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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Agen antimikroba yaitu obat yang digunakan untuk mengobati infeksi yang 

disebabkan oleh bakteri, jamur, parasit, dan virus yang menjadi obat terpilih untuk 

mengatasi penyakit infeksi oleh masyarakat. Penggunaan yang terlalu sering dan 

kurang tepat dari antibiotik dapat menimbulkan resistensi terhadap obat 

antimikroba tersebut (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). 

WHO merekomendasi penggunaan obat tradisional termasuk herbal dalam 

pemeliharaan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengobatan penyakit, 

terutama untuk penyakit kronis, penyakit degeneratif dan kanker. WHO juga 

mendukung upaya-upaya dalam peningkatan keamanan dan khasiat dari obat 

tradisional (WHO, 2003).  

Salah satu tanaman yang dapat dimanfaatkan dalam pengobatan adalah 

ketepeng cina (Cassia alata L.) yang berasal dari famili Leguminosae. Dalam 

tanaman ini terdapat flavonoid sebagai salah satu golongan zat yang dapat 

digunakan untuk mencegah atau mengobati penyakit. Golongan flavonoid adalah 

kelompok metabolit sekunder pada tanaman yang dikarakterisasi dengan struktur 

diphenylpropane. Golongan ini terdistribusi secara luas pada tanaman dan 

terkandung dalam buah dan sayuran (Calderon et al, 2011). 

Tanaman ketepeng cina di Indonesia banyak dimanfaatkan dalam 

pengobatan tradisional antara lain adalah sebagai antiparasit, laksan, kurap, kudis, 

sembelit, radang kulit bertukak, herpes, influenza, sifilis, malaria dan bronchitis. 

Dari penelitian yang telah dilakukan, ekstrak daun ketepeng cina berpotensi 

sebagai antioksidan pada pertumbuhan tumor dan memiliki aktivitas sebagai 

imunostimulan serta aktivitas antimikroba karena terdapat  flavonoid yang 

terkandung di dalamnya (Kusmardi, 2007);(Khan et al, 2001). Berdasarkan 

khasiat tersebut, maka pada penelitian ini dipilih ekstrak daun ketepeng cina untuk 

dikembangkan. Kandungan flavonoid tersebut dapat digunakan sebagai bahan 

aktif untuk mengatasi atau mencegah permasalahan kesehatan yang sering terjadi. 
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Permasalahan kesehatan yang masih sering dihadapi adalah masalah 

kesehatan pada anak usia sekolah karena sistem kekebalan tubuh yang belum 

sempurna. Gangguan kesehatan yang umum terjadi pada anak misalnya karena 

penularan penyakit atau buruknya sanitasi makanan yang ada disekolah (Anonim, 

2010). Untuk itu, dapat digunakan kandungan flavonoid sebagai imunostimulan 

dan antimikroba dari ketepeng cina untuk mencegah terjadinya masalah kesehatan 

dengan pemakaian yang praktis dan disukai anak – anak, maka ekstrak ketepeng 

cina dapat diformulasikan dalam bentuk tablet hisap. 

Tablet hisap atau lozenges merupakan sediaan padat yang diformulasikan 

tanpa disintegran dan dapat melarut didalam mulut. Tablet hisap digunakan untuk 

kerja lokal di mulut atau untuk aktivitas sistemik (Singh & Naini, 2007). Tablet 

hisap merupakan sediaan padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat, 

umumnya dengan bahan yang manis, yang dapat membuat tablet melarut atau 

hancur secara perlahan dalam mulut (Mendes & Bhargava, 2007). 

Tablet hisap dapat dibuat dengan cara peleburan dan cara mengempa tablet 

berbasis gula (Mendes & Bhargava, 2007). Cara peleburan ini biasa disebut hard 

candy lozenges, yang dibuat dengan cara meleburkan bahan obat, gula, gom dan 

perasa, kemudian dicetak dan didinginkan. Sedangkan metode pengempaan atau 

yang disebut compressed tablet lozenges diformulasikan dengan pengikat yang 

lebih banyak dan tanpa bahan disintegran dan dikempa lebih keras dibanding 

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

tidak terdisintegrasi di dalam mulut (Parrot, 1979). 

Metode dalam pembuatan tablet atau pengempaan tablet, diantaranya 

adalah granulasi basah, granulasi kering dan cetak langsung yang dapat digunakan 

dalam pembuatan tablet hisap atau lozenges. Metode granulasi basah lebih baik 

untuk digunakan karena bahan obat dapat terlarut perlahantanpa penggunaan 

disintegran dengan kontrol yang lebih baik (Mendes & Bhargava, 2007). 

Kandungan flavonoid sebagai bahan aktif yang akan digunakan dalam formulasi 

tablet hisap ini memiliki sifat tahan terhadap pemanasan sampai suhu 85⁰C dan 

stabil dengan adanya air, maka dapat digunakan metode granulasi basah dalam 

penelitian ini. 

Tablet hisap melarut secara perlahan di dalam mulut. Oleh karena itu, 

tablet hisap atau lozenges pada umumnya memiliki bahan dasar dengan rasa yang 
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manis. Basis gula yang biasa digunakan dalam pembuatan lozenges adalah 

sukrosa, dekstrosa, manitol dan sorbitol (Mendes & Bhargava, 2007). Manitol 

biasa digunakan dalam formulasi sediaan farmasi dan produk makanan. Manitol 

bersifat tidak higroskopis, biasa digunakan dalam pembuatan tablet dengan 

metode cetak langsung, selain itu juga biasa digunakan dalam bentuk granul, 

spray-dried atau digunakan dalam metode granulasi basah. Granulasi yang 

mengandung manitol memiliki keuntungan yaitu dapat kering dengan mudah dan 

granul dapat mengalir dengan bebas. Manitol juga digunakan sebagai eksipien 

dalam formulasi tablet hisap karena rasa yang manis dan sensasi dingin di mulut 

(Rowe et al, 2009). Maka, dalam penelitian ini dipilih manitol sebagai basis gula. 

Dalam pembuatan tablet hisap dengan metode granulasi basah, selain 

bahan pengisi juga diperlukan bahan pengikat. Bahan pengikat menjadi bahan 

yang sangat penting dalam metode ini, karena berfungsi untuk menyatukan 

partikel bahan – bahan lain menjadi granul dan dapat meningkatkan 

kompaktibilitas serta kekerasan tablet. Salah satu bahan yang dapat digunakan 

sebagai bahan pengikat adalah CMC-Na atau Carboxymethylcellulose Natrium 

(Rowe et al, 2009). 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dilakukan penelitian dengan 

menggunakan manitol sebagai basis tablet hisap dan CMC-Na sebagai bahan 

pengikat dengan kadar 1%, 2% dan 3% menggunakan metode pembuatan dengan 

granulasi basah. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan pengaruh pengikat CMC-Na 

terhadap mutu fisik tablet hisap yang meliputi kekerasan, kerapuhan dan waktu 

melarut. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Bagaimana pengaruh kadar CMC-Na terhadap mutu fisik tablet hisap 

ekstrak daun ketepeng cina (Cassia alata L.)? 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Menentukan kadar pengikat CMC-Na dalam formulasi tablet hisap ekstrak 

daun ketepeng cina (Cassia alata L.) yang memenuhi persyaratan mutu fisik 

tablet. 
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1.4 HIPOTESIS 

Dengan semakin meningkatnya kadar bahan pengikat, akan meningkatkan 

mutu fisik tablet hisap ekstrak daun ketepeng cina (Cassia alata L.). 

 

1.5 MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

formulasi tablet ketepeng cina dengan menggunakan bahan pengikat CMC-Na 

yang memiliki mutu fisik tablet yang baik sehingga dapat dijadikan 

pertimbangan dalam mengadakan penelitian lebih lanjut. 

 

 

 

 


