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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Hibiscus sabdariffa, atau lebih dikenal sebagai rosella adalah spesies 

bunga yang berasal dari benua Afrika. Pada mulanya bunga ini dijadikan penghias 

halaman rumah, kemudian dimanfaatkan sebagai minuman hangat dimusim 

dingin dan minuman dingin dimusim panas (Slamet et al., 2012). 

Pemanfaatan kelopak bunga rosella sudah dikenal dan diteliti baik oleh 

pakar kesehatan modern maupun pakar kesehatan tradisional diberbagai negara 

didunia. Kelopak bunga  tersebut diketahui mengandung zat-zat penting yang 

diperlukan oleh tubuh, seperti vitamin C, vitamin A, protein esensial, kalsium, dan 

18 jenis asam amino, termasuk arginin dan lignin yang berperan dalam proses 

peremajaan sel tubuh (Slamet et al., 2012). 

Secara tradisional, ekstrak kelopak rosella berkhasiat sebagai antibiotik, 

aprodisiaka (meningkatkan gairah seksual), diuretik (melancarkan buang air 

kecil), pelarut, sedative (penenang), dan tonik. Sebuah penelitian yang dilakukan 

ilmuwan Chung San Medical University di Taiwan, Chau Jong Wan, 

menunjukkan konsumsi rosella digunakan sebagai salah satu cara baru untuk 

mengurangi resiko penyakit jantung. Flora ini terbukti secara klinis mampu 

mengurangi jumlah plak yang menempel pada pembuluh darah. Tidak hanya itu, 

rosella juga memiliki potensi untuk mengurangi kadar LDL dan lemak dalam 

tubuh. Hal ini menunjukkan bahwa rosella juga bermanfaat terhadap penurunan 

tekanan darah pada penderita hipertensi (tekanan darah tinggi), membantu 

program diet bagi penderita kegemukan (obesitas), melancarkan peredaran darah, 

menurunkan demam umum, melancarkan dahak bagi penderita batuk berdahak, 

dan dapat dimanfaatkan untuk melancarkan buang air besar (Slamet et al., 2012). 

Untuk mendapatkan teh rosella, bunga yang sudah dipetik, dijemur 

dibawah terik matahari selama 1-2 hari agar memudahkan pemisahan lidah 

kelopak dengan bijinya. Setelah dicuci dengan air bersih dan dijemur kembali 3-5 

hari. Selanjutnya kelopaknya diremas, jika mudah menjadi bubuk artinya kadar 
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airnya mencapai 4-5%, untuk membuat minuman 2-8 gram teh rosella diseduh 

dengan air mendidih hingga larut dan air berubah menjadi kemerahan. Dengan 

proses yang begitu panjang untuk mendapatkan secangkir teh rosella membuat 

masyarakat terkadang menjadi enggan untuk menikmati manfaat rosella. Oleh 

karena itu dengan membuat tablet hisap dari ekstrak rosella membuat 

pemanfaatan rosella menjadi lebih mudah dan efisien (Slamet et al., 2012). 

Tablet hisap merupakan sediaan padat yang mengandung gula dan gom, 

memberikan kohesifitas dan kekerasan yang tinggi dan dapat melepas bahan obat 

dengan lambat (Gunn et al., 1975). Dalam pembuatan tablet hisap perlu 

ditambahkan beberapa bahan tambahan diantaranya bahan pengisi, bahan 

pengikat, dan lubrikan. Pada  pembuatan tablet hisap ekstrak kelopak bunga 

rosella ini, digunakan gom arab sebagai bahan pengikat tablet. Bahan pengikat 

atau binder berfungsi untuk mengikat bahan obat dengan bahan penolong lain 

sehingga diperoleh granul yang baik, yang akan menghasilkan tablet yang 

kompak serta tidak mudah pecah (Parrott, 1971). Gom arab merupakan bahan 

yang sering digunakan pada pembuatan tablet hisap (pastilles atau lozenges). 

Sebagai bahan pengikat acacia digunakan dengan rentang penggunaan 1-5%. 

(Rowe, 2009). 

 Pada penelitian ini akan dibuat tablet hisap ekstrak kelopak bunga rosella 

dengan menggunakan bahan pengikat acasia dan menggunakan metode granulasi 

basah untuk mengetahui kadar pengikat yang dapat memberikan tablet hisap 

dengan mutu fisik yang ideal. 

   

1.2 Rumusan Masalah 

- Bagaimana pengaruh kadar acasia yang digunakan terhadap mutu fisik tablet 

hisap yang akan dibuat? 

- Berapa kadar acasia yang digunakan agar didapat tablet hisap yang memiliki 

mutu fisik yang ideal? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

- Mengetahaui pengaruh kadar pengikat yang digunakan terhadap mutu fisik 

tablet hisap yang akan dibuat. 
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- Mengetahui kadar pengikat yang digunakan agar didapat tablet hisap yang 

memiliki mutu fisik yang ideal. 

 

1.4 Hipotesis 

Semakin banyak kadar pengikat yang digunakan akan memberikan hasil tablet 

yang semakin keras, memiliki kerapuhan yang rendah, dan waktu melarut 

yang semakin lama. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

- Mengetahui pengaruh berbagai kadar acasia sebagai pengikat terhadap mutu 

fisik tablet hisap dari ekstrak kelopak bunga rosella. 

- Mengetahui kadar acasia sebagai pengikat yang dapat memberikan hasil tablet 

hisap dengan mutu fisik yang ideal. 

 

 

  

 


