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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Hutan tropis Indonesia memiliki kekayaan alam berlimpah yang menyimpan 

beribu-ribu tumbuhan berkhasiat untuk pengobatan. Banyak masyarakat yang 

masih memanfatkan bahan alam sebagai pengobatan tradisional. Hal tersebut 

dilakukan secara turun temurun dengan metode penyajian yang sama. Cara 

penyajian ini umumnya kurang disukai oleh beberapa kalangan seperti anak-anak 

dan orang tua. Selain itu, pengobatan tradisional memiliki dosis kurang tepat yang 

dihitung hanya berdasarkan takaran saja. 

Seiring perkembangan, dunia farmasi mulai membidik bahan alam sebagai 

bahan aktif untuk sediaan obat modern. Industri farmasi banyak mengembangkan 

formulasi terkait zat aktif yang berasal dari bahan alam tersebut diantaranya 

adalah lidah buaya (Aloe vera). Lidah buaya merupakan salah satu tanaman yang 

memiliki khasiat dan sering digunakan masyarakat untuk pengobatan tradisional. 

Lidah buaya dengan nama lain Aloe vera merupakan herba yang menarik 

untuk dikembangkan mengingat mengandung banyak senyawa yang bermanfaat 

bagi kesehatan antara lain derivate hydroxyantracene yaitu 25-40% aloins A dan 

Aloins B atau gabungan dari keduanya yaitu barbaloin (Bisset & Wichtl, 2001). 

Serta telah dilaporkan bahwa tanaman ini memiliki komponen lain yang sangat 

bermanfaat bagi kesehatan  seperti enzim, asam amino, mineral, vitamin (Josep & 

Raj, 2010), polisakarida dan monosakarida terutama dalam bentuk mannose yang 

disebut acemannan (acetylated mannose) yang diketahui bermanfaat sebagai 

immunomodulator (Wiedosari, 2007). Acemannan berperan langsung pada sel-sel 

system imun, mengaktivasi makrofag, monosit, antibody dan sel-sel T yang dapat 

meningkatkan system kekebalan tubuh (Susanti et al., 2009). Lidah buaya juga 

memiliki rasa pahit dan bersifat dingin, sehingga berhkasiat sebagai antiradang, 

pencahar (Laksatif) dan paratisida (Agoes, 2010), selain itu dapat digunakan 

untuk luka bakar dan iritasi pada kulit dalam sediaan Aloe-Ointment (Gunawan & 

Mulyani, 2004).  
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Dewasa ini pengembangan terkait lidah buaya masih sedikit, kebanyakan 

diproduksi dalam bentuk gel dan ointment, selain itu lidah buaya memiliki rasa 

dan bau yang kurang enak serta sifat higroskopis dan tidak tahan terhadap 

pemanasan dan memiliki sifat alir yang tidak baik. Perkembangan bentuk sediaan 

farmasi terus berlanjut ke arah yang lebih modern agar tercapai tujuan pengobatan 

diantaranya adalah dengan menemukan formulasi tablet hisap menggunakan 

ekstrak lidah buaya. Tablet hisap (Lozenges) merupakan sediaan padat yang 

mengandung satu atau lebih bahan obat, umumnya dengan bahan dasar beraroma 

dan manis, dimaksudkan untuk melarut atau hancur perlahan di dalam mulut 

(Mendes & Braverga, 2007) dalam jangka waktu 30 menit atau kurang (Lachman, 

1994).  

Tablet hisap dapat dibuat dengan metode granulasi basah, granulasi kering 

maupun cetak langsung. Gel lidah buaya sebagai zat aktif memiliki kandungan 

nutrisi yang kompleks namun mudah sekali rusak (Ramadhia et al., 2012), 

sehingga dalam pembuatan formulasi tablet hisap dalam proses ekstraksinya dapat 

terurai dengan pemanasan. Karena itu, untuk memperoleh senyawa yang 

terkandung didalamnya dilakukan dengan metode pengeringan beku (Freeze 

drying). Ekstrak lidah buaya yang didapat memiliki karakteristik sangat 

higroskopis sehingga berdasarkan sifatnya, dalam proses pembuatan tablet hisap 

dilakukan dengan menggunakan metode kempa langsung. Metode kempa 

langsung merupakan metode paling sederhana dan tidak rumit, prosesnya dapat 

menghasilkan granulat yang mengalir bebas tanpa memerlukan tambahan larutan 

dan menguapkannya kembali seperti pada granulasi basah, sehingga baik untuk 

bahan-bahan yang higroskopis dan tidak tahan pemanasan (Lachman, 2008). 

Sediaan tablet hisap yang diharapkan dapat hancur dimulut, dalam 

pembuatannya perlu ditambahkan eksipien. Pada umumnya, eksipien yang biasa 

digunakan termasuk dalam kategori gula yaitu, bahan pengisi, bahan pengikat, 

serta lubrikan. Sebagai bahan pengisi dapat digunakan dekstrose, laktosa, Manitol, 

sorbitol dan sebagainya. Selain sebagai bahan pengisi juga berfungsi untuk 

memperbaiki sifat alir dari tepung lidah buaya. Pada formulasi ini peneliti 

menggunakan manitol karena memiliki rasa manis dan menanamkan sensasi 

dingin di mulut. Adanya bahan pengikat memiliki peran yang kompleks pada 
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pembuatan tablet hisap baik dari segi jenis bahan maupun konsentrasi yang 

digunakan akan sangat mempengaruhi mutu fisik tablet diantaranya adalah 

natrium alginate, gom arab, gelatin, PVP maupun derivate selulosa seperti CMC-

Na atau HPMC. Pada pembuatan tablet hisap lidah buaya ini peneliti 

menggunakan bahan pengikat CMC-Na yang stabil terutama untuk bahan yang 

higroskopis serta dapat meningkatkan waktu melarut (Rowe et al., 2001). Selain 

itu juga menggunakan lubrikan atau bahan pelincir agar tablet mudah dikompresi 

dan dipilih Mg stearate.  

Berdasarkan uraian diatas maka akan dilakukan penelitian yang bertujuan 

untuk menentukan pengaruh perbedaan kadar pengikat CMC Na 1%, 2%, 3% 

dengan pembuatan granul dasar manitol sebagai bahan pembawa kempa langsung 

terhadap mutu fisik tablet lidah buaya yang memenuhi persyaratan kekerasan 

lebih tinggi dari tablet konvensional, kerapuhan < 1%, dan waktu melarut ≤ 30 

menit.   
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah granul manitol dengan kadar pengikat CMC Na 1%, 2% dan 3% 

dapat digunakan sebagai basis kempa langsung? 

2. Bagaimana pengaruh kadar bahan pengikat CMC Na 1%, 2% dan 3% 

terhadap mutu fisik tablet hisap ekstrak lidah buaya (Aloe vera) dengan 

basis manitol? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Menentukan kadar bahan pengikat CMC Na 1%, 2%, dan 3% dalam granul 

manitol sebagai basis kempa langsung terhasap mutu fisik tablet hisap ekstrak 

lidah buaya (Aloe vera) yang memenuhi persyaratan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitihan ini diharapkan dapat memeberikan informasi terkait 

formulasi pembuatan tablet hisap dari ekstrak lidah buaya (Aloe vera) 

menggunakan CMC Na dalam granul manitol dapat meningkatkan mutu fisik 

tablet hisap ekstrak lidah buaya yang baik sehingga dapat dijadikan pertimbangan 

dalam mengadakan penelitihan lebih lanjut. 


