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BAB I 

 

 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumberdaya hayati. 

Sekitar 940 spesies di antaranya merupakan tumbuhan berkhasiat obat. 

Pengetahuan tentang tanaman obat diperoleh dari pengalaman dan keterampilan 

yang  secara turun-temurun telah diwariskan dari satu generasi ke generasi 

berikutnya. Saat ini, upaya pengobatan dengan bahan-bahan alam berkembang 

pesat. Perkembangan pemanfaatan tumbuhan obat sangat prospektif ditinjau dari 

faktor pendukung seperti tersedianya sumber daya hayati yang kaya dan beragam 

(Safitri, 2014). 

 Saat ini masyarakat tidak hanya mempertimbangkan unsur pemenuhan gizi, 

akan tetapi juga aseptabilitas, cepat saji, tahan lama dan tidak memerlukan tempat 

penyimpanan yang banyak. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh 

masyarakat hingga saat ini adalah permasalahan gizi, di antaranya yaitu 

kekurangan vitamin A. Peranan yang utama dari vitamin A dalam tubuh adalah 

sebagai pengatur metabolisme struktur sel. Demikian pula dengan wortel (Daucus 

carota  L.) yang merupakan sumber utama β-karoten. Di dalam hati, β-karoten 

diubah menjadi vitamin A yang sangat penting untuk mengurangi resiko 

defisiensi. 

  Wortel (Daucus carota L.) merupakan salah satu sumber ß-karoten yang 

merupakan provitamin A yang potensial. Kadar vitamin A yang terdapat dalam 

wortel sekitar 12.000 UI. Selama ini wortel dimanfaatkan sebagian besar hanya 

untuk sayuran. Wortel dalam keadaan segar mempunyai keterbatasan karena 

wortel segar mudah mengalami penurunan mutu. Wortel yang telah dibuat 

menjadi produk wortel kering mempunyai keunggulan dalam daya simpan dan 

luas pemanfaatannya sebagai bahan pangan (Nurcahyono, 2015). 

 Mengingat β-karoten sangat penting untuk kesehatan, maka mengkonsumsi 

wortel perlu menjadi kebiasaan setiap hari. Untuk meningkatkan aseptabilitas dan 
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stabilitasnya perlu dikembangkan bentuk sediaan tablet hisap ekstrak wortel, 

mengingat sediaan tersebut memiliki banyak keuntungan. 

 Bentuk tablet hisap diharapkan akan lebih disukai  karena lebih mudah 

dalam penggunaan dan penyimpanannya, anak-anak juga diharapkan lebih 

nyaman karena hanya dengan menghisapnya hingga melarut tanpa harus 

menelannya secara langsung seperti tablet konvensional yang menyebabkan anak-

anak sering tersedak. Tablet hisap 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 (Mendes & 

Bhargava, 2007).  

 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 sukrosa, sorbitol, dan mannitol. Sorbitol 

merupakan bahan pengisi yang sering digunakan dalam pembuatan tablet hisap 

khususnya untuk penderita diabetes. Sorbitol dapat menaikkan respon kekerasan 

dan tanggap rasa tablet hisap, menurunkan respon kecepatan alir granul dan waktu 

larut tablet hisap (Wahyono, 2015). 

 Granulasi yang mengandung sorbitol memiliki keuntungan yaitu memiliki 

rasa yang manis dan ada sensasi dingin di mulut.  Metode pembuatan tablet hisap 

umumnya dilakukan dengan cara granulasi, karena dapat membentuk tablet yang 

keras dan dapat melarut perlahan. Dalam granulasi basah dilakukan penambahan 

bahan pengikat untuk meningkatkan gaya intragranul dalam masing-masing 

granul dan gaya intergranul (Siregar, 2010). Beta karoten merupakan bahan aktif 

yang tidak tahan terhadap panas dan kelembaban, sehingga digunakan bahan 

pengikat yang larut dalam etanol. Beta karoten dapat teroksidasi pada suhu tinggi 

sehingga pada proses pengeringan digunakan suhu rendah. Bahan pengikat yang 

digunakan pada penelitian ini adalah PVP K-30 karena larut dalam pelarut etanol 

sehingga pada pengeringan dapat dilakukan dengan suhu yang rendah. Di 

samping itu, PVP K-30 mampu membentuk ikatan yang kuat antar granul, 

sehingga tablet yang dihasilkan memiliki kekerasan dan kerapuhan yang cukup. 

PVP K-30 juga memiliki sifat alir yang baik, sudut diam minimum dan 
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menghasilkan daya kompaktibilitas lebih baik (Muktamar, 2007). PVP K-30 pada 

pembuatan tablet  memiliki konsentrasi antara 0,5-5% (Rowe et al, 2009).  

 Dalam rancangan formulasi tablet hisap yang mengandung ekstrak wortel, 

harus diperhatikan sifat fisika-kimianya sehingga dapat dihasilkan formula tablet 

hisap yang memenuhi persyaratan. 

 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dilakukan penelitian dengan 

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

pengikat dengan kadar 1%, 2%, dan 3%. Selanjutnya ditentukan berapa kadar 

PVP K-30 yang dapat membentuk tablet hisap ekstrak wortel yang memenuhi 

syarat secara granulasi basah. Kemudian dilakukan pemeriksaan pengaruh 

pengikat PVP K-30 terhadap mutu fisik tablet hisap yang meliputi kekerasan, 

kerapuhan, dan waktu melarut tablet. Dari penelitian ini dapat diketahui kadar 

PVP K-30 optimal yang dapat menghasilkan mutu tablet hisap ekstrak wortel 

yang memenuhi persyaratan. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

 Bagaimana pengaruh kadar bahan pengikat PVP K-30 1%, 2%, 3% terhadap 

mutu fisik tablet hisap ekstrak wortel yang dibuat dengan metode granulasi basah 

dan berapa kadar PVP K-30 yang dibutuhkan dalam formulasi tablet hisap yang 

memenuhi persyaratan?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Menentukan pengaruh kadar PVP K-30 terhadap mutu fisik tablet hisap 

ekstrak wortel yang dibuat dengan metode granulasi basah dan mengetahui kadar 

PVP K-30 yang dibutuhkan dalam formulasi tablet hisap yang memenuhi 

persyaratan. 

 

1.4 Hipotesis 

 Peningkatan kadar bahan pengikat PVP K-30 1%, 2%, dan 3% dapat 

meningkatkan kekerasan tablet, mengurangi kerapuhan, dan memperlambat waktu 

melarut 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 

pengikat yang memiliki mutu fisik yang baik sehingga dapat dijadikan 

pertimbangan dalam mengadakan penelitian lebih lanjut. 

 

 


