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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1       Latar Belakang 

Agen antimikroba adalah obat yang digunakan untuk mengobati infeksi 

yang disebabkan oleh bakteri, jamur, parasit, dan virus yang selama ini dianggap 

sebagai obat lini pertama untuk mengatasi penyakit infeksi. Anggapan seperti ini 

membuat masyarakat mengandalkan antibiotik untuk pengobatannya padahal 

belum tentu sakit tersebut membutuhkan antibiotik untuk penyembuhannya. 

Penggunaan yang terlalu sering dan kurang tepat inilah yang dapat menimbulkan 

resistensi terhadap obat antimikroba (WHO, 2012). Oleh karena itu dibutuhkan 

alternatif baru selain obat sintetik yang efektif, aman, dan efisien untuk 

permasalahan tersebut. Obat-obatan herbal dengan campuran kandungan 

antibiotik yang komplek tidak diragukan lagi sangat ampuh untuk mengatasi 

masalah ini (Green, 2005). 

Masyarakat Indonesia sendiri sebenarnya sudah sejak zaman dulu mengenal 

dan menggunakan tanaman berkhasiat obat sebagai sebagai salah satu upaya 

menanggulangi berbagai masalah kesehatan, tetapi gaya hidup kembali ke alam 

baru menjadi tren saat ini sehingga masyarakat kembali memanfaatkan bahan 

alam (Utami, 2008). Banyak tanaman obat yang menurut sejarah telah digunakan 

untuk menyembuhkan infeksi-infeksi yang disebabkan oleh bakteri yang sekarang 

telah kebal (Green, 2005), tanaman ketepeng cina adalah salah satunya.  

Ekstrak daun ketepeng cina merupakan salah satu tanaman obat yang 

dilaporkan memiliki aktivitas antimikroba karena terdapat flavonoid glikosida 

yang terkandung di dalamnya (Khan et al, 2001) sehingga dapat dimanfaatkan 

sebagai antiseptik pada mulut untuk bekerja secara lokal. Efek lokal sebagai 

antiseptik mulut ditimbulkan akibat flavonoid yang merupakan derivat fenol, 

merusak susunan dan perubahan mekanisme permeabilitas dari dinding sel bakteri 

(Handayani, 2006). Selain berkhasiat sebagai antibakteri, flavonoid yang 

terkandung dalam ekstrak daun ketepeng cina juga memiliki efek positif sebagai 

imunomodulator yang bekerja secara sistemik untuk meningkatkan sistem 

kekebalan tubuh sehingga sangat bermanfaat terutama penggunaan pada anak-
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anak. Flavonoid berpotensi bekerja terhadap limfokin yang dihasilkan oleh sel T 

sehingga akan merangsang sel-sel fagosit untuk melakukan respon fagositosis 

(Kusmardi et al, 2007). 

Kelebihan obat yang berasal dari tanaman yaitu dapat memberikan efek 

terapi tanpa menyebabkan efek samping dan memiliki kecil kemungkinan terjadi 

resistensi karena produk berbasis tanaman lebih sehat, aman, dan lebih dapat 

dapat diandalkan daripada obat sintetik (Benli et al, 2008). Disamping itu, produk 

kesehatan berbahan aktif ketepeng cina belum terdapat di pasaran baik itu berupa 

jamu, pil, ataupun dalam bentuk seduhan. Berdasarkan khasiat tersebut, maka 

pada penelitian ini dipilih ekstrak daun ketepeng cina untuk dikembangkan dalam 

bentuk tablet hisap. 

Tablet hisap adalah sediaan padat yang mengandung satu atau lebih bahan 

obat, biasanya ditambahkan perasa, pemanis, dan diharapkan untuk larut atau 

tererosi secara perlahan di mulut (Mendes & Bhargava, 2007). Dengan 

mempertimbangkan kenyamanan dan akseptabilitas pasien, tablet hisap lebih 

disukai daripada bentuk sediaan lainnya (Subramanian et al, 2010).   

Pembuatan tablet hisap dengan bahan utama ekstrak kental daun ketepeng 

cina ini memerlukan beberapa bahan tambahan agar didapat satu massa tablet 

yang kompaktibel dan tercampur secara homogen. Untuk itu, pemilihan metode 

pembuatan tablet harus disesuaikan dengan sifat bahan utama yaitu ekstrak daun 

ketepeng cina. Kandungan flavonoid dalam ekstrak daun ketepeng cina sendiri 

tahan terhadap pemanasan dan stabil dengan adanya air, sehingga dari tiga metode  

pembuatan tablet hisap yaitu dengan metode kompresi langsung, granulasi kering, 

dan granulasi basah dipilihlah metode granulasi basah yang dianggap paling 

sesuai sebagai metode pembuatan tablet. Metode granulasi basah menghasilkan 

granul yang homogen, sesuai untuk kompresi, dan dapat menghasilkan tablet yang 

seragam baik berat maupun bahan aktifnya (Bertuzzi,1999). Disamping itu, tablet 

hisap diinginkan untuk larut secara perlahan tanpa disintegrasi sehingga granulasi 

basah lebih dipilih karena dapat menjadikan kontrol yang lebih baik (Mendes & 

Bhargava, 2007). 

Karakter khas dari tablet hisap yaitu memberikan rasa menyenangkan pada 

mulut sehingga perlu ditambahkan bahan pengisi yang memiliki rasa manis 
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seperti laktosa, sukrosa, glukosa, manitol, sorbitol, dan xylitol. Manitol lebih 

dipilih sebagai pengisi karena memiliki rasa yang menyenangkan dan manis, 

lembut, sejuk, dan mouth-feel seperti meleleh. Panas negatifnya menimbulkan 

sensasi sejuk (Bandelin,1990). Kemanisannya setara dengan 72% kemanisan 

sukrosa (Banker et al, 1990).  

Dalam pembuatan tablet hisap, gula yang ditambahkan tidak dapat 

menyerap ekstrak secara sempurna yang mengakibatkan ikatan antargranul lemah 

sehingga dibutuhkan larutan pengikat untuk memperbaiki ikatan antargranulnya. 

Bahan yang biasa digunakan sebagai pengikat antara lain amylum, gelatin, etil 

selulosa, CMC Na, PVP, dan HPMC. Polyvynilpyrrolidone (PVP) dipilih karena 

PVP efektif untuk meningkatkan kekuatan intergranular dan juga meningkatkan 

karakteristik tekstur permukaan tablet hisap (Peters, 1989). Meskipun bersifat 

higroskopis, tablet yang mengandung PVP akan mengeras seiring bertambahnya 

waktu (Banker et al, 1990). Penelitian ini menggunakan bahan pengikat PVP K-

30 dengan kadar 1%, 2%, dan 3% dari bobot tablet dan menggunakan formula 0% 

sebagai kontrol yang selanjutnya dilakukan evaluasi pengaruh kadar bahan 

pengikat PVP K-30 terhadap mutu fisik tablet hisap yang terdiri dari evaluasi 

tingkat kekerasan, kerapuhan, dan waktu hancur tablet. Dosis ekstrak yang dipakai 

ditentukan dengan melakukan uji efektifitas terlebih dahulu dengan metode dilusi 

cair menggunakan bakteri Staphylococcus aureus. 

Dari uraian diatas, maka dilakukan penelitian dengan menggunakan manitol 

sebagai bahan pengisi dan PVP K-30 sebagai bahan pengikat menggunakan 

metode granulasi basah, dan untuk melihat pengaruh kadar pengikat PVP K-30 

maka dilakukan pemeriksaan terhadap mutu fisik tablet hisap yang meliputi 

kekerasan, kerapuhan, dan waktu hancur. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh kadar PVP K-30 (1%, 2%, dan 3%) sebagai bahan 

pengikat terhadap mutu fisik tablet hisap ekstrak daun ketepeng cina (Cassia alata 

L.)  dengan basis manitol ? 
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1.3 Tujuan 

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

sebagai bahan pengikat terhadap mutu fisik tablet hisap ekstrak daun ketepeng 

cina (Cassia alata L.) dan menentukan mutu fisik tablet hisap terbaik dari ketiga 

formula yang memenuhi persyaratan. 

 

1.4 Hipotesis  

Kadar bahan pengikat akan berpengaruh terhadap mutu fisik tablet hisap 

yang dihasilkan. Semakin tinggi kadar bahan pengikat, semakin baik pula 

mutu fisik tablet yang dihasilkan.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai data formulasi 

tablet hisap ekstrak daun Ketepeng cina (Cassia alata L.) yang memberikan 

mutu fisik tablet terbaik dan memenuhi persyaratan sehingga dapat 

dimanfaatkan untuk pengembangan formulasi lebih lanjut.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


