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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Teh sudah sangat dikenal masyarakat sejak dulu. Teh merupakan minuman 

yang sangat digemari masyarakat Indonesia. Teh bukan hanya sebagai minuman 

tetapi juga digunakan dalam pengobatan. Teh selain sebagai antioksidan juga 

dapat sebagai antikanker, antimikroba juga antibakteri.  

Katekin dapat menyingkirkan radikal bebas yang berbahaya bagi tubuh 

karena menghambat aliran darah. Kemampuan katekin teh hijau dalam 

menangkap radikal bebas 100 kali lebih efektif daripada vitamin C dan 25 kali 

lebih efektif daripada vitamin E. Sebagai antikanker senyawa yang berperan 

dalam teh hijau adalah senyawa epigalokatekin galat (EGCG) yang diunggulkan 

dapat mencegah penyakit kanker. Dengan menggunakan 1,25% ekstrak air teh 

hijau (serupa dengan kadar teh dalam minuman sehari-hari) dapat menekan 

pembentukan tumor yang diinduksi oleh 7,12-dimetil-benz-a-antrasena (DMBA) 

pada tikus sampai 82%. Selain itu sifat katekin sebagai antimikroba disebabkan 

adanya gugus pyrogallol dan gugus galloil (Syah, 2006). 

Daun teh mengandung senyawa polifenol. Senyawa polifenol pada teh 

30%-40% yang sebagian besar dikenal sebagai katekin. Katekin (polifenol) 

merupakan antioksidan yang kuat. Dalam teh mengandung beberapa jenis katekin, 

yaitu epikatekin (EC), epikatekin galat (ECG), epigallokatekin (EGC), 

epigalokatekin galat (EGCG), gallokatekin, dan katekin (Syah, 2006). Zat bioaktif 

di dalam teh yang bermanfaat bagi tubuh tidak hanya katekin. Tapi ada satu jenis 

asam amino bebas yang biasa disebut L-theanin, yang bermanfaat dapat 

mengurangi stres, menurunkan tekanan darah tinggi, dan bahkan bermanfaat 

untuk meningkatkan daya ingat seseorang (Hartoyo, 2003). 

Pada penelitian ini dilakukan pengembangan penggunaan ekstrak teh hijau 

sebagai suplemen dalam bentuk sediaan tablet hisap dengan dosis 100 mg 

(Nakagawa, 1999). Pengembangan formula ekstrak teh hijau rasa jahe sebagai 

sediaan tablet hisap dimaksudkan agar lebih praktis, dapat dikonsumsi seperti 

permen dengan rasa dan aroma yang enak, sebagai alternatif menghemat waktu 
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dalam mengonsumsi teh tanpa menghilangkan khasiat utamanya. Penggunaan 

jahe sebagai flavor agar dapat menutupi rasa dari teh hijau yang pahit dan dapat 

memberikan efek yang menyehatkan pada tubuh.  

 Tablet umumnya berbentuk cakram pipih/gepeng, bulat, segitiga, dan 

sebagainya. Bentuk khusus ini dimaksudkan untuk menghindari, mencegah atau 

mempersulit pemalsuan dan agar mudah dikenal orang. Tablet hisap merupakan 

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

bahan dasar beraroma dan manis, yang membuat tablet melarut atau hancur 

perlahan-lahan didalam mulut. Tablet hisap biasanya ditujukan untuk pengobatan 

iritasi lokal, infeksi mulut atau tenggorokan, tetapi bisa juga mengandung bahan 

aktif untuk absorbsi sistemik setelah ditelan. Dalam pembuatan tablet diperlukan 

formulasi yang terdiri atas zat aktif, bahan pengisi, bahan pengikat, lubrikan dan 

pewarna. Bahan Pengisi seperti sukrosa, dekstrosa, dan mannitol lebih diutamakan 

daripada laktosa, dan xylitol termasuk pemanis bebas gula. Bahan pengisi yang 

cocok dan dapat menutupi rasa tidak enak biasanya digunakan aspartame, sakarin, 

dan sukrose. Bahan pengikat yang digunakan adalah CMC-Na. Pengikat CMC-Na 

efektif digunakan pada tablet dengan konsentrasi 1%–6%. Pengikat CMC-Na 

dapat larut dalam suhu air yang panas maupun dingin (Rowe et al., 2009).  

 Berdasarkan hal-hal diatas maka akan dilakukan penelitian tablet hisap 

ekstrak teh hijau dengan jahe sebagai perasa yang dibuat secara granulasi basah 

dengan penambahan pengikat CMC-Na menggunakan kadar 1%, 2%, dan 3%, 

kemudian dilakukan pemeriksaaan untuk mengetahui pengaruh bahan pengikat 

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

melarutnya. Diharapkan pada penelitian ini akan didapatkan kadar dari CMC-Na 

yang optimal sehingga akan didapatkan formula yang tepat. 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Apakah terdapat perbedaan pada mutu fisik tablet hisap ekstrak teh 

hijau rasa jahe dengan adanya perbedaan kadar  bahan pengikat CMC-

Na dengan kadar 1%,2%,3% 
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2. Berapa kadar optimal CMC-Na untuk menghasilkan tablet hisap teh 

hijau dengan mutu fisik yang sesuai persyaratan. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Menentukan pengaruh kadar bahan pengikat CMC-Na dengan konsentrasi 

1%, 2%, dan 3% terhadap mutu fisik tablet hisap ekstrak teh hijau, 

meliputi kekerasan tablet, kerapuhan tablet, dan waktu melarut tablet. 

1.4. Manfaat  Penelitian 

Dengan penelitian pengaruh kadar CMC-Na sebagai bahan pengbikat 

terhadap mutu fisik tablet, maka akan diketahui kadar yang dapat 

memenuhi persyaratan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai 

pertimbangan untuk pengembangan formulasi tablet hisap ekstrak teh 

hijau dengan bahan pengikat CMC-Na 

 

 

 

 


