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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar  Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara yang  kaya akan tumbuhan 

berkhasiat untuk pengobatan penyakit secara tradisional, salah satunya adalah 

tanaman lidah buaya (Aloe vera) yang dapat digunakan sebagai sebagai 

peningkatan daya tahan tubuh (imunomodulator) dan nutrisi. Lidah buaya 

merupakan salah satu tanaman dari famili liliceae dengan sinonim Aloe 

barbadensis Miller, yang ditemukan oleh Philip Miller, seorang pakar botani yang 

berasal dari Inggris, pada tahun 1768. Aloe vera mengandung asam amino, 

mineral, vitamin, enzim, protein, polisakarida, dan stimulator biologis. Sejak 

tahun 50-an Aloe vera telah banyak digunakan untuk produk minuman dan 

makanan dan kosmetik  (Madan et al., 2009). Tanaman ini sudah lama ditanam 

oleh masyarakat indonesia sebagai tanaman obat keluarga sekaligus tanaman hias 

(Sudarto, 1997). 

Pada penelitian ini dibuat ekstrak lidah buaya yang diambil dari bagian gel 

lidah buaya, gel lidah buaya memiliki sifat yang mudah rusak karena adanya 

kandungan nutrisi dan enzim. Sehingga mendorong dilakukannya upaya 

pengolahan menjadi ekstrak dengan metode pengeringan beku. Lidah buaya 

dalam bentuk ekstrak mempunyai beberapa keuntungan yaitu kandungan 

nutrisinya tidak mudah rusak, memudahkan dalam penyimpanan dan transportasi 

(Furnawathi, 2002) , oleh karena itu diperlukan sebuah inovasi baru dalam bentuk 

sediaan farmasi yang lebih praktis dan moderrn guna mengoptimalkan khasiat dan 

kegunaan lidah buaya itu sendiri, salah satunya dalam bentuk sediaan oral. 

Tablet merupakan bahan obat dalam bentuk sediaan padat yang biasanya 

dibuat dengan penambahan bahan tambahan farmasetika yang sesuai (Ansel, 

1989). Tablet memiliki keuntungan yaitu biaya produksinya paling rendah, bentuk 

sediaan oral yang paling ringan dan kompak, mudah dan murah untuk dikemas 

dan dikirim, serta mudah untuk diproduksi secara besar-besaran (Banker and 

Anderson, 1989), akan tetapi tablet juga memiliki kelemahan yaitu sukar ditelan 

oleh pasien pediatri dan geriatri, sehingga menyebabkan efek terapi selama 
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pengobatan menjadi tidak optimal, oleh karena itu seiring penelitian dan 

perkembangan teknologi bentuk sediaan tablet konvensional sederhana 

dimodifikasi menjadi Tablet Hisap. Tablet Hisap atau Lozenges adalah sediaan 

padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat, umumnya dengan bahan dasar 

beraroma dan manis, yang dapat membuat tablet melarut atau hancur perlahan 

dalam mulut (Anonim, 1995). Tablet hisap memiliki kelebihan dibandingkan 

dengan sedian yang telah beredar dipasaran karena lebih mudah digunakan tanpa 

menggunakan air, mudah dibawa dan memiliki rasa yang enak. Tablet hisap pada 

umumnya diformulasikan dengan kekerasan tablet lebih tinggi dari tablet 

konvensional, waktu melarutnya ≤ 30 menit dan kerapuhan < 1%  (Lachman, 

1994). 

Sediaan tablet hisap melarut secara perlahan di dalam mulut. Oleh karena 

itu, tablet hisap  pada umumnya memiliki bahan dasar dengan rasa yang manis 

yang biasa digunakan dalam pembuatan tablet hisap  yaitu sukrosa, dektrosa, 

manitol dan sorbitol (Mendes & Bhargava, 2007). Manitol biasa digunakan dalam 

formulasi sediaan farmasi dan produk makanan. Manitol bersifat tidak 

higroskopis, biasa digunakan dalam pembuatan tablet dengan metode kempa 

langsung, metode granulasi kering dan metode granulasi basah. Granulasi yang 

mengandung manitol memiliki keutungan yaitu dapat kering dengan mudah dan 

granul dapat mengalir dengan bebas. Manitol juga digunakan sebagai eksipien 

dalam formulasi tablet hisap karena rasa yang manis dan sensasi dingin di mulut 

(Rowe et al., 2009). Berdasarkan pertimbangan diatas maka dalam penelitian ini 

dipilih manitol sebagai basisnya. 

Metode dalam pembuatan tablet atau pengempaan tablet ,diantaranya adalah 

granulasi basah, granulasi kering dan kempa langsung yang dapat digunakan 

dalam pembuatan tablet hisap atau lozenges (Mendes & Bhargava, 2007). Pada 

penelitian ini metode yang digunakan metode kempa langsung karena lidah buaya 

tidak tahan terhadap pemanasan, selain itu pada metode kempa langsung resiko 

terjadinya kontaminasi lebih rendah karena tidak menggunakan air sehingga 

kemungkinan pertumbuhan mikroba sangat kecil (Kumar, 2013) 

Untuk membentuk tablet hisap yang kompak dan memenuhi kekerasan 

tablet yang cukup diperlukan bahan pengikat. Bahan pengikat yang umum 
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digunakan adalah polivinil pirolidon (PVP), gelatin, HPMC, CMC-Na dan metil 

selulosa. Pada penelitian ini dipilih bahan pengikat PVP K-30 karena mampu 

membentuk ikatan yang kuat antar granul, sehingga tablet yang dihasilkan 

memiliki kekerasan dan kerapuhan yang cukup. Selain itu PVP K-30 memiliki 

sifat alir baik, sudut diam minimum dan menghasilkan daya kompakibilitas lebih 

baik (Muktamar, 2007). PVP K-30 pada pembuatan tablet hisap memiliki 

konsentrasi 1-5% (Rowe et al, 2009).  

Berdasarkan uraian diatas maka akan dilakukan penelitian yang bertujuan 

untuk menentukan pengaruh perbedaan kadar pengikat PVP K-30 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 PVP K-30 1%, 2% dan 

3% dapat digunakan sebagai basis kempa langsung ? 

2. Bagaimana pengaruh kadar bahan pengikat  PVP K-30 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 PVP K-30 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. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

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

K-30 dalam granul manitol dapat meningkatkan  mutu fisik tablet ekstrak lidah 

buaya yang baik sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam mengadakan 

penelitian lebih lanjut. 

  


