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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia sebagai negara tropis dikenal memiliki berbagai jenis tanaman 

yang diketahui empirik berpotensi sebagai tanaman obat. Menurut World Health 

Organization (WHO), sebanyak 20.000 jenis tumbuhan di bumi dapat 

dimanfaatkan sebagai obat, yang  11 persen atau 2.200 jenis tumbuhan obat 

terdapat di Indonesia, salah satunya adalah temulawak (Curcuma xanthorrhiza 

Roxb.) (Hutapea, 2000). 

Temulawak adalah tanaman yang tumbuh berumpun yang telah lama 

dikenal dan dimanfaatkan sebagai tanaman obat tradisional di Indonesia. 

Temulawak banyak dimanfaatkan pada bagian rimpang dengan kandungan utama 

terdiri dari kurkuminoid dan minyak atsiri.  Kurkuminoid dari temulawak terdiri 

dari kurkumin dan demetoksikurkumin (Fleming, 2000). Kurkumin sebagai salah 

satu senyawa pada fraksi dari kurkuminoid mempunyai aktivitas hepatoprotektor, 

antioksidan, anti inflamasi, antikolesterol, antimikroba dan menambah nafsu 

makan (Bangun, 2012). Kurkumin juga dilaporkan memiliki aktivitas biologik 

sebagai imunomodulator (Varalhaksmi et al., 2007). 

Imunomodulator adalah bahan obat yang mengembalikan ketidak 

seimbangan sistem imun. Cara kerjanya adalah mengembalikan fungsi sistem 

imun yang terganggu (imunorestorasi) dan memperbaiki fungsi sistem imun 

(imunostimulan) sehingga dapat meningkatkan daya tahan tubuh (Khairinal, 

2012). 

Produk olahan temulawak yang telah ada di pasaran berupa jamu, emulsi, 

sirup, tablet temulawak, kapsul temulawak, dan serbuk efervesen. Namun pada 

umumnya masyarakat masih mengasosiasikan temulawak sebagai jamu yang 

mempunyai rasa pahit dan bau yang tidak enak. Oleh karena itu, untuk 

meningkatkan aseptabilitas dari penggunaan ekstrak temulawak maka dalam 

penelitian ini akan dibuat sediaan tablet hisap. Sediaan ini diharapkan dapat 

menutupi rasa ekstrak yang pahit dan bau tidak enak. 
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Tablet hisap adalah sediaan padat mengandung satu atau lebih bahan obat 

umumnya dengan bahan dasar beraroma dan manis, yang dapat membuat tablet 

melarut atau hancur perlahan dalam mulut (Depkes RI, 1995). Metode dalam 

pembuatan tablet hisap ada dua cara yaitu peleburan (Lozenges) dan pengempaan 

atau kompresi (Troches) (Lachman et al., 1994). Cara peleburan ini biasa disebut 

dengan hard candi lozenges, yang dibuat dengan cara melebur bahan obat, gula, 

gom, dan perasa, kemudian dicetak dan didinginkan. Sedangkan metode 

pengempaan atau compressed tablet lozenges diformulasikan dengan banyak 

pengikat dan tanpa bahan disintegran dan dikempa lebih keras dibandingkan 

dengan tablet biasa, oleh karena itu tablet hisap melarut secara lambat dan tidak 

terdisintegrasi di dalam mulut (Parrot, 1979). 

Metode pengempaan dapat dilakukan dengan berbagai metode diantaranya 

metode granulasi basah, granulasi kering, dan cetak langsung. Namun karena 

tablet harus larut sangat perlahan tanpa disintegrasi, maka granulasi basah lebih 

disukai karena biasanya memberikan kontrol yang lebih baik (Mendes & Bharvag, 

2007). Tablet hisap ekstrak temulawak diharapkan memberikan rasa manis ketika 

dihisap untuk menutupi rasa pahit dari ekstrak. Hal ini dapat dicapai dengan 

penambahan bahan pengisi yang memiliki rasa manis, seperti manitol, sukrosa, 

laktosa, dan sorbitol. Manitol dipilih karena memberi rasa manis dan dingin bila 

dihisap. Manitol bersifat tidak higroskopis dan biasa digunakan dalam pembuatan 

vitamin (Rowe et a., 2009) 

Pada tablet hisap, selain bahan pengisi diperlukan juga bahan pengikat. 

Penambahan bahan pengikat sangat penting dalam pembuatan tablet karena bahan 

pengikat berfungsi untuk menyatukan partikel serbuk dalam sebuah butir granulat 

serta meningkatkan kekompakan dan kekerasan tablet. Pada penelitian ini dipilih 

Hidroxypropyl methylcellulose (HPMC) 2910 3 cps. Hydroxypropyl 

methylcellulose (HPMC) memiliki macam-macam tipe yaitu 1828, 2208, 2906 

dan 2910 yang berbeda pada gugus metoksi dan gugus hidroksipropil, serta 

viskositasnya. Semakin tinggi viskositasnya maka kemampuan sebagai pengikat 

semakin tinggi. HPMC tipe 2910 adalah tipe yang sering digunakan sebagai 

pengikat karena karena larut dalam pelarut organik, bersifat inert, stabil terhadap 

panas, cahaya, udara serta mempunyai rantai panjang yang membentuk tablet 
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dengan kekerasan tinggi dan kerapuhan rendah (Rowe et al., 2009). Sedangkan 

untuk kadar bahan pengikat yang paling sering digunakan berkisar antara 1% - 5% 

(Agoes, 2010). 

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dilakukan penelitian dengan 

menggunakan manitol sebagai bahan pengisi dan HPMC 2910 3 cps sebagai 

bahan pengikat dengan kadar 1%, 2%, dan 3% menggunakan granulasi basah, 

selanjutnya dilakukan pemeriksaaan pengaruh pengikat HPMC 2910 3 cps 

terhadap mutu fisik tablet hisap yang meliputi kekerasan, kerapuhan, dan waktu 

melarut. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh bahan pengikat HPMC 2910 3 cps dalam berbagai 

kadar terhadap mutu fisik tablet hisap ekstrak temulawak (Curcuma xanthorrhiza 

Roxb.) ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengetahui pengaruh kadar HPMC 2910 3 cps sebagai bahan pengikat 

dalam formulasi tablet hisap ekstrak temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb.) 

yang memenuhi persyaratan mutu fisik tablet. 

 

1.4 Hipotesis  

Semakin meningkatnya kadar HPMC 2910 3 cps dalam formulasi tablet, 

kekerasan tablet akan semakin meningkat, kerapuhan tablet berkurang, serta 

memperlambat melarutnya tablet hisap ekstrak temulawak. 

 

1.5 Manfaat Penulisan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

formulasi tablet hisap ekstrak temulawak berbasis manitol dengan menggunakan 

HPMC 2910 3 cps sebagai bahan pengikat yang memiliki mutu fisik yang baik 

sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam mengadakan penelitian lebih lanjut. 


