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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini masyarakat belum banyak mengetahui tentang pentingnya 

mengkonsumsi sayuran yang mempunyai nilai nutrisi untuk anak-anak untuk 

memenuhi kebutuhan vitaminnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kekurangan zat gizi mikro ini berkaitan pula dengan tingginya angka kesakitan 

dan angka kematian, khususnya dikalangan balita. Setiap tahun diperkirakan lebih 

dari 60.000 anak Indonesia menderita gangguan penglihatan tingkat berat dan 

sepertiga dari mereka menjadi buta yang tidak dapat disembuhkan. Kejadian 

diatas disebabkan konsumsi sayuran masih rendah, diantaranya wortel       

(Berlian, 2003). Seiring dengan konsep  kembali ke alam (back to nature) dari 

berbagai penelitian ternyata ditemukan begitu banyak nutrisi penting lainnya yang 

dapat membantu penyembuhan (vitahealth, 2006 ). 

 Salah satu tanaman yang digunakan sebagai antioksidan dan nutrisi mata 

adalah wortel (Daucus carota). Di hati β- karoten dimetabolisme menjadi vitamin 

A yang memilki khasiat mencegah buta senja, membantu pertumbuhan dan 

perkembangan sel serta berpengaruh terhadap sistem imunitas yang penting untuk 

melawan infeksi (Dalimartha, 2000). Wortel dapat dimakan mentah, dijus, dan 

dibuat sop atau salad. Β-karoten yang merupakan salah satu kandungan wortel 

melindungi tubuh kita dari kerusakan sel (Pertiwi, 2007). Mengingat β-karoten 

atau provitamin A sangat penting untuk kesehatan, mengkonsumsi pangan yang 

mengandung zat gizi ini perlu menjadi kebiasaan setiap hari termasuk diantaranya 

mengkonsumsi wortel. Kekurangan vitamin A pada anak-anak akan menghambat 

pertumbuhan, mudah terserang infeksi, dan menyebabkan buta sedangkan pada 

orang dewasa kulit menjadi kering dan bersisik, daya tahan tubuh lemah, kekuatan 

otot berkurang, dan juga menyebabkan rabun senja (Djing, 2006 ). 



8 
 

Saat ini sediaan Β-karoten yang beredar di Indonesia berbentuk kapsul, 

kaplet dan tablet salut. Untuk pengembangan produk wortel maka dapat 

diformulasi menjadi tablet hisap ekstrak wortel yang praktis penggunaannya dan 

memberikan rasa yang enak, sehingga digemari oleh anak-anak maupun dewasa. 

Tablet hisap merupakan sediaan padat yang mengandung satu atau lebih bahan 

obat yang melarut atau hancur perlahan dalam rongga mulut, umumnya beraroma 

dan rasa manis. Tablet hisap biasanya untuk terapi iritasi atau infeksi dalam mulut 

atau tenggorokan (United State Pharmacopeia Convention Inc, 2007). Dalam 

proses pembuatan tablet dapat digunakan cara granulasi basah, granulasi kering, 

atau cetak langsung. Metode yang paling sesuai untuk formulasi tablet hisap 

wortel adalah cetak langsung karena β-karoten sangat mudah teroksidasi oleh 

pengaruh panas dan cahaya yang kuat (Ikan, 1984). Cetak langsung merupakan 

metode pembuatan tablet yang paling tepat karena metode ini menggunakan 

penanganan bahan-bahan paling sedikit dan tidak melibatkan tahap pengeringan. 

Oleh karena itu, metode ini paling efisien, paling cepat dan paling ekonomis untuk 

produksi tablet (Siregar, 2010). 

 Zat pengikat yang biasa ditambahkan dalam formulasi tablet hisap adalah 

akasia, natrium alginate, gelatin, sukrosa, amilum, HPMC, metilselulosa, Na 

CMC, etil selulosa, povidon. Pada penelitian ini dibuat formulasi tablet hisap 

ekstrak wortel dengan menggunakan PVP K-30 sebagai bahan pengikat dengan 

kadar 1%, 2%, 3%  dan tanpa pengikat sebagai kontrol. PVP juga mampu 

membentuk ikatan yang kuat antar granul, sehingga tablet yang dihasilkan 

memiliki kekerasan dan kerapuhan yang cukup. Kadar PVP sebagai bahan 

pengikat yang umum digunakan antara 0,5-5% (Rowe, et al, 2009). Selain itu 

PVP K-30 mempunyai kelebihan mudah larut air dan dalam konsentrasi kecil 

sudah mampu berfungsi sebagai bahan pengikat (Wade and Waller, 1994). 

  Tablet hisap ekstrak wortel diharapkan dapat memberikan rasa manis pada 

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

mempunyai rasa manis antara lain gula, sorbitol, manitol. Pada formulasi tablet 

kunyah, manitol dipilih sebagai pengisi dan pemanis karena manitol sedikit manis, 

halus, dingin,diterima dan praktis (Siregar, 2010). 
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Untuk mengetahui pengaruh kadar pengikat PVP K-30 dalam granul dasar 

manitol terhadap mutu fisik tablet hisap  maka akan dilakukan pemeriksaan untuk 

mengetahui pengaruh kadar bahan pengikat PVP K-30 dalam granul dasar manitol 

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

hancur. 

 

1.2 PERMASALAHAN 

Apakah perbedaan kadar bahan pengikat PVP K-30 dalam granul dasar 

manitol berpengaruh terhadap perbedaan mutu fisik tablet hisap wortel yang 

meliputi kekerasan, kerapuhan, dan waktu hancur tablet yang dibuat secara cetak 

langsung. 

 

1.3 TUJUAN 

Untuk mengetahui pengaruh kadar bahan pengikat PVP K-30 (1%, 2%, 

3%) dalam granul dasar manitol terhadap mutu fisik tablet hisap wortel yang 

meliputi kekerasan, kerapuhan, dan memperlambat waktu hancur tablet yang 

memenuhi persyaratan. 

 

1.4 HIPOTESA 

Perbedaan kadar PVP K-30 1%, 2%, 3% menghasilkan mutu fisik tablet 

hisap ekstrak wortel yang berbeda. Peningkatan kadar PVP K-30 dalam granul 

dasar manitol dapat meningkatkan kekerasan, menurunkan kerapuhan dan 

memperlambat waktu hancur tablet hisap ekstrak wortel. 

 

1.5 MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

formulasi tablet hisap ekstrak wortel dengan menggunakan bahan pengikat PVP 

K-30 yang memberikan mutu fisik yang baik. 

 

 

 

 


