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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kekayaan alam hutan tropis Indonesia menyimpan beribu-ribu tumbuhan 

yang berkhasiat obat. Penggunaan obat-obat tradisional memiliki banyak 

keuntungan yaitu murah dan mudah didapat, selain itu obat tradisional yang 

berasal dari tumbuhan dianggap memiliki efek samping yang jauh lebih rendah 

tingkat bahayanya dibandingkan dengan obat-obat sintetik atau kimia (Soedibyo, 

1998). 

Obat tradisional merupakan salah satu pilihan atau pengobatan alternatif 

dalam penyembuhan suatu penyakit atau dalam upaya menjaga kesehatan 

sekarang ini. Adapun salah satu tanaman yang begitu banyak dan besar sekali 

manfaatnya tetapi dalam penggunaan maupun pemanfaatannya masih kurang 

optimal adalah kemangi. Bangsa kita telah lama mengenal kemangi sebagai 

makanan fungsional yang lezat sekaligus berkhasiat obat. Secara turun-temurun, 

kemangi dimanfaatkan untuk mengatasi perut kembung atau masuk angin juga 

mengatasi masalah-masalah bau badan, bau mulut, pelancar air susu ibu, penurun 

panas, memperbaiki pencernaan, dengan membiasakan lalap atau 

mengkonsumsinya dalam keadaan segar (Hutapea, 1991).  

Pada umumnya masyarakat lebih sering mengkonsumsi kemangi sebagai 

lalapan pada waktu makan dengan cara mengunyah secara langsung dengan 

tujuan untuk menambah nafsu makan dan menghilangkan aroma tidak sedap di 

mulut yang disebabkan oleh makanan yang dikonsumsi. Cara ini dinilai kurang  

praktis, karena mempunyai dosis yang tidak seragam dan keamanannya kurang 

jelas. Oleh karena itu diperlukan sebuah inovasi baru guna memberikan 

kemudahan, kenyamanan, sekaligus mengoptimalkan khasiat dan kegunaan 

kemangi itu sendiri. 

Kemangi (Ocinum bassilicum ferina citratum atau Ocinum cannum) 

termasuk famili Ocinaceae. Merupakan tanaman semak yang bercabang banyak, 

berdaun hijau dan berukuran kecil-kecil. Kemangi diperbanyak dengan biji. 

Kemangi memiliki rasa agak manis, dingin, harum, dan segar. Kemangi 
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mengandung 1,8 sineol, anethol, apigenin, boron, arginin, dan asam aspartat. 

Daun, biji, dan akar kemangi bisa menyembuhkan beberapa penyakit, seperti bau 

badan, bau keringat, bau mulut, badan lesu, panas dalam, sariawan, meluruhkan 

haid, melancarkan ASI, dan mengatasi ejakulasi prematur (Winarto, Widisih P, 

2004). 

Di dalam sari daun kemangi terdapat zat antioksidan, dan antibakteri atau 

antiseptik (Soria, 2006). Kemangi juga dapat berkhasiat sebagai obat, antara lain 

sebagai anticarcinogenic, anthelmintic, antiseptic, antirheumatic, antistres, dan 

antibakteri (Mahmood et al., 2008). Daun kemangi memiliki banyak kandungan 

kimia antara lain saponin, flavonoid, tannin dan minyak atsiri (Mangoting et 

al.,2008). Kandungan yang paling utama adalah minyak atsiri. Minyak atsiri 

dalam daun kemangi memiliki kemampuan dalam menghambat pertumbuhan 

bakteri Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Bacilus cereus, Pseudomonas 

fluorescens, Candida albicans, Streptococcus alfa dan Bacillus subtilis 

(Sudarsono et al., 2002). Candida albicans adalah salah satu bakteri yang sering 

menyebabkan penyakit di daerah mulut dan sekitarnya (Anonim, 2010). 

Salah satu upaya untuk mengembangkan tanaman obat tersebut agar lebih 

praktis dan efektif dalam penggunaan adalah dengan membuatnya dalam bentuk 

ekstrak yang diformulasi ke dalam bentuk sediaan tablet kunyah, sehingga ekstrak 

tanaman yang terkandung dalam tablet kunyah tersebut akan lebih mudah diserap 

oleh tubuh dan mudah dilepaskan sebagai bahan aktif dalam jaringan tubuh. 

Tablet kunyah dimaksudkan untuk dikunyah, memberikan residu dengan rasa 

enak dalam rongga mulut, mudah ditelan dan tidak meninggalkan rasa pahit atau 

tidak enak (Depkes, 1995). Sediaan ini memiliki rasa aromatik yang 

menyenangkan, tidak mengandung bahan penghancur, dan lebih disukai oleh 

pasien yang kesulitan dalam menelan obat (Voigt, 1984). 

Tablet kunyah dibuat dengan cara dikempa, umumnya menggunakan 

sorbitol, manitol, atau sukrosa sebagai bahan pengikat dan bahan pengisi. Tablet 

kunyah mengandung pewarna dan bahan pengaroma untuk meningkatkan 

penampilan dan cita rasa. Keuntungan tablet kunyah jika dibandingkan dengan 

bentuk sediaan padat oral lainnya meliputi ketersediaan hayati yang lebih baik dan 

dapat menghasilkan peningkatan disolusi; kenyamanan pasien dengan 
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meniadakan kebutuhan air minum untuk menelan; dapat digunakan sebagai 

bentuk sediaan cair jika diperlukan permulaan kerja obat (onset) yang cepat, 

meningkatkan penerimaan pasien karena cita rasa yang menyenangkan dan 

memiliki keunikan produk dari sudut pandang pemasaran. 

Upaya pembuatan tablet kunyah ekstrak kemangi dilakukan sebagai salah 

satu inovasi baru untuk merintis jalan bagi pengembangan obat-obat fitofarmaka. 

Bentuk tablet kunyah diharapkan akan lebih disukai, karena lebih mudah dalam 

penggunaan maupun penyimpanannya. Bentuk sediaan ini juga diharapkan akan 

dapat memberikan takaran dosis zat aktif yang lebih tepat. Tablet kunyah 

merupakan bentuk sediaan yang sesuai karena salah satu sifat dari ekstrak 

kemangi yang diharapkan adalah memberikan efek lokal antiseptik dan antibakteri 

pada rongga mulut dan tenggorokan. Bentuk sediaan ini memungkinkan tablet 

dikunyah pada mulut sehingga efek lokal antiseptik yang diharapkan dapat lebih 

efektif bekerja. 

Inti dari penelitian ini adalah memperoleh formula untuk sediaan tablet 

kunyah ekstrak kemangi dengan menggunakan metode granulasi basah. Metode 

ini dipilih karena selain sudah menjadi tradisi atau metode yang sudah biasa 

digunakan, metode granulasi basah juga mempunyai beberapa keuntungan 

diantaranya adalah baik digunakan untuk bahan yang tahan terhadap suhu 

pemanasan (Banker dan Anderson, 1986). 

Tablet kunyah ekstrak kemangi dibuat dengan bahan pengisi manitol. Bahan 

pengisi adalah zat inert yang ditambahkan pada zat aktif dalam jumlah yang 

cukup agar diperoleh bobot tablet yang rasional saat dicetak (Gennaro, 1995). 

Upaya memperbaiki rasa ekstrak kemangi dapat dilakukan dengan penggunaan 

bahan pengisi tablet yang memiliki rasa manis. Bahan pengisi pada tablet kunyah 

antara lain manitol, sorbitol, laktosa, dekstrosa dan glukosa. Manitol merupakan 

bahan pemanis yang biasa digunakan dalam formulasi tablet kunyah, karena 

manitol dapat memberi rasa manis (manisnya manitol kira-kira 70% dari 

manisnya gula) dan dingin di mulut serta menutupi rasa pahit dari zat aktif pada 

formulasi tablet kunyah.  
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Selain pengisi pada pembuatan tablet kunyah diperlukan bahan tambahan 

yang berfungsi sebagai bahan pengikat dan bahan pelicin. Penambahan bahan 

pengikat sangat penting dalam pembuatan tablet karena bahan pengikat berfungsi 

untuk menyatukan partikel serbuk dalam butir granulat dan juga berfungsi untuk 

meningkatkan kekompakan dan kekerasan tablet. Pada pembuatan tablet kunyah 

ekstrak kemangi ini digunakan bahan pengikat gelatin. Gelatin merupakan suatu 

protein alam, kadang-kadang digunakan bersama dengan akasia. Gelatin lebih 

konsisten daripada akasia dan tragakan, lebih mudah dipersiapkan dalam bentuk 

larutan, dan tablet yang terbentuk kerasnya sama dengan bila memakai akasia atau 

tragakan (Banker and Anderson, 1986). Kenaikan konsentrasi gelatin dapat 

mempengaruhi sifat fisik tablet kunyah ekstrak kemangi antara lain meningkatkan 

kekerasan, menurunkan kerapuhan, dan waktu melarut lebih lama. 

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dilakukan penelitian dengan 

menggunakan manitol sebagai bahan pengisi dan  gelatin sebagai bahan pengikat 

dengan kadar  1%, 2%, 3% dari granul dasar, selanjutnya dilakukan pemeriksaan 

pengaruh kadar pengikat gelatin terhadap mutu fisik yang meliputi kekerasan, 

kerapuhan, dan waktu hancur dari tablet kunyah ekstrak kemangi (Ocimum 

sanctum L). 

1.2 Perumusan Masalah 

Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimanakah 

pengaruh kadar gelatin 1%, 2%, dan 3% sebagai bahan pengikat terhadap mutu 

fisik tablet kunyah ekstrak kemangi yang dibuat secara granulasi basah?. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian bertujuan untuk membuat tablet kunyah ekstrak kemangi dengan 

manitol sebagai bahan pengisi dan mengetahui pengaruh gelatin sebagai bahan 

pengikat terhadap sifat fisik tablet yang dapat memberikan sediaan yang baik.  

1.4 Hipotesis 

Penggunaan bahan pengikat gelatin dan bahan pengisi manitol diduga 

berpengaruh terhadap sifat fisik dan rasa tablet kunyah ekstrak kemangi yang 

dihasilkan. Semakin meningkatnya konsentrasi gelatin sebagai bahan pengikat, 

akan menaikkan kekerasan, menurunkan kerapuhan dan memperpanjang waktu 

hancur tablet kunyah kemangi. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

formulasi tablet kunyah ekstrak kemangi dengan menggunakan gelatin sebagai 

bahan pengikat dan manitol sebagai bahan pengisi yang memiliki mutu fisik yang 

baik sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam mengadakan penelitian lebih 

lanjut. 


