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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Teh merupakan salah satu minuman yang sangat popular di dunia. Teh 

dibuat dari pucuk daun muda tanaman teh. Berdasarkan pengolahannya, secara 

tradisional produk teh dibagi menjadi 3 jenis, yaitu teh hijau, teh oolong, dan teh 

hitam. Ketiga tanaman ini berasal dari tanaman yang sama yaitu Camelia sinensis, 

namun ada perbedaan yang berarti dalam kandungan polifenolnya karena 

perbedaan cara pengolahan. Kandungan polifenol tertinggi terdapat pada teh hijau, 

kemudian teh oolong, dan terakhir teh hitam (Syah, 2006). Teh hijau banyak 

dikonsumsi oleh masyarakat Asia terutama China dan Jepang, sedangkan teh 

hitam lebih popular di negara-negara Barat. Sementara, teh oolong hanya 

diproduksi di negeri China. 

Selain sebagai minuman yang menyegarkan, teh telah lama diyakini 

memiliki khasiat bagi kesehatan tubuh. Pada masyarakat pedesaan, seduhan teh 

yang kental biasa digunakan dalam usaha pertolongan awal pada penderita diare. 

Bahkan di daerah tertentu, seduhan teh diyakini bermanfaat sebagai obat kuat dan 

membuat awet muda (Hartoyo, 2003). 

Teh hijau diketahui memiliki antioksidan alami yang disebut dengan 

polifenol. Senyawa ini dapat membantu menghalangi pertumbuhan sel kanker 

kulit dan membantu liver berfungsi lebih efektif, sehingga dapat mempercepat 

metabolisme (Harmanto, 2005). Daun teh mengandung 30-42% polifenol  yang 

dikenal sebagai chatechin, sedangkan daun teh hijau kering memiliki kandungan 

15-30% senyawa catechins yang terdiri dari 59,04% Epigallocatechin gallate 

(EGCG), 19,28% Epigallocatechin (EGC), 13,69% Epicatechingallate (ECG), 

6,39% Epicatechin (EC), dan 1,60% Gallocatechin (GC). Senyawa ini berfungsi 

sebagai antioksidan guna menangkal radikal bebas yang dapat merusak jaringan 

sel manusia (Cabrera et.al, 2006). 
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Banyak penelitian yang memfokuskan teh hijau dalam bidang kesehatan 

yang didasarkan pada jumlah teh hijau yang dikonsumsi yaitu 3 cangkir perhari 

sekitar (240-320 mg polifenol). Dalam satu cangkir teh terdapat 20-30 mg EGCG 

yang mempunyai aktivitas antioksidan tertinggi dari semua katekin yang terdapat 

dalam teh hijau (www.whfoods.com/genpage.php, 2006). Teh hijau juga 

bermanfaat untuk menjaga kecantikan. Zat antioksidannya (katekin) menghambat 

radikal bebas yang dapat mempercepat penuaan. Selain itu, teh hijau dapat 

digunakan sebagai bahan kosmetika (Syah, 2006). 

Di Indonesia, kebiasaan mengkonsumsi teh sudah merupakan bagian dari 

kehidupan sehari-hari. Walaupun sekarang sudah ada teh celup dan teh bubuk 

namun tetap saja membutuhkan waktu lebih lama dalam penyiapannya. Alternatif 

adanya tablet hisap diharapkan dapat semakin menghemat waktu dalam 

mengkonsumsi teh tanpa menghilangkan manfaat utamanya. Selain itu tablet 

hisap ekstrak teh hijau sebagai sediaan tablet penggunaannya lebih praktis, dapat 

dikonsumsi seperti permen dengan aroma yang enak sehingga digemari orang 

dewasa maupun anak-anak. 

Pada pembuatan tablet hisap diperlukan komponen-komponen penyusun 

seperti halnya dengan tablet pada umumnya yakni bahan aktif, pengisi, pengikat, 

lubrikan, dan pewarna kecuali disintegran. Pada penelitian ini dilakukan 

pengembangan penggunaan ekstrak teh hijau sebagai suplemen dalam bentuk 

sediaan tablet hisap dengan dosis 100 mg (Nakagawa, 1999). Tablet hisap 

memiliki waktu melarut secara perlahan dan seragam pada rongga mulut yaitu 10-

15 menit (Peter, 1980). Oleh karena itu perlu tambahan pengisi yang mempunyai 

rasa manis untuk menutupi rasa pahit dari teh hijau. Selain itu tekstur dari tablet 

harus tetap lembut selama melarut pada rongga mulut. Hal ini akan menambah 

kepatuhan pasien untuk tetap menghisap tablet dimulut sehingga efikasi 

pengobatan tercapai. Bahan pengisi yang dapat digunakan pada pembuatan tablet 

hisap kompresi antara lain manitol, sorbitol, laktosa, sukrosa. Pada penelitian ini 

digunakan sukrsosa dari gula yang sudah diserbuk halus karena gula batu lebih 

tidak higroskopis dari gula pasir. 

Tablet hisap adalah sediaan padat yang mengandung satu atau lebih bahan 

obat, umumnya mempunyai rasa manis dan dapat membuat tablet melarut secara 
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perlahan dalam mulut (Swarbrick & Boyland, 1994). Penggunaan tablet hisap ini 

dimaksudkan untuk memberikan efek lokal pada mulut atau kerongkongan 

maupun efek sistemik. Ada dua jenis tablet hisap berdasarkan perbedaan proses 

pembuatan, formulasi, dan alat yang digunakan yaitu hard candy lozenges dan 

compressed tablet lozenges. 

Hard candy lozenges terdiri dari campuran antara gula dan karbohidrat 

lain yang dikemas dalam bentuk halus. Hard candy base adalah pembawa bahan 

aktif yang sering digunakan untuk obat yang kontak dengan membran mukosa 

pada rongga mulut atau obat yang melarut secara perlahan di dalam mulut. Hard 

candy base mempunyai rasa yang manis sehingga banyak disukai oleh dewasa dan 

anak-anak namun pada proses pembuatannya hard candy base ini melibatkan 

pemanasan yang tinggi (135
o
C-150

o
C) sehingga dapat mempengaruhi stabilitas 

bahan aktif yang ditambahkan. Pembuatan lozenges dengan alat pembuat candy 

hanya cocok untuk pembuatan candy tapi tidak dirancang untuk menghasilkan 

candy yang mengandung bahan obat yang terkontrol, dan reprodusibel dalam hal 

berat, ukuran, serta konsentrasi bahan aktif per unit dosis (Peter, 1980). 

Bertolak dari permasalahan yang muncul dan kelemahan-kelemahan yang 

ada, perlu adanya alternatif lain dalam pembuatan tablet hisap adalah compressed 

tablet lozenges. Tipe ini dapat memenuhi persyaratan mutu fisik tablet hisap dan 

dapat dibuat dengan proses pembuatan yang konvensional seperti tablet kompresi 

pada umumnya yaitu granulasi basah, kering, dan cetak langsung. Penggunaan 

tablet hisap tipe ini dapat meminimalkan permasalahan yang terdapat pada hard 

candy base. Granulasi basah merupakan pilihan yang baik dibanding metode 

granulasi lainnya karena dapat mengontrol bagaimana tablet hisap melarut secara 

perlahan tanpa terdisintegrasi (Swarbrick & Boyland, 1994). Adapun persyaratan 

untuk tablet hisap diantaranya kekerasan 10 sampai 20 kg (Parrot, 1971) dan 

waktu melarut tablet antara 5 sampai 10 menit (Peter, 1980). 

Bahan pengikat digunakan untuk meningkatkan kohesifitas serbuk 

membentuk granul sehingga dalam proses kompresi dapat menghasilkan massa 

yang kompak. Dengan adanya sifat adhesi dan kohesi di dalamnya maka dapat 

dihasilkan tablet yang kuat dan tidak mudah rapuh (Swarbrick & boyland, 1998). 

Konsentrasi bahan pengikat yang dipakai juga akan mempengaruhi kontruksi 
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tablet yang dihasilkan. Bila penambahannya terlalu banyak maka akan 

meningkatkan kekerasan granul sehingga diperlukan tekanan yang tinggi untuk 

kompresi tablet (Gunsel, 1976). Kemampuan bahan pengikat untuk menghasilkan 

tablet yang kuat dan tidak mudah rapuh tidak hanya bergantung pada konsentrasi 

bahan pengikat tetapi dipengaruhi pula oleh jenis dan didistribusi bahan pengikat 

dalam granul (Swarbrick & Boyland, 1998). 

Bahan pengikat yang dapat digunakan antara lain etilselulosa, gelatin, 

hidroksipropil metilselulosa, polivinilpirolidon, metilselulosa. Dalam penelitian 

ini dipakai bahan pengikat hidroksipropil metilselulosa tipe 2910 dengan derajat 

viskositas 3 cps. Sebagai pengikat hidroksipropil metilselulosa efektif pada 

konsentrasi 2-5%. Hidroksipropil metilselulosa 2910 3 cps merupakan bahan 

pengikat yang larut dalam air dingin, pelarut organik bersifat inert, stabil terhadap 

panas, cahaya, udara serta dapat membentuk tablet dengan kekerasan yang tinggi 

dan kerapuhan yang rendah (Kokubo, 1995). Selain itu pada konsentrasi rendah 

tablet yang dihasilkan cukup keras, tidak mudah rapuh, dan disintegrasi yang 

bagus (www.methocel.com, 2002). 

Berdasarkan hal-hal diatas maka dilakukan penelitian terhadap tablet hisap 

ekstrak teh hijau yang dibuat secara granulasi basah dengan penambahan bahan 

pengikat hidroksipropil metilselulosa 2910 3 cps dengan kadar 1%, 2%, dan 3%. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh kadar 

HPMC  2910 3 cps terhadap mutu fisik tablet yang meliputi kekerasan, 

kerapuhan, dan waktu melarut. Dari penelitian ini dapat diketahui berapa kadar 

hidroksipropil metilselulosa 2910 3 cps optimal untuk menghasilkan mutu fisik 

tablet hisap ekstrak teh hijau yang memenuhi persyaratan. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh bahan pengikat HPMC dengan kadar 1%, 2%, 

3% terhadap mutu fisik tablet hisap ekstrak teh hijau rasa jahe dengan 

basis mannitol yang dibuat dengan metode granulasi basah? 

2. Pada kadar berapa HPMC menghasilkan mutu fisik yang optimal pada 

tablet hisap ekstrak teh hijau rasa jahe? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

1. Menentukan pengaruh kadar bahan pengikat HPMC dengan 

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

teh hijau rasa jahe. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Dengan mengetahui pengaruh kadar HPMC sebagai bahan pengikat 

terhadap mutu fisik tablet hisap ekstrak teh hijau rasa jahe, maka dapat 

diperoleh kadar HPMC yang dapat menghasilkan tablet hisap ekstrak teh 

hijau rasa jahe dengan mutu fisik yang memenuhi persyaratan.Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk 

pengembangan formulasi tablet hisap ekstrak teh hijau rasa jahe dengan 

bahan pengikat gelatin. 


