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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman hayati (biodiversity) terbesar di 

dunia. Pemanfaatannya juga beraneka ragam, mulai dari sandang, papan, bahan dasar 

industri kertas, dan obat tradisional. Pemanfaatan bahan alam sebagai obat tradisional 

di Indonesia akhir-akhir ini meningkat, bahkan beberapa obat tradisional di Indonesia 

telah diproduksi dalam skala besar. Peningkatan penggunaan obat tradisional ini 

dinilai memiliki efek samping yang lebih kecil dibandingkan  obat yang berasal dari 

bahan kimia, disamping itu harga obat tradisional juga dinilai lebih ekonomis 

(Tampubolon, 1981). Faktor pendorong terjadinya peningkatan penggunaan obat 

herbal di negara maju adalah usia harapan hidup yang lebih panjang pada saat 

prevalensi penyakit kronik meningkat, adanya kegagalan penggunaan obat modern 

untuk penyakit tertentu di antaranya kanker serta semakin luas akses informasi 

mengenai obat herbal di seluruh dunia (Sukandar E Y, 2006) 

 Salah satu tanaman yang sering digunakan untuk obat tradisional adalah 

temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb) yang berasal dari famili Zingiberaceae 

(Sylviana, 2009). Tumbuhan ini dijadikan sebagai biofarmaka andalan komoditas 

Indonesia karena termasuk dalam kelompok lima besar tanaman obat yang 

berpotensial untuk dikembangkan (Nurvitasari, 2013). Obat yang berasal dari 

tanaman memiliki kelebihan yaitu dapat memberikan efek terapi tanpa menyebabkan 

efek samping dan memiliki kecil kemungkinan terjadi resistensi karena produk 

berbasis tanaman lebih sehat, aman dan lebih dapat diandalkan daripada obat sintetik 

(Benli et al, 2008). Berdasarkan khasiat tersebut, maka pada penelitian ini dipilih 

ekstrak temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb) untuk dikembangkan. 

Secara tradisional rimpang temulawak telah digunakan untuk makanan dan 

tujuan pengobatan. Pati, minyak atsiri, dan  kurkuminoid merupakan komponen 

utama dari temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb). Salah satu komponen minyak 

atsiri dari rimpang temulawak ini adalah xanthorrhizol yang hanya ada pada rimpang 
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temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb) yang dikenal memiliki aktivitas sebagai 

antibakterial, antiseptik, dan antibiotik (Sylviana, 2009). Kurkumin juga dilaporkan 

memiliki aktivitas biologik sebagai immunomodulator (Varalhksmi et al, 2009). 

Imunomodulator adalah bahan obat yang mengembalikan ketidakseimbangan 

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). Pemakaian 

tanaman obat sebagai imunostimulan dengan maksud menekan atau mengurangi 

infeksi virus dan bakteri intraseluler, untuk mengatasi imunodefisiensi atau sebagai 

perangsang pertumbuhan sel-sel pertahanan tubuh dalam sistem imunitas (Block & 

Mead, 2003). 

Untuk lebih memudahkan penggunaan temulawak ini perlu dilakukan inovasi 

bentuk sediaan dari temulawak, salah satu diantaranya adalah dengan cara mengolah 

ekstrak temulawak dalam bentuk sediaan tablet. Tablet merupakan bentuk sediaan 

yang mudah dibawa, memiliki durasi kerja obat yang dapat dikontrol dan dengan 

daya teknik tertentu dapat diatur rasa dan aromanya, namun pada pediatrik dan 

geriatrik seringkali mengalami kesulitan menelan tablet konvensional secara utuh, 

oleh sebab itu untuk ekstrak temulawak ini lebih tepat jika dibuat dalam bentuk tablet 

hisap (Koensoemardiyah, 2010). 

Tablet hisap (lozenges) merupakan 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 (Mendes & Bhargava, 

2007). Tablet hisap biasanya dimaksudkan untuk memberikan efek lokal pada mulut 

namun dapat juga dimaksudkan untuk absorbsi sistemik setelah ditelan (Banker & 

Anderson, 1986). 

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 candy lozenges, yang dibuat dengan cara 

melebur bahan obat, gula, gom, dan perasa, kemudian dicetak dan didinginkan. 

Sedangkan metode pengempaan atau compressed  tablet lozenges diformulasikan 
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dengan banyak pengikat dan tanpa bahan disintegran dan dikempa lebih keras 

dibandingkan dengan tablet biasa, oleh karena itu tablet hisap dapat 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 & Bhargava, 2007). 

Kandungan kurkuminoid sebagai bahan aktif yang akan digunakan dalam formulasi 

tablet hisap ini memiliki sifat tahan terhadap pemanasan sampai suhu 183
º
C, maka 

dapat digunakan metode granulasi basah dalam penelitian ini. 

Tablet hisap melarut secara perlahan di dalam mulut. Oleh karena itu, tablet 

hisap atau lozenges pada umumnya memiliki bahan dasar dengan rasa yang manis. 

Basis gula yang biasa digunakan dalam pembuatan lozenges adalah sukrosa, 

dekstrosa, manitol dan sorbitol (Mendes & Bharagava, 2007). Manitol bisa digunakan 

dalam formulasi sediaan farmasi dan produk makanan. Manitol bersifat tidak 

higroskopis, biasa digunakan dalam pembuatan tablet dengan metode cetak langsung, 

selain itu juga biasa digunakan dalam bentuk granul, spray-dried atau digunakan 

dalam metode granulasi basah. Granulasi yang mengandung manitol memiliki 

keuntungan 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 memiliki sensasi dingin di mulut (Rowe et al., 2009). Maka, 

dalam penelitian ini dipilih manitol sebagai basis. 

Dalam pembuatan tablet hisap dengan metode granulasi basah, selain bahan 

pengisi juga diperlukan bahan pengikat dan lubrikan. Bahan pengikat menjadi bahan 

yang sangat penting dalam metode ini, karena berfungsi untuk menyatukan partikel 

bahan-bahan lain menjadi granul dan dapat meningkatkan kompaktibilitas serta 

kekerasan tablet. Salah satu bahan yang dapat digunakan sebagai bahan pengikat 

adalah CMC-Na atau Carboxymethylcellulose Natrium dengan rentang konsentrasi  

1-6% (Rowe et al., 2009). 
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Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dilakukan penelitian dengan 

menggunakan manitol sebagai basis tablet hisap dan CMC-Na sebagai bahan 

pengikat dengan dengan kadar 1%, 2%, 3% menggunakan metode pembuatan dengan 

granulasi basah. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan pengaruh pengikat CMC-Na 

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

melarut. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh kadar bahan pengikat CMC-Na 1%, 2%, 3% terhadap 

mutu fisik tablet hisap dari ekstrak temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb)? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Mengetahui pengaruh kadar pengikat CMC-Na 1%, 2%, 3% dalam formulasi 

tablet hisap ekstrak temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb) yang memenuhi 

persyaratan mutu fisik tablet. 

 

1.4  Hipotesis 

Semakin meningkatnya kadar CMC-Na dalam formulasi tablet hisap, 

kekerasan tablet akan semakin meningkat, kerapuhan tablet berkurang, serta 

memperlambat waktu 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  CMC-Na 

sebagai bahan pengikat yang memiliki mutu fisik tablet yang baik sehingga dapat 

dijadikan pertimbangan dalam mengadakan penelitian lebih lanjut. 


