
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

        Pengobatan beberapa penyakit di masyarakat masih memanfaatkan 

pengobatan tradisional, yang pengobatan tersebut pada cara penyajiannya masih 

dengan cara sederhana. Hal tersebut terus diwariskan secara turun temurun dengan 

metode penyajian yang sama. Penyajian tersebut pada umumnya kurang disukai 

oleh sebagian besar kalangan usia terutama pada anak-anak. Salah satu contoh 

dari pengobatan tersebut adalah dalam bentuk jamu. Namun bentuk jamu 

memiliki dosis kurang tepat. 

        Seiring perkembangan dunia farmasi ditemukan zat aktif yang berasal dari 

berbagai  bahan alam dan industri farmasi telah mengembangkan sediaan yang 

modern dengan zat aktif yang berasal dari bahan alam tersebut salah satu 

diantaranya adalah temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb). Temulawak 

merupakan salah satu obat tradisional yang hingga saat ini masih digunakan oleh 

kalangan masyarakat. 

        Aroma dan warna yang khas dari rimpang temulawak adalah berbau tajam 

dan daging buah yang berwarna kekuning-kuningan. Di dalamnya terkandung  

kurkuminoid, protein, pati, saponin, flavonoid dan minyak atsiri (Hutapea, 2000). 

Kandungan minyak atsiri  yang terdapat di rimpang temulawak antara lain, 

kamfer, zingiberen, germakron, xanthorizol yang merupakan kandungan tertinggi 

sekitar 40% di dalam temulawak. Berdasarkan hasil penelitian, ekstrak temulawak 

memiliki khasiat yang sangat manjur untuk hepatoprotektor, menurunkan kadar 

kolesterol, immunomodulator, dan lain-lain. Khasiat tersebut tidak terlepas dari 

adanya kandungan kurkumin di dalam ekstrak temulawak (Agoes, 2010). 

        Ekstrak rimpang temulawak telah dikembangkan dalam berbagai sediaan 

yang telah beredar dipasaran seperti emulsi dan serbuk effervescent. Sediaan 

tersebut kurang memberikan rasa yang nyaman dalam penggunaannya dan tidak 

praktis. Perkembangan bentuk sediaan farmasi terus berlanjut, kearah yang lebih 

modern agar memudahkan dan mencapai tujuan dari pengobatan tersebut 

diantaranya adalah dengan ditemukannya formulasi tablet hisap. Tablet hisap 
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merupakan bentuk sediaan padat berbentuk cakram yang mengandung bahan obat 

dimaksudkan untuk secara perlahan-lahan melarut dalam rongga mulut untuk efek 

setempat. Tablet hisap memiliki kelebihan dibandingkan sediaan yang telah 

beredar dipasaran karena lebih mudah digunakan, dibawa dan memiliki rasa yang 

enak. Tablet hisap dirancang agar tidak mengalami kehancuran di dalam mulut 

tetapi larut atau terkikis secara perlahan-lahan dalam jangka waktu 30 menit atau 

kurang (Lachman, 1994). 

        Tablet hisap dapat dibuat dengan metode granulasi basah, granulasi kering 

dan cetak langsung. Ekstrak rimpang temulawak yang digunakan pada pembuatan 

formulasi pembuatan tablet hisap memiliki sifat alir yang kurang baik karena sifat 

serbuk yang sangat higroskopis serta memiliki kompaktibilitas yang tidak baik. 

Berdasarkan sifat dari ekstrak dan bahan tambahan yang digunakan maka metode 

yang digunakan untuk membuat tablet hisap ekstrak temulawak adalah metode 

granulasi basah. Metode granulasi basah dapat memperbaiki sifat dari bahan aktif 

yang kurang baik serta memperbaiki mutu fisik dari tablet. Pemberian tekanan 

yang tinggi saat pengempaan diharapkan dapat menghasilkan tablet hisap yang 

lebih keras dari tablet biasa dan dapat perlahan-lahan melarut atau hancur di 

dalam tubuh. Kurkumin merupakan zat aktif yang tahan terhadap pemanasan. 

Selain itu, kurkumin merupakan zat aktif yang akan digunakan sebagai tujuan dari 

pembuatan sediaan tablet hisap ekstrak temulawak yaitu immunomodulator. 

 Sediaan tablet hisap diharapkan perlahan-lahan melarut di dalam mulut. 

Pada pembuatan tablet hisap perlu ditambahkan bahan pengisi, bahan pengikat, 

lubrikan. Sebagai bahan pengisi yang digunakan adalah manitol yang ditujukan 

untuk memberikan rasa manis serta sensasi dingin pada mulut. Jika rasa manis 

yang ditimbulkan dari manitol tidak mampu menutupi rasa kurang enak yang 

berasal dari ekstrak maka penambahan pemanis dapat dijadikan sebagai alternatif. 

Adanya bahan pengikat memiliki peranan penting dalam pembuatan tablet hisap 

tersebut baik dari segi jenis bahan yang digunakan dan konsentrasi yang efektif 

dalam formulasi sediaan tablet hisap. Bahan pengikat yang biasa digunakan untuk 

tablet hisap adalah gom arab, natrium alginat, gelatin, sukrosa, CMC-Na, PVP, 

HPMC, amilum manihot, PEG. Bahan pengikat yang digunakan pada formulasi 

sediaan tablet hisap dengan ekstrak temulawak adalah gom arab. Gom arab dapat 
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berfungsi sebagai bahan pengikat pada tablet hisap. Dimana gom arab memiliki 

efek mencegah kehancuran sehingga sering digunakan sebagai komponen pada 

tablet hisap (Voigt, 1994). Sebagai bahan pengikat gom arab memiliki rentang 

konsentrasi yaitu 1-5 %. Gom arab bersifat mudah larut dalam air, gliserin, dan 

propylen glycol. Gom arab memiliki efek waktu hancur yang lama pada tablet 

hisap (Rowe et al, 2009). Konsentrasi gom arab yang digunakan pada formulasi 

sediaan tablet hisap adalah 1%, 2%, dan 3%. Dengan adanya campuran dari bahan 

pengikat tersebut yang dicampurkan secara basah diharapkan dapat terdispersi 

dengan sempurna keseluruh permukaan campuran bahan aktif dan bahan pengisi 

agar diperoleh granul yang homogen.         

 Berdasarkan pertimbangan dan hal-hal tersebut diatas maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh konsentrasi gom arab 

sebagai pengikat tablet hisap ekstrak temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb) 

terhadap sifat fisik tablet dengan basis manitol.  

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh gom arab sebagai pengikat terhadap mutu fisik tablet 

hisap ekstrak temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb)? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengetahui pengaruh kadar dari gom arab sebagai pengikat tablet hisap 

ekstrak temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb) terhadap mutu fisik tablet. 

1.4 Hipotesis 

 Perbedaan kadar gom arab 1%, 2%, 3% menghasilkan mutu fisik tablet 

yang berbeda. Peningkatan kadar gom arab akan meningkatkan kekerasan, 

mengurangi kerapuhan tablet dan memperlambat waktu melarut di dalam mulut 

dari tablet hisap ekstrak temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb). 
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1.5 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang formulasi 

tablet hisap ekstrak temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb) dengan bahan 

pengikat gom arab yang menghasilkan mutu fisik tablet yang memenuhi 

persyaratan. 


