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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Semakin meningkatnya tingkat pencemaran saat ini sangat berdampak 

buruk pada kesehatan masyarakat, beberapa diantaranya adalah semakin 

banyaknya radikal bebas di udara yang akan menyebabkan berbagai macam 

penyakit. Pengaruh radikal bebas dalam tubuh dapat dikurangi dengan menjaga 

kebersihan lingkungan serta memperhatikan semua makanan dan minuman yang 

dikonsumsi. Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menghambat reaksi 

radikal bebas dalam tubuh (Rohman, 2005). 

Tanaman selalu menjadi sumber obat dan obat yang tersedia saat ini telah 

diturunkan secara langsung atau tidak langsung dari zat yang terdapat dalam 

tanaman tersebut. Saat ini penggunaan obat-obatan alternatif meningkat di seluruh 

dunia terutama di Eropa (Singal et al., 2006). Kelebihan obat yang berasal dari 

tanaman adalah dapat memberikan efek terapi tanpa menyebabkan efek samping, 

selain itu memiliki sedikit kemungkinan terjadi resistensi karena produk berbasis 

tanaman lebih sehat, aman, dan lebih dapat diandalkan daripada obat sintetik 

(Benli et al, 2008).  

Teh adalah jenis minuman yang banyak dikonsumsi manusia dewasa 

setelah air. Seiring dengan perkembangan ilmu pangan yang semakin maju, 

khasiat teh pun semakin banyak diketahui. Hal inilah yang mendongkrak 

konsumsi teh dari tahun ke tahun. Khasiat utama teh berada pada komponen 

bioaktifnya yaitu polifenol, katekin merupakan senyawa dominan dari polifenol 

(Soraya, 2007). Dosis per hari dari polifenol adalah 300 mg hingga 400 mg 

(Fleming, 2000). 

Teh hijau (Camellia sinensis L.) telah dilaporkan memiliki khasiat sebagai 

antioksidan, anti-inflamasi, dan sifat antikanker (Yang et al., 1998, 2000; Zhong 

et al, 2002). Ekstrak teh hijau secara luas digunakan sebagai suplemen makanan. 

Produk penurunan berat badan nonprescription dan suplemen multivitamin yang 

mengandung ekstrak teh hijau menjadi populer karena produk ini telah dilaporkan 

dapat menurunkan berat badan (Dulloo et al., 1999; Wang dan Tian, 2001). 
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Berdasarkan  manfaat antioksidan dari teh hijau tersebut maka perlu 

dilakukan inovasi dengan membuat bentuk sediaan yang lebih praktis, lebih 

menarik dan mudah untuk dikonsumsi. Salah satu inovasi untuk sediaan pada 

tanaman ini adalah dengan membuat sediaan tablet effervescent. Dewasa ini, 

tablet effervescent digunakan dalam beragam produk obat, seperti antasida, 

analgesik, pembersih gigi palsu, suplemen nutrisi kalium, dan juga minuman 

ringan, pemanis, obat kumur, dan beragam vitamin (Siregar dan Wikarso, 2008). 

Tablet effervescent merupakan tablet berbuih dibuat dengan cara kompresi granul 

yang mengandung garam effervescent atau bahan-bahan lain yang mampu 

melepaskan gas ketika bercampur dengan air (Ansel, 1989). 

Pada pembuatan sediaan tablet effervescent diperlukan adanya zat 

tambahan. Bahan tambahan memegang peranan penting dalam mempertahankan 

mutu fisik tablet dan bertujuan untuk meningkatkan stabilitas, mengoptimalkan 

pelepasan obat, meningkatkan penerimaan pasien, memberikan fungsi esensial 

dalam teknologi manufaktur dan membantu dalam identifikasi produk (Agoes, 

2008).  Salah satu bahan tambahan yang digunakan untuk meningkatkan mutu 

fisik pada tablet adalah pengikat. Bahan pengikat dimaksudkan untuk penyatuan 

bersama dari partikel serbuk dalam sebuah butir granulat. Bahan-bahan pengikat 

yang dapat dipakai  dalam formulasi sediaan tablet adalah gelatin, PVP, HPMC, 

metilselulosa, CMC Na, akasia, natrium alginate, sukrosa, amilum (Voigt, 1994).  

Pada penelitian formulasi sediaan tablet effervescent ekstrak teh hijau ini 

digunakan gelatin sebagai bahan pengikat. Gelatin merupakan suatu protein alam 

yang  merupakan salah satu bahan yang biasa digunakan sebagai bahan pengikat. 

Digunakan gelatin karena lebih konsisten daripada akasia dan tragakan, lebih 

mudah dipersiapkan dalam bentuk larutan, dan tablet yang terbentuk kerasnya 

sama dengan bila memakai akasia atau tragakan (Banker and Anderson,1986). 

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dilakukan penelitian pembuatan 

tablet effervescent ekstrak teh hijau (Camellia sinensis L.) dengan metode 

granulasi basah menggunakan gelatin sebagai bahan pengikat dengan kadar 1%, 

1,5%, dan 2% untuk mengetahui pengaruh dari variasi ketiga kadar tersebut 
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terhadap mutu fisik tablet effervescent  meliputi kekerasan tablet, kerapuhan 

tablet, dan waktu melarut tablet. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh kadar bahan pengikat gelatin dengan kadar 1%, 

1,5%, dan 2% terhadap mutu fisik tablet effervescent ekstrak teh hijau 

(Camellia sinensis L.)? 

2. Berapa kadar optimal gelatin yang akan memberikan kekerasan, 

kerapuhan, dan waktu melarut yang memenuhi persyaratan ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Mengetahui pengaruh bahan pengikat gelatin dengan kadar 1%, 1,5%, dan 

2% dalam formulasi tablet effervescent ekstrak teh hijau (Camellia 

sinensis L.) yang memenuhi persyaratan mutu fisik tablet. 

2. Mengetahui kadar optimal gelatin dalam formulasi tablet effervescent 

ekstrak teh hijau (Camellia sinensis L.) yang akan memberikan kekerasan, 

kerapuhan, dan waktu melarut yang memenuhi persyaratan. 

1.4 Hipotesa 

Dengan semakin tinggi kadar bahan pengikat gelatin yang digunakan akan 

meningkatkan kekerasan tablet dan waktu melarut yang semakin lama serta 

mengurangi kerapuhan tablet effervescent ekstrak teh hijau (Camellia sinensis L.). 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

formulasi tablet effervescent ekstrak teh hijau dengan menggunakan bahan 

pengikat gelatin, sehingga didapat kadar gelatin yang dapat menghasilkan tablet 

effervescent ekstrak teh hijau yang memenuhi persyaratan. 


