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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah salah satu negara penghasil tanaman obat yang cukup 

potensial. Salah satu tumbuhan yang telah dikenal luas diseluruh dunia sebagai obat 

adalah pegagan. Pegagan atau dalam bahasa latinnya disebut Centella asiatica (L) 

merupakan tanaman herba tahunan yang tumbuh menjalar dan berbunga sepanjang 

tahun. Pegagan memiliki daerah penyebaran yang sangat luas, terutama di daerah 

tropis dan subtropis. Pegagan tumbuh liar di padang rumput, tepi selokan, sawah, atau 

ditanam sebagai penutup tanah diperkebunan dan diperkarangan sebagai tanaman 

sayur. Pegagan berasal dari Asia tropic, menyukai tanah agak lembab, cukup sinar 

matahari, atau agak terlindung, dapat ditemukan didaerah dataran rendah sampai 

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

Diberbagai negara, pegagan sudah secara turun menurun digunakan sebagai 

obat tradisional untuk berbagai jenis penyakit. Dibeberapa daerah di India, penduduk 

sangat senang membuat serbuk dari pegagan yang sudah dikeringkan. Serbuk itu 

kemudian diseduh dalam air mendidih dan dicampur susu. Khasiatnya adalah 

mempertajam ingatan, menyehatkan badan, dan membuat awet muda. Disana, daun 

pegagan dianggap memiliki nilai spiritual yang tinggi dibandingkan dengan simplisia 

lainnya. Para ahli ayurveda atau ahli spiritual di India kuno meyakini bahwa pegagan 

yang disebut brahmi dapat membangkitkan pusat tenaga dalam yang terdapat di 

bagian kepala dan dapat menyeimbangkan kemampuan kerja otak kiri dan otak kanan 

(Winarto & Subakti, 2008). 

Pegagan merupakan salah satu tanaman obat yang memiliki banyak manfaat. 

Seluruh bagian pegagan dapat digunakan sebagai herbal. Dalam keadaan segar, 

umumnya pegagan dikonsumsi sebagai lalap atau direbus, lalu diminum airnya 

(Permadi, 2008). Tanaman pegagan sering kali dimanfaatkan oleh masyarakat 

Indonesia sebagai obat alternatif untuk mengobati berbagai jenis penyakit seperti 

wasir, demam, pembengkakan hati atau lever, bisul, darah tinggi, penambah daya 

ingat (Muslisah, 1995), anti inveks, diuretikum, anti lepra, anti sifilis (Brury, 2005). 

Pegagan juga memiliki kandungan senyawa Terpenoid khususnya triterpenoid 

seperti asiaticoside, thankuniside, isothankuniside, madecassoside, brahmoside, 

brahmic acid, madasiatic acid, meso-inositol, centelloside, carotenoids, hydrocotylin, 
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vellarine, tannin, serta garam mineral seperti kalium, natrium, magnesium, kalsium, 

dan besi (Agoes, 2010). 

 Asiatikoside mampu meningkatkan daya ingat, konsentrasi, dan kewaspadaan. 

Dr Nurliana Bermawie, periset di Balai Penelitian Tanaman Obat dan Aromatik, 

menyebutkan bahwa sifat asiatikosida yang terdapat dalam pegagan juga membantu 

kelancaran sirkulasi oksigen dan nutrisi serta melindungi kerusakan sel-sel otak. Otak 

sangat sensitif terhadap kerusakan oksidatif oleh radikal bebas karena kandungan 

asam lemak yang mudah teroksidasi sangat tinggi (Redaksi Trubus, 2010). 

 Teh yang dibuat dari pegagan segar berkhasiat meningkatkan nafsu makan, 

penyegar badan, penenang, meredakan demam, menghentikan batuk kering, 

mengeluarkan cacing dari usus, dan menghentikan mimisan (Dalimartha, 2000). 

 Pegagan biasanya digunakan dengan cara diseduh menjadi teh herbal. Cara ini 

dirasa kurang praktis, karena itu dikembangkan sebuah upaya untuk mendapatkan 

manfaat dari pegagan ini dengan cara yang lebih praktis, nyaman dan menarik,  yaitu 

dengan cara mengolahnya menjadi tablet hisap. 

 Tablet hisap merupakan suatu sediaan padat yang mengandung satu atau lebih 

bahan obat, umumnya dengan bahan dasar beraroma dan manis, yang dapat membuat 

tablet melarut dan hancur perlahan dalam mulut (Mendes & Bhargava, 2007). 

 Dalam pembuatan tablet hisap ekstrak pegagan dibutuhkan bahan-bahan 

tambahan yang umumnya disebut eksipien seperti pengisi, pengikat, lubrikan, perasa 

dan zat pewarna. Pengisi tablet hisap dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu gula 

dan non gula. Contoh dari pengisi jenis gula ini yaitu laktosa, dektrosa, dan sukrosa, 

sedangkan pengisi non gula contohnya manitol, sorbitol, polietilen glikol 4000 dan 

6000 (Peter, 1980). 

 Tablet hisap biasanya diformulasikan dengan diameter yang besar (> 12,5 

mm), permukaan datar, dan beratnya > 700 mg, dan kekerasan yang tinggi yaitu lebih 

dari 15 kp (Mendes & Bhargava, 2007). Tablet hisap ini dibuat dengan menggunakan 

metode granulasi basah. Metode ini biasanya digunakan untuk bahan obat dengan 

dosis yang besar, sifat alir jelek, kompresibilitasnya jelek, bahan obat yang tahan 

pemanasan, dan bahan obat dengan dosis kecil yang larut air. Metode granulasi basah 

sering digunakan karena dapat memperbaiki sifat alir dan kompresibilitas, 

meningkatkan kohesivitas serbuk dengan penambahan pengikat dan mencegah 

segregasi dari komponen casmpuran serbuk yang homogen selama proses, 

pemindahan, dan penanganan (Sheth et al, 1980) 
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 Manitol digunakan sebagai basis atau pengisi karena mempunyai rasa 

menyenangkan, sedikit manis, halus, dan dingin (Siregar, 2010). Manitol mengandung 

kelembaban kurang dari 0.3% dan nonhigroskopik. Karakteristik aliran dan 

kompresinya baik, inert dan tahan terhadap perubahan warna (Peter, 1980). 

 Pada formulasi tablet hisap ekstrak pegagan ini digunakan pengikat PVP 

(Polivinilpirolidon)  yang merupakan pengikat polimer serbaguna. Granulasi yang 

menggunakan sistem PVP-alkohol dapat diproses dengan baik, cepat kering, dan sifat 

kempa sangat baik. Walaupun PVP sedikit higroskopis, tablet yang dibuat dengan 

PVP biasanya tidak menjadi keras seiring dengan bertambahnya waktu (Siregar, 

2010). 

Penggunaan PVP dalam formulasi tablet dalam konsentrasi 0,5% - 5% (Rowe 

dkk, 2006; Wade & Weller, 1994). Sedangkan literatur lain menyebutkan, PVP 

digunakan dalam konsentrasi 3% - 15% (Siregar, 2010). Pada penelitian ini digunakan 

PVP K-30 dengan beberapa kadar yaitu 1%, 2%, dan 3% dari bobot tablet dan 

menggunakan formula 0% PVP K-30 sebagai kontrol. Konsentrasi bahan pengikat 

berbanding lurus terhadap kekerasan dan waktu melarut tablet dan berbanding terbalik 

dengan kerapuhan tablet hisap, semakin tinggi kadar bahan pengikat, maka akan 

semakin mengingkatkan kekerasan tablet, mengurangi kerapuhan tablet, dan 

memperpanjang waktu melarut tablet tersebut. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1 Bagaimanakah pengaruh kadar bahan pengikat PVP K-30 terhadap kekerasan, 

kerapuhan, dan waktu melarut tablet hisap ekstrak pegagan yang dibuat secara 

granulasi basah 

1.2.2 Berapa kadar optimal PVP K-30 untuk menghasilkan tablet hisap dengan 

kekerasan, kerapuhan, dan waktu melarut sesuai syarat 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh perbedaan konsentrasi bahan 

pengikat PVP K-30 terhadap sifat fisik tablet hisap ekstrak pegagan dan untuk 

mengetahui kadar optimal untuk dapat menghasilkan tablet hisap dengan mutu fisik 

yang memenuhi syarat meliputi kekerasan, kerapuhan, dan waktu melarut tablet. 
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1.4 Hipotesis 

Konsentrasi bahan pengikat berbanding lurus terhadap kekerasan dan waktu 

melarut tablet dan berbanding terbalik dengan kerapuhan tablet hisap. Semakin tinggi 

kadar bahan pengikat, maka akan semakin mengingkatkan kekerasan tablet, 

mengurangi kerapuhan tablet, dan memperpanjang waktu melarut tablet tersebut. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan informasi 

tentang pengaruh konsentrasi kadar pengikat PVP K-30 dalam formulasi tablet hisap 

ekstrak pegagan untuk menghasilkan tablet yang memenuhi ketentuan. 

 


