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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Daun sirih sudah sejak dulu digunakan masyarakat Indonesia sebagai obat 

tradisional. Tanaman sirih (Piper bettle L.) merupakan salah satu tanaman yang 

mempunyai daya antibakteri dimana kemampuan tersebut karena adanya berbagai 

zat yang terkandung didalamnya. Kandungan minyak atsiri daun sirih 

mengandung 4.2% yang sebagian besar adalah chavica betel, isomer euganol 

allypyrocatechine, cineol methil euganol dan caryophyllen, kavikol, kavibekol, 

estragol, terpinen (Sastroamidjojo, 1997). Selain itu juga masih mengandung 

flafonoid, saponin, tanin (Mursito ,2002). 

 Kavikol bersifat sebagai desinfektan dan antijamur sehingga bisa 

digunakan sebagai antiseptik; euganol dan methyl-euganol dapat digunakan untuk 

mengurangi sakit gigi; saponin dan tanin bersifat sebagai antiseptik pada luka 

permukaan, bekerja sebagai bakteriostatik yang biasanya digunakan untuk infeksi 

pada kulit, mukosa dan melawan infeksi pada luka; flavanoid selain berfungsi 

sebagai bakteriostatik juga berfungsi sebagai antiinflamasi (Kartasapoetra, 1992). 

Recoline yang terdapat pada seluruh bagian tanaman sirih dapat merangsang saraf 

pusat dan daya pikir, meningkatkan gerakan peristaltik, meredakan dengkuran, 

dilaporkan bahwa kavikol dan kavibetol yang merupakan turunan dari fenol 

mempunyai daya antibakteri lima kali lipat dari fenol biasa terhadap 

Staphylococcus aureus. Cara kerja fenol dalam membunuh mikroorganisme yaitu 

dengan cara mendenaturasi protein sel (Pelczar dan Chan, 1981). 

 Tanaman sirih merupakan tanaman yang berasal dari India, Sri Lanka, dan 

Malaysia, tanaman ini sudah dikenal sejak tahun 600 SM. Dalam farmakologi 

Cina, sirih dikenal sebagai tanaman yang memiliki sifat hangat dan pedas. Secara 

tradisional mereka menggunakan daun sirih untuk meluruhkan kentut, 

mengurangi peradangan, dan menghilangkan gatal (Syamsuhidayat dan Hutapea, 

1991). Pada pengobatan tradisional India, daun sirih dikenal sebagai zat aromatik 

yang menghangatkan. Dengan sifat antiseptiknya, sirih sering digunakan untuk 
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menyembuhkan kaki yang luka serta juga biasa dikunyah untuk memperbaiki 

kualitas suara pada penyanyi (Moeljanto dan Mulyono, 2003). 

 Untuk lebih memudahkan penggunaan dauh sirih ini perlu dilakukan 

inovasi bentuk sediaan dari daun sirih, salah satu diantaranya adalah dengan cara 

mengolah ekstrak daun sirih dalam bentuk sediaan tablet. Tablet merupakan 

bentuk sediaan yang mudah dibawa, memiliki durasi kerja obat yang dapat 

dikontrol dan dengan daya teknik tertentu dapat diatur rasa dan aromanya, namun 

pada pediatri dan geriatri seringkali mengalami kesulitan menelan tablet 

konvensional secara utuh, oleh sebab itu untuk ekstrak daun sirih ini lebih tepat 

jika dibuat dalam bentuk tablet hisap (Koensoemardiyah, 2010). 

 Tablet hisap atau lozengs merupakan sediaan padat yang mengandung satu 

atau lebih bahan obat, umumnya dengan bahan dasar beraroma dan manis, yang 

dapat membuat tablet melarut atau hancur perlahan dalam mulut (Mandes and 

Bhargava, 2007). Tablet hisap biasanya dimaksudkan untuk memberikan efek 

lokal pada mulut namun dapat juga dimaksudkan untuk absorbasi sistemik setelah 

ditelan. Tablet hisap ini dirancang agar tidak hancur di dalam mulut, tetapi larut 

atau terkikis secara perlahan-lahan dalam jangka waktu 30 menit atau kurang 

(Banker and Anderson, 2008).  

Keuntungan tablet hisap antara lain tablet hisap memiliki rasa manis, 

mudah dalam penggunaan, ketepatan dosis, memberikan efek lokal, dan tidak 

diperlukan air minum untuk menggunakannya. Tablet hisap lebih disukai pemakai 

yang mempunyai kesulitan dalam menelan, karena cukup dengan mengulum dan 

mengisapnya pelan-pelan, tidak diperlukan air minum. Sifat ini sangat sesuai 

dengan tujuan pembuatan tablet hisap ekstrak daun sirih (Banker andAnderson, 

1986).  

 Tablet hisap dapat dibuat secara peleburan (meleburkan gelatin dan atau 

sukrosa dan sorbitol) atau dengan cara mengempa tablet berbasis gula (Mendes 

and Bhargava, 2007). Cara peleburan ini biasa disebut dengan hard candy 

lozenges, yang dibuat dengan cara melebur bahan obat, gula, gom dan perasa, 

kemudian dicetak dan didinginkan. Sedangkan metode pengempaan atau yang 

disebut compressed tablet lozenges diformulasikan dengan banyak pengikat dan 

tanpa bahan disintegran dan dikempa lebih keras dibandingkan dengan tablet 
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biasa, oleh karena itu tablet hisap dapat melarutkan secara lambat dan tidak 

terdisintegrasi di dalam mulut (Parrot, 1979). 

 Keuntungan tablet hisap cara kempa, yang menggunakan dasar permen 

(gula-gula) keras merupakan pembawa yang paling luas digunakan untuk 

pemberian zat aktif yang bekerja dengan kontak langsung pada selaput mukosa 

rongga mulut atau dicerna setelah dosis melarut dengan lambat dalam mulut 

(Siregar, 2010). Metode yang paling sesuai untuk formulasi tablet hisap ekstrak 

daun sirih adalah cetak langsung karena minyak atsiri tidak tahan pemanasan dan 

mudah teroksidasi (Moeljanto dan Mulyono, 2003). Didalam pembuatan tablet 

hisap ekstrak daun sirih diperlukan bahan tambahan yang berfungsi sebagai bahan 

pengisi, bahan pengikat dan bahan pelicin. Sebagai pengisi tablet hisap dapat 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu gula (sugar vehicles), seperti dekstrosa dan 

sukrosa; serta non-gula (sugar-free vehicles), seperti manitol, sorbitol, polietilen 

glikol 4000 dan 6000 (Peter, 1980). Pengikat juga merupakan kontributor utama 

terhadap kekerasan tablet, tipe dan konsentrasi pengikat yang digunakan akan 

meningkatkan gaya intragranul dalam masing-masing granul dan gaya intergranul 

di antara granul-granul (Siregar, 2010). 

 Manitol sebagai bahan pengisi merupakan alkohol gula yang terbentuk 

secara alami berupa serbuk halus. Manitol pada tablet cetak langsung dapat 

memperbaiki karakteristik aliran dan kompresi pada tablet hisap. Manitol 

mengandung lembab kurang dari 0,3% dan tidak higroskopis, serta ketahanan 

terhadap perubahan warna baik. Kemanisan manitol hanya 50% gula dan 

memberikan sensasi dingin selama dalam mulut ketika tablet hisap melarut (Peter, 

1980). 

 Bahan pengikat ditambahkan dalam bentuk kering atau cairan selama 

granulasi basah untuk membentuk granul (intragranul) dan memberi ikatan antar 

granul (intergranul) serta memperbaiki tekstur permukan tablet ketika melarut 

dalam rongga mulut (Peter, 1980). Zat pengikat yang bisa ditambahkan dalam 

formulasi tablet hisap adalah akasia, natrium alginat, gelatin, sukrosa, amilum, 

HPMC, metiselulosa, Na CMC, etil selulosa dan povidon. Pada penelitian ini 

dibuat formulasi tablet hisap ekstrak daun sirih dengan mengunakan PVP K-30 

sebagai bahan pengikat dengan kadar 0%, 1%, 2%, 3% sebagai kontrol (Wade 
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and Waller, 1994). PVP merupakan bahan yang larut air dan berbagai macam 

pelarut organik dan anorganik, sehingga dapat meningkatkan solubilisasi bahan 

dengan kelarutan terbatas. PVP juga mampu membentuk ikatan yang kuat antar 

granul, sehingga tablet yang dihasilkan memiliki kekerasan dan kerapuhan yang 

cukup. Selain itu di dalam abstrak International Journal of Toxicology 

menyebutkan bahwa PVP K-30 tidak memberikan efek toksikologi jika 

digunakan sebagai bahan pengikat, stabilizer emulsi dan suspending agent-

nonsurfactat dalam obat-obatan ataupun dalam kosmetik. Kadar PVP sebagai 

bahan pengikat yang umum digunakan antara 0.5 - 5% (Rowe et al, 2009). 

 Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan berdasarkan pada bahan pengikat 

PVP K-30 dengan kadar 1%, 2%, 3%, dan manitol sebagai bahan pengisi dari 

granul dasar dengan menggunakan formula 0% PVP K-30 sebagai kontrol, 

selanjutnya dilakukan pemeriksaan pengaruh manitol dan kadar pengikat PVP    

K-30 terhadap mutu fisik tablet yang meliputi kekerasan, kerapuhan dan waktu 

hancur. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh konsentrasi PVP K-30 sebagai bahan pengikat 

dengan basis manitol terhadap mutu fisik tablet hisap ekstrak daun sirih (Piper 

betle L.) dengan cara cetak langsung? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Menentukan pengaruh kadar bahan pengikat PVP K-30 (1%, 2%, dan 3%) 

dengan basis manitol terhadap mutu fisik tablet hisap ekstrak daun sirih secara 

cetak langsung. 

 

1.4 Hipotesis 

Dengan meningkatkan kadar bahan pengikat PVP K-30 dapat 

menghasilkan mutu fisik tablet hisap yang baik dengan meningkatkan kekerasan, 

mengurangi kerapuhan,dan memperlambat waktu hancur tablet hisap ekstra daun 

sirih. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memudahkan dalam 

mencari informasi tentang formulasi ekstrak daun sirih dengan bahan pengikat 

PVP K-30 dengan basis manitol dalam bentuk sediaan tablet hisap dengan mutu 

fisik yang baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


