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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di Indonesia, dikenal lebih dari 20.000 jenis tumbuhan obat yang 

dimanfaatkan oleh masyarakat. Salah satu dari tanaman tersebut adalah tanaman 

Rosela (Hibiscus sabdariffa Linn) yang berkhasiat sebagai antioksidan, 

antihipertensi, antikanker, melindungi hati, dan mencegah osteoporosis (Mardiah 

et al, 2009). Tinggi pohonnya bisa mencapai 3-5 meter (Maryani., Kristiana, 

2008). Jika sudah dewasa, tanaman perdu ini akan mengeluarkan bunga berwarna 

merah. Bagian bunga dan biji inilah bermanfaat baik untuk kesehatan. 

Rosella memiliki kandungan kimia yang beragam antara lain campuran 

asam sitrat, asam malat, anthocyanin, vitamin C, protein, hibiscin, dan beberapa 

jenis flavonoid (Maryani.,Kristina, 2008). Flavonoid dan vitamin C yang terdapat 

pada tanaman ini banyak ditemukan pada kelopak bunga Rosella yang berwarna 

merah menyala. Warna merah pada kelopak bunga Rosella menandakan adanya 

antosianin yang berfungsi sebagai antioksidan yang diyakini dapat 

menyembuhkan penyakit degenerative (Mardiah et al, 2009). Selain itu antosianin 

berperan menjaga kerusakan sel dari sinar ultraviolet berlebih yang diserap tubuh 

(Maryani., Kristiana, 2008). Dilaporkan bahwa 250 mg antosianin yang 

terkandung dalam rosella dapat menurunkan tekanan darah (Herrera dkk,  2004).  

Masyarakat pada umumnya memanfaatkan tanaman rosella (Hibiscus 

sabdariffa Linn) dengan cara mengkonsumsinya sebagai jus, manisan, sirup, atau 

yang lebih sering kita jumpai dalam bentuk teh. Namun berbagai bentuk cara 

mengkonsumsi rosela (Hibiscus sabdariffa Linn) tersebut dirasa kurang praktis 

dan efisien, sehingga diperlukan suatu inovasi yang mampu memberikan 

kenyamanan, kemudahan, serta mampu memaksimalkan khasiat dari tanaman ini 

antara lain dalam bentuk sediaan tablet hisap.  

Ekstrak tanaman rosela dalam bentuk tablet hisap akan lebih disukai karena 

memiliki beberapa keunggulan dibandingkan mengkonsumsi tanaman ini secara 

konvensional. Beberapa keunggulan yang ditawarkan antara lain dari segi rasa, 
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acceptabilitas, kemudahan penyimpanan, kemudahan dalam membawa/praktis, 

mudah ketika akan mengkonsumsinya serta dapat disimpan lebih lama. Selain itu 

takaran dosis yang sesuai lebih mudah didapat dalam bentuk ini sehingga efek 

terapinya bisa lebih maksimal. 

Untuk membuat tablet hisap diperlukan bahan tambahan, adapun bahan 

tambahan yang digunakan dalam pembuatan tablet hisap ekstrak kelopak bunga 

rosella ini adalah bahan pengisi, bahan pengikat, lubrikan dan lain-lain. Sebagai 

bahan pengisi dapat digunakan mannitol, yang juga dapat berfungsi sebagai 

pemanis dan dapat memberikan sensasi dingin pada mulut. Pada pembuatan tablet 

hisap, hal yang paling penting yang harus diperhatikan ialah waktu melarut obat di 

dalam rongga mulut sehingga bahan aktif dapat terdistribusi dan memberikan efek 

terapi yang diinginkan. Hal ini dipengaruhi oleh bahan pengikat yang digunakan 

baik jenis maupun konsentrasinya. Bahan pengikat dapat meningkatkan 

kohesifitas serbuk atau granul sehingga dalam proses kompresi didapat tablet 

yang kompak. Jenis bahan pengikat yang digunakan adalah CMC-Na, amilum 

manihot, gelatin, HPMC, PVP, acasia, PEG. Pada penelitian ini digunakan CMC-

Na karena dapat memberi daya adhesi pada massa serbuk serta menambah gaya 

kohesi yang telah ada pada bahan pengisi dan juga dapat meningkatkan kekerasan 

tablet. Dalam formulasi sediaan, CMC-Na digunakan sebagai pengikat dengan 

rentang konsentrasi 3-6 % w/w.  

Metode yang digunakan dalam pembuatan tablet hisap ada 2 cara yaitu 

peleburan (Lozenges) dan pengempaan atau kompresi (troches) (Lachmann dkk, 

1994). Pada penelitian ini dipilih metode compressed tablet lozenges yaitu dengan 

metode granulasi basah, karena metode ini memberikan beberapa keuntungan, 

diantaranya memperbaiki kompresibilitas bahan aktif, biaya produksi yang relatif 

rendah karena dapat dilakukan dengan menggunakan peralatan tablet yang 

konvensional serta tablet yang dihasilkan mempunyai ketahanan fisik yang cukup. 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang pengaruh konsentrasi CMC-Na sebagai pengikat tablet hisap 

ekstrak rosela (Hibiscus sabdariffa Linn) yang memenuhi uji sifat fisik granul dan 

uji sifat fisik tablet.  
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1.2 Rumusan Masalah 

- Bagaimana pengaruh perbedaan konsentrasi CMC-Na 1,5 %, 3,0 % dan 

4,5 % terhadap mutu fisik tablet ekstrak kelopak bunga rosela (Hibiscus 

sabdariffa Linn) ? 

- Berapa kadar optimal pengikat CMC-Na yang menghasilkan mutu fisik 

yang sesuai standar pada tablet hisap ekstrak kelopak bunga rosela 

(Hibiscus sabdariffa Linn)? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

- Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perbedaan konsentrasi 

CMC-Na terhadap mutu fisik tablet hisap ekstrak kelopak rosela (Hibiscus 

sabdariffa Linn) 

- Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan kadar optimal pengikat CMC-

Na pada mutu fisik tablet hisap ekstrak kelopak bunga rosela (Hibiscus 

sabdariffa Linn) 

 

1.4 Hipotesis 

Ekstrak dapat dibuat tablet hisap dengan basis manitol dengan bahan 

pengikat CMC-Na dan konsentrasi bahan pengikat berbanding lurus terhadap 

kekerasan dan waktu melarut tablet hisap serta berbanding terbalik dengan 

kerapuhan tablet hisap. Jadi semakin besar konsentrasi bahan pengikat 

kerapuhannya semakin kecil. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bermanfaat untuk : 

•  Mengetahui pengaruh kadar pengikat (CMC-Na) terhadap mutu fisik 

tablet hisap ekstrak rosela 

•  Mengetahui komposisi / formula tablet hisap ekstrak kelopak rosela 

(Hibiscus sabdariffa Linn) yang bermutu. 


