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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tanaman sirih (Piper betle L) sudah lama digunakan sebagai obat. Bagian 

tanaman yang digunakan adalah daunnya. Kandungan daun sirih antara lain 

saponin, polifenol, minyak atsiri dan flavonoid, seskuiterpen, triterpen, terpenoid, 

sitosterol, neolignan, krotepoksid. (Sudarsono, dkk., 1996). Adapun khasiat daun 

sirih ini adalah dapat digunakan sebagai obat batuk, obat hidung berdarah, obat 

sariawan, obat sakit mata (Syamsuhidayat dan Hutapea, 1991), sebagai mukolitik 

(Widyastuti, 2001) dan sebagai antibakteri (Ramsad, 1959). 

Daun sirih mempunyai aktivitas antibakteri yang semakin meningkat sesuai 

dengan meningkatnya konsentrasi minyak atsiri. Daya antibakteri minyak atsiri 

daun sirih disebabkan oleh adanya senyawa fenol dan turunannya yang dapat 

mendenaturasi protein sel bakteri. Bahan aktif tersebut adalah kavikol dan 

betelfenol. Senyawa ini memiliki daya antiseptik yang kuat dan kavikol memiliki 

daya pembunuh bakteri lima kali lipat dari fenol biasa. (Departemen Kesehatan 

RI, 2005). 

Umumnya masyarakat menggunakan daun sirih masih dengan cara yang 

sederhana, mulai dari penggunaannya yang harus direbus dahulu, kemudian 

diminum sarinya. Namun penyajian yang demikian dirasa kurang praktis, maka 

dari itu diperlukan inovasi baru untuk meningkatkan kenyamanan dan kemudahan 

dalam penggunaan. Daun sirih mengandung saponin dan flavonoid yang bersifat 

merangsang keluarnya sekret dari bronkial dan sebagai antibakteri, sehingga 

untuk sediaan yang sesuai adalah dengan dibuat tablet hisap ekstrak daun sirih.  

( Departemen RI, 1995 ) 

Tablet hisap dapat dibuat dengan cara peleburan (meleburkan gelatin dan 

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

(Mendes & Bhargava, 2007). Cara peleburan ini biasa disebut dengan hard candy 

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

(Parrot,1979), kemudian dicetak dan didinginkan. Sedangkan metode pengempaan 

atau yang disebut compressed tablet lozenges diformulasikan dengan banyak 
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pengikat dan tanpa bahan disintegran dan dikempa lebih keras dibandingkan 

dengan tablet biasa, oleh karena itu tablet hisap dapat melarut secara lambat dan 

tidak terdisintegrasi di dalam mulut. (Parrot, 1979).  

Metode pembuatan tablet dapat dilakukan dengan metode granulasi basah, 

granulasi kering dan cetak langsung. Namun, karena minyak atsiri memiliki sifat 

tidak tahan terhadap pemanasan, maka metode cetak langsung dipilih. Karena 

dengan cetak langsung dapat dihindari panas yang ditimbulkan oleh proses 

granulasi. 

Untuk membuat tablet hisap dengan cara cetak langsung perlu diperhatikan 

bahan pembawa yang digunakan. Bahan pembawa tersebut harus mempunyai 

syarat sebagai bahan baku cetak langsung, oleh sebab itu pada penelitian ini 

dikembangkan granul dasar sebagai bahan baku cetak langsung dari sukrosa 

dengan bahan pengikat PVP K-30. 

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.  

Pada pembuatan granul dasar diperlukan beberapa zat tambahan diantaranya 

bahan pengikat. Dalam pembuatan tablet ini digunakan Polivinil Pirolidon dengan 

berbagai konsentrasi. Polivinil Pirolidon telah digunakan secara luas sebagai 

tambahan, terutama pada sediaan tablet oral dan larutan. 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 perlu diperlukan penelitian mengenai pengaruh variasi kadar 

PVP sebagai bahan pengikat terhadap sifat fisik tablet hisap ekstrak daun sirih 

(Piper betle L.). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimanakah pengaruh kadar PVP K-30 dalam granul dasar sukrosa (gula 

batu) terhadap mutu fisik tablet hisap ekstrak daun sirih yang dibuat secara cetak 

langsung? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Menentukan pengaruh kadar PVP K-30 dalam granul dasar sukrosa (gula 

batu) terhadap mutu fisik tablet hisap ekstrak daun sirih yang dibuat secara cetak 

langsung. 

 

1.4 Hipotesis 

Semakin meningkatnya kadar PVP K-30 dalam granul dasar sukrosa (gula 

batu) akan meningkatkan kekerasan, mengurangi kerapuhan dan memperlambat 

waktu hancur tablet hisap ekstrak daun sirih. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

formulasi tablet hisap ekstrak daun sirih dengan menggunakan PVP K-30 sebagai 

bahan pengikat dalam granul dasar sukrosa (gula batu) yang memiliki mutu fisik 

yang baik sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam mengadakan penelitian 

lebih lanjut. 


