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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan salah satu negara pengguna tumbuhan obat terbesar di 

dunia bersama negara lain di Asia seperti Cina dan India. Hal ini sangat erat 

kaitannya dengan kekayaan sumber alam yang dimiliki dan keragaman budaya 

yang terpelihara sampai saat ini. Kekayaan hutan tropis Indonesia menyimpan 

beribu-ribu tumbuhan berkhasiat obat dan dihuni oleh berbagai suku dengan 

pengetahuan pengobatan tradisional yang berbeda-beda (Hidayat, 2005). 

Salah satu tanaman yang sampai saat ini masih banyak digunakan adalah 

temulawak dan bagian yang paling sering digunakan sebagai obat adalah 

rimpangnya. Tanaman ini merupakan tumbuhan tahunan yang hidup berumpun 

dan berbatang semu dan berupa gabungan beberapa pangkal daun yang terpadu. 

Tiap batang memiliki 2-9 helai daun, bunganya berukuran pendek dan lebar, 

warna putih atau kuning tua dan pangkal bunga berwarna ungu (Agoes, 2010). 

Di dalam rimpang temulawak mengandung kurkuminoid (1-2%) yang 

merupakan campuran dari derivat dicinnamoylmethane seperti kurkumin 

(diferuloylmethane), monodemethoxycurcumin (feruloyl-p-hydroxycinnamoyl 

methane) dan bisdemetoksikurkumin (bis-(p-hydroxycinnamoyl) methane). 

Minyak atsiri (3-12%) dengan kandungan utama berupa sesquiterpen (β-

curcumene, ar-curcumene), xanthorrizol (44.5%) dan sedikit kandungan kamfer 

(1.39%). Selain itu kurkumin juga mengandung pati dan flavonoid seperti catecin, 

epicatecin, quercetin,  myricetin, kaemferol, apigenin, luteolin, narigenin (HMPC, 

2013). 

Ekstrak rimpang temulawak diketahui memiliki khasiat untuk melindungi 

fungsi hati atau hepatoprotektor, antiinflamasi, antiulser, antidiare, antimalaria, 

anti kanker dan sebagai immunodulator (Aggarwal, 2007). Mekanisme kerja dari 

kurkumin sebagai immunodulator adalah memodulasi aktivasi sel T, sel B, 

makrofag, neutrofil, sel-sel pembunuh alami, dan sel dendrit. Kurkumin juga 
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dapat menurunkan regulasi ekspresi berbagai sitokin pro inflamasi termasuk TNF, 

IL-1, IL-2, IL-6, IL-8, IL-12, dan kemokin (Jagetia et al, 2007).  

Kebanyakan masyarakat masih mengolah temulawak dengan cara yang 

tradisional yaitu dalam bentuk jamu. Kelemahan sediaan dalam bentuk jamu ialah 

rasanya yang pahit, bau tidak enak, tidak praktis dalam penggunaan serta dosis 

yang tidak akurat. Dalam penelitian ini dicoba untuk membuat inovasi dalam 

bentuk tablet hisap menggunakan ekstrak rimpang temulawak, dikarenakan tablet 

hisap mempunyai kelebihan yaitu rasanya yang enak dan praktis dalam 

penggunaannya, sehingga diharapkan mampu meningkatkan aseptabilitas sediaan 

ekstrak rimpang temulawak.  

Tablet hisap merupakan bentuk sediaan padat berbentuk cakram yang 

mengandung bahan obat dan umumnya juga bahan pewangi, dimaksudkan untuk 

secara perlahan-lahan melarut dalam rongga mulut untuk efek setempat. Tablet 

hisap sering disebut troches (Ansel, 1989). 

Metode dalam pembuatan tablet hisap ada dua cara, 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 dengan 

banyak pengikat dan tanpa bahan disintegran dan dikempa lebih keras 

dibandingkan 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 dan 

Bhargava, 2007).  

Pada pembuatan tablet hisap ekstrak rimpang temulawak ini menggunakan 

metode granulasi basah dikarenakan ekstrak kurkumin cukup tahan terhadap 

pemanasan. Selain itu diharapkan tablet hisap mampu memberikan rasa manis 

ketika dihisap. Sehingga perlu digunakan penambahan bahan pengisi seperti 

manitol, sukrosa, laktosa, dan sorbitol. Akan tetapi dalam pembuatan tablet hisap, 
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manitol lebih baik karena mampu memberikan rasa manis dan juga dingin saat 

dihisap. Manitol bersifat tidak higroskopis, dan biasa digunakan dalam pembuatan 

vitamin. Pengikat yang cocok untuk granulasi serbuk manitol adalah gelatin, metil 

selulosa, starch, povidone, dan sorbitol (Rowe et al, 2009) 

Selain bahan pengisi yang memberikan rasa manis diperlukan juga bahan 

pengikat. Penambahan pengikat sangat penting dalam pembuatan tablet hisap 

dikarenakan berfungsi untuk menyatukan partikel serbuk dalam granulat serta 

meningkatkan kekompakan dan kekerasan tablet. Salah satu pengikat yang bisa 

digunakan adalah natrium alginat.  

Pada penelitian ini digunakan natrium alginat dengan kadar 1%, 2% dan 3% 

dari bobot tablet, dan menggunakan kadar 0% yang digunakan sebagai kontrol 

yang selanjutnya dilakukan evaluasi pengaruh kadar bahan pengikat terhadap 

mutu fisik tablet hisap yang terdiri dari evaluasi tingkat kekerasan, kerapuhan, dan 

waktu hancur tablet. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh bahan pengikat natrium alginat dengan kadar 1%, 2% 

dan 3% terhadap mutu fisik tablet hisap ekstrak rimpang temulawak (Curcuma 

xanthorrhiza. Roxb)? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengetahui pengaruh kadar natrium alginat sebesar 1%, 2% dan 3% pada 

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

yang memenuhi persyaratan mutu fisik tablet 

 

1.4 Hipotesis 

Semakin meningkatnya kadar pengikat natrium alginat dalam formulasi 

tablet, kekerasan tablet akan semakin meningkat, kerapuhan tablet berkurang, 

serta memperlambat waktu melarutnya tablet hisap ekstrak rimpang temulawak 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

formulasi tablet hisap ekstrak rimpang temulawak berbasis manitol dengan 

menggunakan natrium alginat sebagai bahan pengikat, sehingga memiliki mutu 

fisik yang baik dan dapat dijadikan pertimbangan dalam mengadakan penelitian 

lebih lanjut 


