
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1       Latar Belakang  

Radikal bebas adalah atom atau molekul yang tidak stabil dan sangat reaktif 

karena mengandung satu atau lebih elektron tidak berpasangan pada orbital 

terluarnya. Untuk mencapai kestabilan atom atau molekul, radikal bebas akan 

bereaksi dengan molekul disekitarnya untuk memperoleh pasangan elektron. Reaksi 

ini akan berlangsung terus menerus dalam tubuh dan bila tidak dihentikan akan 

menimbulkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, katarak, penuaan dini, serta 

penyakit degeneratif lainnya. Oleh karena itu, tubuh memerlukan suatu substansi 

penting yaitu antioksidan yang mampu menangkap radikal bebas tersebut sehingga 

tidak dapat menginduksi suatu penyakit (Kikuzakiet al, 2002).  

Antioksidan yang banyak digunakan di Indonesia adalah butil 

hidroksianisol (BHA), butil hidroksi toluen (BHT) dan tert-butil hidoksi quinon 

(TBHQ), semuanya adalah antioksidan yang disintesa dari bahan kimia, namun 

konsumsi dalam jumlah yang banyak dan dilakukan secara terus menerus dapat 

menyebabkan efek samping pada kesehatan manusia. Hal ini terbukti dari hasil 

penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwa antioksidan sintetik seperti BHT 

ternyata meracuni binatang percobaan dan bersifat karsinogenik (Indriati dkk, 

2002). Saat ini penggunaan antioksidan sintetik mulai dibatasi bahkan beberapa 

negara maju BHT dan TBHQ sudah mulai ditinggalkan (Didinkaem, 2007). 

Adanya beberapa fenomena diatas maka diharapkan industri makanan dan obat 

beralih untuk mengembangkan antioksidan alami dan mencari sumber-sumber 

antioksidan alami baru. 

Senyawa antioksidan alami tumbuhan umumnya adalah senyawa fenolik 

atau polifenolik yang dapat berupa golongan flavonoid, turunan asam sinamat, 

kumarin, tokoferol dan asam-asam organik polifungsional. Golongan flavonoid 

yang memiliki aktivitas antioksidan meliputi flavon, flavonol, isoflavon, katekin, 

flavanol dan kalkon, dan tanaman yang berkhasiat sebagai antioksidan adalah teh 

(Camellia sinensis L.) (Ardiansyah, 2007). 
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Teh dalam kehidupan masyarakat secara umum dikenal sebagai minuman, 

akan tetapi selain dikonsumsi dalam bentuk ekstraknya dapat ditambahkan dalam 

berbagai produk pangan sebagai antioksidan alami. Berdasarkan hasil penelitian 

terbukti bahwa dalam teh terdapat senyawa katekin yang berfungsi untuk 

menghambat terjadinya proses oksidasi pada beberapa jenis pangan. Senyawa 

katekin ini ternyata lebih baik jika dibandingkan dengan antioksidan sintetis yang 

sudah banyak digunakan (Hartoyo, 2003). 

Salah satu upaya untuk mengembangkan tanaman obat tersebut agar lebih 

praktis dan efektif dalam penggunaan adalah dengan membuatnya dalam bentuk 

ekstrak yang diformulasi kedalam bentuk sediaan tablet effervescent, sehingga 

ekstrak tanaman yang terkandung dalam tablet effervescent tersebut akan lebih 

mudah diserap oleh tubuh dan mudah dilepaskan sebagai bahan aktif didalam 

tubuh. Tablet effervescent banyak diminati konsumen dikarenakan memiliki 

beberapa keunggulan, antara lain cepat larut, sehingga dalam penyajiannya lebih 

praktis jika dibandingkan dengan produk sediaan obat lainnya.  

Tablet effervescent merupakan tablet yang khususnya dibuat dengan cara 

mengempa bahan-bahan aktif dengan campuran asam-asam organik, seperti 

asamsitrat atau asam tartat dan natrium bikarbonat. Reaksi kimia antara asam dan 

natrium bikarbonat akan terjadi bila tablet dimasukkan ke dalam air sehingga 

terbentuk garam natrium dari asam dan menghasilkan Co2 dan air. Reaksi 

tersebut terjadi dalam waktu cepat, biasanya selesai dalam waktu kurang dari satu 

menit (Lachman et al., 1994). Larutan dengan karbonat yang dihasilkan menutupi 

rasa yang tidak diinginkan dari obat, sehingga tablet effervescent sangat cocok 

untuk produk dengan rasa yang pahit dan asin (Ansel, 1989). Tablet effervescent 

dilarutkan dalam air sebelum diberikan kepada pasien (Allen, 2002). 

Pada pembuatan tablet effervescent, selain bahan pengisi diperlukan juga 

bahan pengikat. Penambahan bahan pengikat sangat penting dalam pembuatan 

tablet, karena bahan pengikat berfungsi untuk menyatukan partikel serbuk dalam 

sebuah butir granulat serta meningkatkan kekompakan dan kekerasan tablet. Salah 

satu bahan yang dapat digunakan adalah polivinil pirolidon (PVP). Kadar PVP 

sebagai bahan pengikat yang umum digunakan antara 0.5-5% (Rowe et al, 2009).  
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Pada penelitian ini digunakan PVP K-30 dengan kadar 1%, 2%, 3% dan 

menggunakan kadar 0% sebagai kontrol yang selanjutnya dilakukan evaluasi 

pengaruh kadar PVP K-30 terhadap mutu fisik tablet. Berdasarkan gambaran 

tersebut, maka dilakukan penelitian dengan menggunakan PVP K-30 sebagai 

bahan pengikat dengan kadar 1%, 2%, dan 3% dan menggunakan metode 

granulasi basah, selanjutnya dilakukan pemeriksaan pengaruh kadar bahan 

pengikat PVP K-30 terhadap mutu fisik tablet seperti kekerasan, kerapuhan dan 

waktu melarut. 

1.2      Rumusan Masalah 

  Bagaimana pengaruh bahan pengikat PVP K-30 dengan kadar 1%, 2%, 

dan 3% terhadap mutu fisik tablet effervescent ekstrak teh hijau (Camellia 

sinensis L.). 

1.3      Tujuan Penelitian 

Mengetahui pengaruh kadar 1%, 2%, dan 3% pada pengikat PVP K-30 

dalam formulasi tablet effervescent ekstrak teh hijau (Camellia sinensis L.) 

terhadap persyaratan mutu fisik tablet. 

1.4     Hipotesis 

  Peningkatan kadar pengikat PVP K-30 pada formulasi tablet effervescent 

ekstrak teh hijau menyebabkan kekerasan tablet meningkat, kerapuhan tablet 

menurun dan waktu melarut semakin lama.  

1.5      Manfaat Penelitian 

  Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

formulasi tablet effervescent ekstrak teh hijau dengan menggunakan PVP K-30 

sebagai bahan pengikat yang dapat meningkatkan mutu fisik tablet sehingga dapat 

dijadikan pertimbangan dalam mengadakan penelitian lebih lanjut. 


