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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penggunaan tanaman obat pada saat ini mengalami peningkatan, baik 

untuk menjaga kesehatan maupun mengobati penyakit. Salah satu tanaman yang 

telah terbukti berkhasiat sebagai obat tradisional adalah Pegagan (Centella 

asiatica L). Pegagan telah dimanfaatkan sebagai obat tradisional baik dalam 

bentuk segar, kering, maupun dalam bentuk jamu. Di Indonesia, pegagan 

dimanfaatkan untuk meningkatkan ketahanan tubuh pasien pada penderita HIV. 

Pegagan juga bermanfaat sebagai penyembuh luka, reumatik, radang, asma, 

tuberculosis, lepra, demam dan penambah selera makan. Di China, pegagan 

bermanfaat untuk memperlancar sirkulasi darah, bahkan dianggap lebih 

bermanfaat dibandingkan Ginko biloba atau ginseng yang berasal dari Korea.  

Pegagan tumbuh liar di padang rumput, tepi selokan, sawah, atau ditanam 

sebagai penutup tanah di pekarangan sebagai tanaman sayur. Pegagan berasal dari 

Asia tropis, menyukai tanah yang agak basah karena sistem perakarannya yang 

dangkal, cukup sinar matahari atau agak terlindung, dapat ditemukan di daerah 

dataran rendah sampai daerah dengan ketinggian 2.500 m dpl (Dalimartha, 2000). 

Pegagan mengandung asiaticoside, thankuniside, isothankuniside, 

madecassoside, brahmoside, brahminoside, brahmic acid, madasiatic acid, 

hydrocotyline, meso-inositol, centelloside, carotenoids, zat pahit vellarine, tanin, 

serta garam mineral seperti garam kalium, natrium, magnesium, kalsium dan besi. 

Diduga glikosida triterpenoida yang disebut asiaticoside merupakan antilepra dan 

penyembuh luka. Zat vellarine yang ada memberikan rasa pahit. Secara umum, 

pegagan berkhasiat sebagai hepatoprotektor, yaitu melindungi sel hati dari 

berbagai kerusakan akibat racun dan zat berbahaya (Agoes, 2010).  

Pemanfaatan pegagan dengan cara diseduh atau direbus dinilai kurang 

praktis dan efisien dalam penggunaanya. Maka dikembangkanlah suatu inovasi 

baru yaitu dengan mengolahnya menjadi sediaan tablet hisap, untuk mendapatkan 

manfaat tanaman obat yang menarik, praktis, tahan lama, mempunyai rasa 
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aromatik yang enak, memberikan rasa nyaman dan bisa melarut secara perlahan 

pada mulut sehingga dapat memaksimalkan khasiat dari pegagan. 

Tablet hisap atau lozenges merupakan sediaan padat yang mengandung 

satu atau lebih bahan obat, umumnya dengan bahan dasar beraroma dan manis, 

yang dapat membuat tablet melarut atau hancur perlahan dalam mulut (Mendez & 

Bhargava, 2007). Tablet hisap memiliki rasa aromatik yang menyenangkan karena 

adanya bahan pemanis. Tablet hisap diharapkan akan lebih disukai karena lebih 

mudah dalam penggunaan dan penyimpanannya terutama bagi pemakai yang 

memiliki kesulitan dalam menelan, karena cukup dengan mengulum dan 

menghisapnya, tidak diperlukan air minum.  

Di dalam pembuatan tablet hisap ekstrak pegagan, dibutuhkan eksipien 

seperti pengisi, pengikat dan lubrikan. Bahan pengisi tablet hisap dapat dibedakan 

menjadi dua macam, yaitu gula (sugar vehicles), seperti dekstrosa dan sukrosa ; 

serta non gula (sugar free vehicles) seperti sorbitol, manitol, polietilen glikol 4000 

dan 6000 (Peter, 1980). Untuk pembuatan tablet hisap ekstrak pegagan, bahan 

pengisi yang digunakan adalah manitol, karena memiliki karakteristik aliran dan 

kompresi yang baik, inert dan tahan terhadap perubahan warna. Manitol memiliki 

rasa manis 50 % dari gula dan memberi sensasi dingin di mulut selama pelarutan 

tablet hisap ( Peter, 1980 ). 

Bahan pengikat yang digunakan pada formula ini adalah 

Karboksimetilselulosa natrium (CMC Na). CMC-Na termasuk kelompok bahan 

pengikat polimer, berfungsi memberi daya adhesi pada massa serbuk. Serta untuk 

menambah daya kohesi yang telah ada pada bahan pengisi. Dengan digunakan 

pengikat CMC-Na diharapkan tablet mempunyai tingkat kekerasan yang tinggi, 

karena CMC-Na memiliki kecenderungan untuk mengeras pada penyimpanan 

(Lachman dkk, 1994 ).  

Dengan adanya bahan pengikat, diharapkan dapat meningkatkan kekerasan 

tablet, mengurangi kerapuhan dan meningkatkan waktu melarut tablet sehingga 

dapat menghasilkan tablet hisap yang memenuhi syarat. Rentang konsentrasi 

pemakaian CMC Na adalah 1 – 6 % (Rowe dkk, 2009). Pada penelitian ini 

digunakan konsentrasi CMC Na 1 %, 2 % dan 3 % dari bobot tablet dan 

menggunakan formula 0 % CMC Na sebagai kontrol. Selanjutnya dilakukan 
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evaluasi pengaruh konsentrasi bahan pengikat CMC Na terhadap mutu fisik tablet 

hisap yang meliputi kekerasan, kerapuhan dan waktu melarut.  

Metode yang digunakan dalam pembuatan tablet hisap ini adalah metode 

granulasi basah. Metode granulasi basah dipilih karena metode ini dapat 

memperbaiki sifat alir dengan membentuk granul dan meningkatkan 

kompaktibilitas bahan sehingga menjadi lebih mudah dicetak menjadi tablet 

(Banker and Anderson, 1986).  

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dibuat suatu sediaan tablet hisap 

ekstrak pegagan secara granulasi basah dengan perbedaan konsentrasi bahan 

pengikat yang digunakan yaitu CMC-Na yang memenuhi syarat untuk pembuatan 

tablet hisap sehingga dihasilkan tablet hisap ekstrak pegagan yang mempunyai 

sifat fisik yang baik.  

 

1.2 Rumusan Masalah  

1.2.1 Bagaimana pengaruh konsentrasi bahan pengikat CMC Na  (1%, 2%, 3%) 

terhadap mutu fisik tablet hisap ekstrak pegagan (Centella asiatica)  yang 

dibuat secara granulasi basah  ?  

1.2.2 Berapa konsentrasi CMC Na yang optimal untuk menghasilkan tablet 

hisap ekstrak pegagan (Centella asiatica), sehingga memenuhi syarat uji 

mutu fisik tablet yang meliputi kekerasan, kerapuhan dan waktu melarut? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Menentukan pengaruh konsentrasi bahan pengikat CMC Na (1%, 2%, 3%) 

terhadap mutu fisik tablet hisap ekstrak pegagan meliputi kekerasan, 

kerapuhan dan waktu melarut tablet. 

1.3.2 Mengetahui konsentrasi CMC Na optimal yang dapat menghasilkan tablet 

hisap ekstrak pegagan dengan mutu fisik yang memenuhi syarat.  

 

1.4 Hipotesis 

Dengan konsentrasi bahan pengikat CMC Na yang berbeda yaitu 

1%, 2%, 3% menghasilkan mutu fisik tablet yang berbeda. Konsentrasi 

bahan pengikat berbanding lurus dengan kekerasan dan waktu melarut 
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tablet hisap serta berbanding terbalik dengan kerapuhan tablet hisap. Jadi 

semakin tinggi konsentrasi bahan pengikat, maka kekerasan dan waktu 

melarut semakin tinggi tetapi kerapuhannya akan menjadi semakin kecil. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui pengaruh konsentrasi 

pengikat (CMC Na) terhadap mutu fisik tablet hisap ekstrak pegagan serta 

mengetahui konsentrasi yang optimal untuk menghasilkan tablet hisap 

dengan kekerasan, kerapuhan dan waktu melarut yang memenuhi syarat.  

 

 


