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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman 

hayati dan kekayaan alam yang sangat berlimpah, termasuk di dalamnya sayur-

sayuran, buah-buahan dan tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan 

pengobatan (Wijayakusuma, 2005). 

Salah satu sayuran yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan pengobatan 

ialah wortel (Daucus carota) yang berasal dari famili Umbelliferae. Wortel 

merupakan jenis sayuran yang telah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia 

bahkan di seluruh dunia. Umbi wortel merupakan sumber beta karoten yang 

memberikan aktivitas antara lain sebagai antioksidan yang menjaga kesehatan dan 

juga dapat mencegah pertumbuhan sel kanker (Kumalaningsih, 2006). Jika tubuh 

kekurangan vitamin A, maka di dalam hati, beta karoten akan diubah menjadi 

vitamin A yang dapat bermanfaat untuk membantu penglihatan dan mencegah 

rabun senja (Baskhara, 2008). 

Walaupun wortel sangat penting, namun masyarakat belum menyadari 

manfaat dari wortel tersebut. Setiap tahun di Indonesia diperkirakan lebih dari 

60.000 anak Indonesia menderita gangguan penglihatan tingkat berat dan 

sepertiga dari mereka menjadi buta permanen (xeroftalmia). Indonesia masih 

kekurangan vitamin A sekitar 1,5-13,9 % yang pada umumnya diderita pada anak 

pra sekolah (Kumalaningsih, 2006). 

Mengingat beta karoten atau provitamin A sangat penting untuk kesehatan, 

mengkonsumsi pangan yang mengandung zat gizi ini perlu menjadi kebiasaan 

setiap hari termasuk diantaranya mengkonsumsi wortel. Namun hasil survei 

nasional xeroftalmia mendapatkan fakta bahwa sebagian besar anak tidak suka 

sayuran (Mangoenprasodjo, 2005). Untuk membantu meningkatkan konsumsi 

wortel terutama pada anak-anak serta lebih praktis dalam pemakaiannya, maka 

wortel dapat diformulasikan dalam bentuk tablet hisap. 

Tablet hisap atau biasa disebut lozenges merupakan sediaan padat yang 

mengandung satu atau lebih bahan obat, umumnya dengan bahan dasar beraroma 
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dan manis, yang dapat membuat tablet melarut atau hancur perlahan dalam mulut 

(Mendes & Bhargava, 2007). 

Tablet hisap dapat dibuat dengan cara peleburan (meleburkan gelatin dan 

atau sukrosa dan sorbitol) atau dengan cara mengempa tablet berbasis gula 

(Mendes & Bhargava, 2007).  Cara peleburan ini biasa disebut dengan hard candy 

lozenges, yang dibuat dengan cara melebur bahan obat, gula, gom, dan perasa 

(Parrot, 1979), kemudian dicetak dan didinginkan. Sedangkan metode 

pengempaan atau yang disebut compressed tablet lozenges diformulasikan dengan 

banyak pengikat dan tanpa bahan disintegran dan dikempa lebih keras 

dibandingkan dengan tablet biasa, oleh karena itu tablet hisap dapat melarut 

secara lambat dan tidak terdisintegrasi di dalam mulut (Parrot, 1979). 

Metode pengempaan dapat dilakukan dengan metode granulasi basah, 

granulasi kering, dan cetak langsung. Namun, karena beta karoten memiliki sifat 

tidak tahan terhadap pemanasan dan lembab, maka metode cetak langsung dipilih. 

Karena dengan cetak langsung dapat dihindari panas dan lembab yang 

ditimbulkan oleh proses granulasi sehingga dapat digunakan untuk bahan yang 

tidak tahan pemanasan dan lembab. 

Untuk membuat tablet hisap dengan cara cetak langsung perlu 

diperhatikan bahan pembawa yang digunakan. Bahan pembawa tersebut harus 

mempunyai syarat sebagai bahan baku cetak langsung, oleh sebab itu pada 

penelitian ini dikembangkan granul dasar sebagai bahan baku cetak langsung dari 

sukrosa dan bahan pengikat yaitu PVP K-30. 

Tablet hisap ekstrak wortel diharapkan dapat memberikan rasa manis pada 

saat dihisap. Hal ini dapat dicapai dengan penambahan bahan pengisi yang 

mempunyai rasa manis dengan menggunakan turunan gula seperti sukrosa, 

sorbitol, manitol, dan laktosa. Sukrosa merupakan bahan pengisi yang sering 

digunakan dalam pembuatan tablet hisap karena rasanya yang manis. Sukrosa yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah gula batu yang diserbuk. Gula batu dipilih 

karena selain dapat memberi rasa manis, gula batu relatif tidak higroskopis. 

Pada pembuatan tablet hisap kompresi, selain bahan pengisi juga 

diperlukan penambahan bahan pengikat. Penambahan bahan pengikat sangat 

penting dalam pembuatan tablet karena bahan pengikat berfungsi untuk menyatukan 
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partikel serbuk dalam sebuah butir granulat dan juga berfungsi untuk meningkatkan 

kekompakan dan kekerasan tablet. Salah satu bahan pengikat yang dapat digunakan 

adalah Polyvinylpyrrolidone (PVP). PVP merupakan bahan yang larut air dan 

berbagai macam pelarut organik dan anorganik, sehingga dapat meningkatkan 

solubilisasi bahan dengan kelarutan terbatas. PVP juga mampu membentuk ikatan 

yang kuat antar granul, sehingga tablet yang dihasilkan memiliki kekerasan dan 

kerapuhan yang cukup. Selain itu di dalam abstrak International Journal of 

Toxicology menyebutkan bahwa PVP K-30 tidak memberikan efek 

toksikologi jika digunakan sebagai bahan pengikat, stabilizer emulsi, dan 

suspending agent-nonsurfactant dalam obat-obatan ataupun dalam kosmetik. 

Kadar PVP sebagai bahan pengikat yang umum digunakan antara 0.5-5%. (Rowe 

et al, 2009).  

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dilakukan penelitian dengan 

menggunakan sukrosa sebagai bahan pengisi dan  PVP K-30 sebagai bahan 

pengikat dengan kadar  1%, 2%, 3% dari granul dasar dan menggunakan formula 

0% PVP K-30 sebagai kontrol, selanjutnya dilakukan pemeriksaan pengaruh 

sukrosa dan kadar pengikat PVP K-30 terhadap mutu fisik tablet hisap yang 

meliputi kekerasan, kerapuhan, dan waktu hancur. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimanakah pengaruh kadar PVP K-30 dalam granul dasar sukrosa 

(gula batu) terhadap mutu fisik tablet hisap ekstrak wortel yang dibuat secara 

cetak langsung? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Menentukan pengaruh kadar PVP K-30 dalam granul dasar sukrosa (gula 

batu) terhadap mutu fisik tablet hisap ekstrak wortel yang dibuat secara cetak 

langsung. 

1.4 Hipotesis 

Semakin meningkatnya kadar PVP K-30 dalam granul dasar sukrosa (gula 

batu) akan meningkatkan kekerasan, mengurangi kerapuhan, dan memperlambat 

waktu hancur tablet hisap ekstrak wortel.  
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1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

formulasi tablet hisap ekstrak wortel dengan menggunakan PVP K-30 sebagai 

bahan pengikat dalam granul dasar sukrosa (gula batu) yang memiliki mutu fisik 

yang baik sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam mengadakan penelitian 

lebih lanjut. 


