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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kekayaan alam hutan tropis Indonesia menyimpan beribu-ribu tumbuhan yang 

berkhasiat obat dari 80.000 sepesies tanaman terdapat sekitar 9.600 spesies yang 

merupakan tanaman obat (Bangun,2012). Penggunaan obat-obat tradisional 

memiliki banyak keuntungan yaitu murah dan mudah didapat, selain itu obat 

tradisional yang berasal dari tumbuhan dianggap memiliki efek samping yang 

jauh lebih rendah tingkat bahayanya dibandingkan dengan obat-obat sintetik atau 

kimia (Soedibyo,1998). Salah satu dari tanaman tersebut yang banyak 

dimanfaatkan adalah temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb.).  

Tumbuhan temulawak dengan nama latin Curcuma xanthorrhiza Roxb 

merupakan bahan herba yang sangat menarik untuk dikembangkan mengingat 

banyaknya manfaat yang ditunjukkan oleh salah satu bahan aktifnya kurkuminoid. 

Rimpang temulawak sering dimanfaatkan untuk pengobatan alternatif. Rimpang 

temulawak, mengandung 0.8-2% kurkuminoid termasuk didalamnya kurkumin 

dan demetoksikurkumin, 3-12% (Fleming, 2000). Telah dilaporkan bahwa bahan 

alam ini dikonsumsi dalam bentuk campuran senyawa diarilheptanoid, yakni 

kurkumin, demetoksi kurkumin dan bisdemetoksikurkumin (Cahyono et al, 2011). 

Kurkumin merupakan salah satu senyawa dalam fraksi kurkuminoid yang 

mempunyai aktivitas sebagai antiinflamasi, antihepatotoksik, tonikum diuretik, 

fungistatik, bakteriotoksik, dan sebagai penambah nafsu makan (Bangun, 2012). 

Kurkumin juga dilaporkan memiliki aktivitas biologik sebagai imunomodulator 

(Varalhaksmi et al,. 2007). 

Imunomodulator adalah bahan obat  yang dapat meningkatkan daya tahan 

tubuh. Cara kerjanya mengembalikan fungsi sistem imun yang terganggu 

(imunrestorasi), memperbaiki fungsi sitem imun (imunostimulan) sehingga dapat 

meningkatkan daya tahan tubuh (Khairinal, 2012) 

Salah satu upaya untuk mengembangkan tanaman obat tersebut agar lebih 

praktis dan efektif dalam penggunaan adalah dengan membuatnya dalam bentuk 

ekstrak yang di formulasikan dalam bentuk sediaan tablet hisap, sehingga ekstrak 
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tanaman yang terkandung dalam  tablet hisap  tersebut akan lebih mudah diserap 

oleh tubuh dan mudah dilepaskan sebagai bahan aktif di dalam tubuh. Diharapkan 

dengan dibuat sebagai tablet hisap, rasa sedikit pahit dan bau tidak enak bisa 

tertutupi. 

Tablet hisap adalah sediaan padat yang mengandung satu atau lebih bahan 

obat, biasanya ditambahkan perasa, pemanis, dan diharapkan untuk larut atau 

tererosi secara perlahan di mulut (Mendes & Bhargava, 2007). Dengan 

mempertimbangkan kenyamanan dan akseptabilitas pasien tablet hisap lebih 

disukai dari pada bentuk sediaan lainnya (Subramanian et al, 2010).  

Tablet hisap atau lozenges merupakan sediaan padat yang diformulasikan 

tanpa disintegran dan dapat melarut didalam mulut. Tablet hisap digunakan untuk 

kerja lokal di mulut atau untuk aktivitas sistemik (Singh & Naini, 2007). 

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 hard candy lozenges, yang dibuat dengan 

cara meleburkan bahan obat, gula, gom dan perasa, kemudian dicetak dan 

didinginkan. Sedangkan metode pengempaan atau yang disebut compressed tablet 

lozenges diformulasikan dengan pengikat yang lebih banyak dan tanpa bahan 

disintegran dan dikempa lebih keras dibanding dengan tablet biasa, oleh karena itu 

tablet hisap dapat melarut secara lambat dan tidak terdisintegrasi di dalam mulut 

(Parrot, 1979). 

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

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

yang biasa digunakan dalam pembuatan lozenges yaitu sukrosa, dekstrosa, 

manitol dan sorbitol (Mendes & Bhargava, 2007). Manitol biasa 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- 
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hisap karena rasa yang manis dan sensasi dingin di mulut (Rowe et al., 2009), 

dalam penelitian ini dipilih manitol sebagai basisnya.  

Metode dalam pembuatan tablet atau pengempaan tablet, diantaranya adalah 

granulasi basah, granulasi kering dan cetak langsung yang dapat digunakan dalam 

pembuatan tablet hisap atau lozenges. (Mendes & Bhargava, 2007). 

Untuk membentuk tablet hisap yang kompak dan memenuhi kekerasan 

tablet yang cukup diperlukan bahan pengikat. Bahan pengikat yang umum 

digunakan adalah  polivinil pirolidon (PVP), gelatin, HPMC, CMC-Na dan metil 

selulosa. Pada penelitian ini dipilih bahan pengikat PVP K 30 karena mampu 

membentuk ikatan yang kuat antar granul, sehingga tablet yang dihasilkan 

memiliki kekerasan dan kerapuhan yang cukup. Selain itu PVP K 30 memiliki 

sifat alir baik, sudut diam minimum dan menghasilkan daya kompaktibilitas lebih 

baik (Muktamar, 2007).  

PVP K 30 pada pembuatan tablet hisap memiliki konsentrasi antara 1-5% 

(Rowe et al, 2009). Penggunaan PVP pada konsentrasi 1-3% pada pembuatan 

tablet ekstrak tanaman dapat menghasilkan tablet hisap yang mempunyai 

kekerasan cukup, kerapuhan yang rendah dan waktu hancur yang lama 

(Muktamar, 2007).  

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dilakukan penelitian dengan 

menggunakan manitol sebagai bahan pengisi dan PVP K 30 sebagai bahan 

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

selanjutnya dilakukan pemeriksaan pengaruh pengikat PVP K 30 terhadap mutu 

fisik tablet hisap yang meliputi kekerasan, kerapuhan, dan waktu melarut. 
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1.1 Rumusan Masalah 

  Mengetahui bagaimana pengaruh kadar bahan pengikat PVP K 30 1%, 2%, 

3% terhadap mutu fisik tablet hisap ekstrak temulawak (Curcuma xanthorrhiza 

Roxb.)? 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Menentukan pengaruh kadar bahan pengikat PVP K 30 1%, 2%, 3% terhadap 

mutu fisik tablet hisap ekstrak temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb.) yang 

memenuhi persyaratan mutu fisik tablet. 

 

1.3 Hipotesis 

Peningkatan kadar PVP K 30 akan meningkatkan kekerasan, mengurangi 

kerapuhan dan memperlambat waktu melarut tablet hisap ekstrak temulawak 

(Curcuma xanthorrhiza Roxb.)  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

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

menggunakan PVP K 30 sebagai bahan pengikat yang dapat meningkatkan mutu 

fisik tablet hisap ekstrak temulawak yang baik sehingga dapat dijadikan 

pertimbangan dalam mengadakan penelitian lebih lanjut. 

 

 

 

 

 

 

 

 


