

effervescent ekstrak kelopak bunga rosella dengan mutu fisik yang 

memenuhi persyaratan. 
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1.4 Hipotesis 

Semakin tinggi kadar bahan pengikat HPMC 2910 3 cps  yang 

digunakan maka semakin meningkatkan kekerasan tablet dan waktu 

melarut semakin lama serta menurunkan nilai kerapuhan tablet. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi bidang penelitian, sebagai suatu penelitian untuk mengetahui 

pengaruh HPMC 2910 3 cps sebagai bahan pengikat terhadap mutu 

fisik tablet effervescent ekstrak kelopak bunga rosella sehingga 

didapat kadar HPMC 2910 3 cps yang dapat menghasilkan tablet 

effervescent ekstrak kelopak bunga rosella yang memenuhi 

persyaratan. 

2. Bagi bidang industri,  penelitian ini sebagai dasar dalam menciptakan 

produk farmasi dari ekstrak kelopak bunga rosella sebagai tablet 

effervescent dengan HPMC 2910 3 cps sebagai bahan pengikat. 

 


