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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pengunaan tanaman obat tradisional saat ini sudah semakin meningkat. 

Salah satu khasiat dari pengobatan tradisional yang paling banyak digunakan 

adalah sebagai imunomodulator atau peningkatan daya tahan tubuh yang dimiliki 

oleh lidah buaya (aloe vera). Kandungan lidah buaya yang bermanfaat sebagai 

imunomodulator adalah acemannan yang merupakan golongan dari polisakarida 

atau karbohidrat yang mana sukar larut dalam air dan akan berbentuk koloid. 

Acemannan berkhasiat sebagai imunomodulator dengan mekanisme kerja 

mengaktivasi sel makrofag untuk menghasilkan nitrat oksida yang merupakan 

radikal bebas dan mensekresikan sitokine yang dapat menjadi mediator untuk 

mempertahankan sistem imun dalam tubuh manusia (Hamman, 2008). 

Pada penelitian ini digunakan gel atau lendir yang berada pada bagian dalam 

daun lidah buaya. Oleh karena sifat dari gel lidah buaya yang mudah rusak maka 

lidah buaya diolah menjadi ekstrak. Pembuatan ekstrak lidah buaya dengan 

metode pengeringan beku (freeze drier) agar dapat menjaga stabilitas dari 

kandungan lidah buaya. Lidah buaya dalam bentuk ekstrak mempunyai beberapa 

keuntungan yaitu kandungan nutrisinya tidak mudah rusak, memudahkan dalam 

penyimpanan dan transportasi (Furnawanthi, 2002). 

Penggunaan ekstrak lidah buaya sering digunakan dalam bentuk sediaan 

topikal seperti produk-produk kecantikan yang dioleskan pada bagian tubuh, 

sehingga perlu dibuat inovasi sediaan berupa tablet hisap. Tablet hisap mudah 

digunakan yaitu cukup dihisap dan tidak perlu mengunakaan air untuk 

menelannya karena tablet langsung kontak dengan cairan saliva yang ada dalam 

mulut sehingga tablet akan pecah dengan sendirinya.  

Tablet hisap merupakan bentuk sediaan padat, berbentuk cakram yang 

mengandung bahan obat, yang dimaksudkan untuk secara perlahan-lahan melarut 

dalam rongga mulut untuk efek setempat atau oral sistemik (Anonim, 1995). 

Tablet hisap mudah melarut secara perlahan dalam cairan saliva sehingga kontak 

dengan rangsangan rasa lebih lama. Oleh karena itu formula yang digunakan 
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sebagai bahan tambahan pada tablet hisap harus dapat menutupi rasa dan bau yang 

tidak enak dari bahan obat. 

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kempa langsung 

dengan granulasi dasar manitol. Ekstrak lidah buaya memiliki kompaktibilitas 

yang baik dan sifat sebagai pengikat (Okorie et al., 2010) namun sifat alirnya 

jelek dan tidak tahan terhadap pemanasan sehingga dibuat granulasi dasar agar 

memperbaiki sifat dari lidah buaya tersebut. Selain itu pada metode kempa 

langsung resiko terjadinya kontaminasi lebih rendah karena tidak menggunakan 

air sehingga kemungkinan pertumbuhan mikroba sangat kecil (Kumar et al., 

2013). Tablet hisap pada umumnya diformulasikan dengan ukuran diameter yang 

cukup besar yaitu lebih besar dari 12,55 mm, berat tablet lebih dari 700 mg, 

kekerasan yang tinggi yaitu lebih dari 15 kP, dan untuk melarut secara perlahan-

lahan di rongga mulut dengan syarat waktu melarutnya yaitu antara kurang dari 30 

menit.  

Formulasi sediaan tablet hisap harus diperhatikan bahan-bahan tambahan 

yang digunakan seperti bahan pengisi, pengikat, pewarna, dan perasa. Basis atau 

bahan pengisi yang digunakan dalam tablet hisap harus berasa manis dan dapat 

menutupi rasa dan bau yang tidak enak pada zat aktif. Basis yang biasa digunakan 

yaitu sukrosa, dekstrosa, sorbitol, dan mannitol. Pada penelitian ini digunakan 

mannitol karena tidak higroskopis, mempunyai rasa yang manis dan memberikan 

sensasi dingin dimulut. Selain itu mannitol biasa digunakan dalam metode 

pembuatan kempa langsung. 

Tablet hisap yang dibuat dengan cara kempa diformulasikan dengan jumlah 

pengikat yang lebih banyak dan tidak mengandung bahan disintegran dan dicetak 

lebih keras daripada tablet kempa biasa. Sehingga akan terlarut dan tidak akan 

pecah dalam rongga mulut (Parrot, 1971). Oleh karena itu pemilihan bahan 

pengikat merupakan hal yang penting untuk meningkatkan kekerasan dan waktu 

melarut tablet agar sesuai dengan persyaratan. Bahan pengikat yang biasa 

digunakan adalah PVP, CMC Na, metil selulosa, HPMC, gelatin, dan acacia. 

Dalam penelitian ini digunakan HPMC 2910 3 cps sebagai pengikat karena larut 

dalam air dan memiliki sifat dapat memperbaiki daya alir granul sehingga dapat 

menghasilkan tablet yang kompak. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pengaruh perbedaan kadar bahan 

pengikat HPMC 2910 3 cps 1%, 2% dan 3% pada pembuatan granul dasar 

mannitol sebagai bahan pembawa kempa langsung terhadap mutu fisik tablet 

hisap ekstrak lidah buaya yang memenuhi persyaratan kekerasan lebih dari 15 kP, 

kerapuhan kurang dari 1% dan waktu melarut antara 5 sampai 10 menit.  

1.2. Rumusan Masalah 

a. Apakah granul manitol dengan kadar pengikat HPMC 2910 3 cps 1%, 

2%, dan 3% dapat digunakan dengan basis kempa langsung? 

b. Bagaimana pengaruh kadar bahan pengikat HPMC 2910 3 cps (1%, 

2%, dan 3%) terhadap mutu fisik sediaan tablet hisap ekstrak lidah 

buaya (Aloe vera) dalam granul dasar mannitol sebagai bahan 

pembawa kempa langsung? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Menentukan kadar bahan pengikat HPMC 2910 3 cps 1%, 2% dan 3% 

dalam granul manitol sebagai basis kempa langsung terhadap mutu fisik tablet 

hisap ekstrak lidah buaya (Aloe vera) yang memenuhi persyaratan mutu fisik 

tablet hisap 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

formulasi tablet hisap ekstrak lidah buaya (Aloe vera) dengan menggunakan 

HPMC 2910 3 cps sebagai bahan pengikat dalam granul manitol yang dapat 

meningkatkan mutu fisik tablet ekstrak lidah buaya yang baik sehingga dapat 

dijadikan pertimbangan dalam mengadakan penelitian lebih lanjut. 

 


