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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia kaya akan sumber bahan alam yang telah digunakan oleh 

sebagian besar masyarakat Indonesia secara turun menurun. Hampir setiap orang 

Indonesia telah lama menggunakan tanaman berkhasiat obat sebagai salah satu 

upaya dalam menanggulangi masalah kesehatan. Maka peran tumbuhan obat 

dapat dikembangkan secara luas. Salah satu tumbuhan obat yang berpotensi untuk 

dikembangkan adalah ketepeng cina (Cassia alata L.). Tumbuhan ini telah lama 

dimanfaatkan sebagai obat tradisional baik dalam bentuk bahan segar, kering 

maupun yang sudah dalam bentuk ramuan. 

Ketepeng cina (Cassia alata L.) merupakan jenis perdu yang besar dan 

banyak tumbuh secara liar di tempat-tempat yang lembab. Ketepeng Cina atau 

sering disebut sebagai ketepeng kerbau mempunyai ukuran daun besar-besar 

dengan bentuk bulat telur yang letaknya berhadap-hadapan satu sama lain dan 

terurai lewat ranting daun (bersirip genap). Bunga ketepeng cina mempunyai 

mahkota yang pada bagian bawahnya berwarna kuning dan ujung kuncup pada 

tandan berwarna coklat muda. Buahnya berupa buah polong yang bersayap dan 

pipih berwarna hitam. Ketepeng Cina tumbuh subur pada dataran rendah sampai 

ketinggian 1400 meter diatas permukaan laut (Thomas, 1992). 

Berdasarkan penelitian Kusmardi (2007), bahwa ketepeng cina 

mempunyai manfaat secara tradisional untuk antiparasit, laksan, kurap, panu, 

eksem, malaria, sembelit, radang kulit bertukak, sifilis, herpes, influenza dan 

bronchitis. Mengingat pemanfaatannya yang cukup luas terutama pada penyakit 

infeksi, sangat munkin efek yang ditimbulkan adalah efek positif sebagai 

antibakteri. 

Ekstrak daun ketepeng cina merupakan salah satu tanaman obat yang  

memiliki aktivitas antimikroba karena mengandung  flavonoid glikosida. (Khan et 

al, 2001) yang dapat dimanfaatkan sebagai antiseptik mulut. Obat yang berasal 

dari tanaman mempunyai kelebihan yaitu dapat memberikan efek terapi tanpa 

menyebabkan efek samping dan kecil kemungkinan terjadi resistensi karena 
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produk berbasis tanaman lebih sehat, aman, dan lebih dapat  diandalkan daripada 

obat sintetik (Benli et al, 2008). Berdasarkan khasiat tersebut, maka pada 

penelitian ini dipilih ekstrak daun ketepeng cina untuk dikembangkan. 

Penelitian yang ekstensif mengenai pengembangan formula dari ekstrak 

ketepeng cina untuk antiseptic mulut belum banyak dilaporkan. Maka perlu 

dikembangkan suatu cara untuk mendapatkan manfaat dari ketepeng cina secara 

praktis, nyaman dan menarik sebagai obat antiseptic mulut. Untuk itu ekstrak 

daun ketepeng cina dapat dibuat dalam sediaan tablet hisap.  

Tablet hisap merupakan salah satu bentuk sediaan yang digemari karena 

mempunyai kelebihan dibanding tablet biasa. Bentuk tablet hisap diharapkan lebih 

disukai karena lebih mudah dalam penggunaan, memiliki bau aromatic yang 

menyenangkan dan tidak kesulitan dalam menelan karena tidak diperlukan air 

minum. Bentuk sediaan ini lebih disukai oleh anak-anak dan juga diharapkan 

dapat memberikan takaran dosis zat aktif yang seragam dan efek terapi yang 

diinginkan. Disamping itu efek ketepeng cina yang digunakan sebagai antiseptic 

sangat sesuai jika dibuat sediaan tablet hisap karena tablet tersebut dapat melarut 

secara perlahan dalam mulut sehingga diharapkan lebih efektif. 

Tablet hisap adalah sediaan padat yang mengandung bahan obat dan juga 

umumnya bahan pewangi, dimaksudkan untuk secara perlahan-lahan melarut 

dalam rongga mulut untuk berefek setempat (Ansel, 1989). Tablet hisap biasanya 

mengandung anastetik lokal, berbagai antiseptik dan antibakteri, astringen dan 

antitusif. Tablet ini dirancang agar tidak mengalami kehancuran di dalam mulut, 

tetapi larut atau terkikis secara perlahan-lahan dalam jangka waktu 30 menit atau 

kurang (Banker & Anderson, 1994).    

Eksipien merupakan hal penting yang harus diperhatikan pada pembuatan 

tablet hisap. Banyak eksipien yang biasa digunakan dalam formulasi tablet dapat 

digunakan dalam formulasi tablet hisap. Dalam formulasi tablet hisap ini 

menggunakan bahan pengisi, pengikat, lubrikan dan flavoring agent. Manitol 

dapat digunakan sebagai pemanis karena kemanisannya setara dengan 72% 

kemanisan sukrosa (Banker and Anderson, 1994), manitol juga berfungsi sebagai 

bahan pengisi. Pemberian bahan pengikat dimaksudkan untuk memberikan 

kekompakan dan daya tahan tablet. 
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Oleh karena itu bahan pengikat menjamin penyatuan beberapa partikel 

serbuk dalam sebuah butir granulat. Untuk bahan pengikat yang digunakan adalah 

gelatin. Penggunaan gelatin sebagai bahan pengikat menghasilkan tablet dengan 

kekerasan yang tinggi dan kerapuhan yang rendah. Selain itu, gelatin 

menyebabkan sensasi dingin pada mulut sehingga dapat menambahkan 

keuntungan dari formulasi tablet hisap (Hamed, et al, 2005). 

Penelitian ini merupakan penelitian untuk mengkaji apakah tablet hisap 

ekstrak daun ketepeng cina (Cassia alata L.) yang baik dan memenuhi syarat, 

dapat dibuat menggunakan Gelatin sebagai komponen bahan pengikat dengan 

menggunakan  metode granulasi basah. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan sebagai berikut yaitu pengaruh kadar Gelatin sebagai bahan 

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

L).  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kadar Gelatin 

sebagai bahan pengikat terhadap sifat 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 

Bahan pengikat Gelatin diduga dapat mempengaruhi sifat fisik  tablet 

hisap ekstrak daun ketepeng cina (Cassia alata L.). Didapatkan formula tablet 

hisap ekstrak daun ketepeng cina (Cassia alata L.) yang sesuai dengan kriteria 

tablet hisap yang baik. 
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1.5  Manfaat Penelitian  

  Hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan informasi 

tentang formulasi tablet hisap ekstrak daun ketepeng cina (Cassia alata L.) 

dengan menggunakan bahan pengikat Gelatin untuk mengetahui pengaruh variasi 

konsentrasi yaitu 1%, 2%, 3%. Sehingga diperoleh mutu fisik yang baik. 


