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BAB I 

PANDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang memungkinkan 

dikembangkannya tanaman sayur-sayuran yang bermanfaat bagi kehidupan 

manusia. Sayuran sangat berperan dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan 

peningkatan gizi karena mengandung sumber vitamin, serat dan mineral yang 

dibutuhkan manusia misalnya wortel (Peranita dkk, 2014). 

Wortel (Daucus carota L) termasuk komoditas sayuran yang banyak 

mengandung β-karoten  yang merupakan precursor vitamin A. Karoten atau 

provitamin A dapat dikonversi oleh tubuh menjadi vitamin A yang aktif. Vitamin 

A merupakan bagian yang penting dari penerimaan cahaya mata. Kekurangan 

vitamin A menyebabkan kebutaan, tingginya angka kesakitan, dan kematian 

dikalangan balita. Diperkirakan lebih dari 250 juta anak di seluruh dunia memiliki 

resiko kekurangan vitamin A. Setiap tahun di Indonesia diperkirakan lebih dari 

60.000 anak menderita gangguan penglihatan yang pada umumnya diderita oleh 

anak-anak pra-sekolah, sehingga dianjurkan setiap hari mengkonsumsi makanan 

yang mengandung vitamin A seperti halnya wortel ataupun produk olahannya 

(Anggara dkk, 2015). 

Kurang Vitamin A (KVA) masih merupakan masalah yang tersebar di 

seluruh dunia terutama di negara berkembang dan dapat terjadi pada semua umur 

terutama pada masa pertumbuhan. Kurang Vitamin A dalam tubuh dapat 

menimbulkan berbagai jenis penyakit yang merupakan “Nutrition Related 

Diseases” yang dapat mengenai berbagai macam anatomi dan fungsi dari organ 

tubuh seperti menurunkan sistem kekebalan tubuh dan menurunkan epitelisme 

sel-sel kulit. Salah satu dampak kurang vitamin A adalah kelainan pada mata yang 

umumnya terjadi pada anak usia 6 bulan - 4 tahun yang menjadi penyebab utama 

kebutaan di negara berkembang (Depkes, 2003). 

Mengingat β-karoten  atau provitamin A sangat penting untuk kesehatan, 

mengkonsumsi pangan yang mengandung zat gizi ini perlu menjadi kebiasaaan 
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setiap hari termasuk diantaranya mengkonsumsi wortel. Kebanyakan masyarakat 

tidak menyukai rasa dari wortel terutama anak-anak walaupun sudah dibuat dalam 

bentuk yang berbeda contohnya jus. Salah satu upaya untuk mengembangkan 

tanaman wortel ini agar lebih praktis dan efektif dalam penggunaannya serta 

disukai oleh masyarakat terutama anak-anak adalah dengan membuatnya dalam 

bentuk ekstrak yang diformulasikan dalam bentuk sediaan tablet hisap, sehingga 

tanaman yang terkandung dalam tablet hisap tersebut akan lebih mudah diserap 

oleh tubuh dan mudah dilepaskan sebagai bahan aktif di dalam tubuh. Diharapkan 

dengan dibuat sebagai tablet hisap, rasa yang tidak enak dan bau yang tidak 

disukai dapat tertutupi sehingga dapat dikonsumsi seperti permen dengan rasa dan 

aroma yang enak sehingga digemari orang dewasa maupun anak-anak. 

Tablet hisap adalah sediaan padat yang mengandung satu atau lebih bahan 

obat, biasanya ditambahkan perasa, pemanis, dan diharapkan untuk larut atau 

tererosi secara perlahan di mulut (Mendes & Bhargava, 2007). Dengan 

mempertimbangkan kenyamanan dan akseptabilitas pasien tablet hisap lebih 

disukai daripada bentuk sediaan lainnya (Subramanian et al, 2010). 

Tablet hisap atau lozenges merupakan sediaan padat yang diformulasikan 

tanpa disintegran dan dapat melarut di dalam mulut. Tablet hisap digunakan untuk 

kerja lokal di mulut atau untuk aktivitas sistemik (Singh & Naini, 2007). 

Metode dalam pembuatan tablet hisap ada dua cara yaitu peleburan 

(Lozenges) dan pengempaan (Troches) (Lachman et al., 2008). Cara peleburan ini 

biasa disebut hard candy lozenges, yang dibuat dengan cara meleburkan bahan 

obat, gula, gom dan perasa, kemudian dicetak dan didinginkan. Sedangkan 

metode pengempaan diformulasikan dengan penambahan bahan pengikat dan 

tanpa bahan disintegran dan dikempa lebih keras dibanding dengan tablet biasa, 

karena persyaratan tablet hisap dapat melarut secara perlahan 5-10 menit di dalam 

mulut (Parrot, 1979). 

β-karoten  memiliki sifat tidak tahan pemanasan dan kelembapan, maka 

metode yang dipilih adalah granulasi basah dengan pelarut mudah menguap 

seperti etanol untuk mencegah stabilitas senyawa β-karoten  terhadap pemanasan 

dan kelembapan. 
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Tablet hisap melarut secara perlahan di dalam mulut. Oleh karena itu, tablet 

hisap menggunakan bahan pembantu dengan rasa seperti sukrosa, dekstrosa, 

mannitol dan sorbitol (Mendes & Bhargava, 2007). Mannitol bersifat tidak 

higroskopis, biasa digunakan dalam pembuatan tablet dengan metode cetak 

langsung, selain itu juga biasa digunakan dalam bentuk granul. Spray-dried atau 

digunakan dalam metode granulasi basah. Granulasi yang mengandung mannitol 

memiliki keuntungan yaitu dapat kering dengan mudah dan granul dapat mengalir 

dengan bebas. Mannitol juga digunakan sebagai eksipien dalm formulasi tablet 

hisap karena rasa yang manis dan sensasi dingin di mulut (Rowe et al., 2009). 

Untuk membentuk tablet hisap yang kompak dan memenuhi kekerasan 

tablet yang cukup diperlukan bahan pengikat. Bahan pengikat adalah zat 

tambahan yang berfungsi untuk meningkatkan kekompakkan dan daya tahan 

tablet melalui penyatuan partikel bersama serbuk lain dalam butir-butir granul 

(Voigt, 1994). Bahan pengikat yang umum digunakan adalah polivinil pirolidon 

(PVP), gelatin, HPMC, CMC-Na dan metil selulosa. Pada penelitian ini dipilih 

bahan pengikat PVP K-30 karena mampu membentuk ikatan yang kuat antar 

granul, sehingga tablet yang dihasilkan memilki kekerasan dan kerapuhan yang 

cukup. PVP K-30 juga memiliki sifat alir yang baik, sudut diam minimum dan 

menghasilkan daya kompaktibilitas lebih baik (Muktamar, 2007) dan PVP K-30 

terbukti aman bahkan bisa digunakan pada larutan plasma ekspander.  

PVP K-30 pada pembuatan tablet hisap memiliki kadar antara 0,5-5% 

(Rowe et al, 2009). Penggunaan PVP K-30 pada konsentrasi 1-3% pada 

pembuatan tablet ekstrak tanaman dapat menghasilkan tablet hisap yang 

mempunyai kekerasan cukup, kerapuhan yang rendah dan waktu melarut yang 

lama (Muktamar, 2007). 

Adapun persyaratan untuk tablet hisap diantaranya adalah kekerasan 

diantara 10-20 kg (Davies, 1995), kerapuhan tablet yang diperbolehkan adalah 

kurang dari 1% (Agoes, 2012), dan waktu melarut tablet yang baik adalah 5-10 

menit (Peters,1989). Syarat tablet hisap adalah memiliki kekerasan yang tinggi 

dan hal ini dapat dicapai dengan metode granulasi basah (Swarbick & Boyland, 

1994). 
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Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dilakukan penelitian dengan 

menggunakan mannitol sebagai bahan pengisi, PVP K-30 sebagai bahan pengikat 

dengan kadar 1%, 2%, dan 3%, Magnesium Stearat sebagai lubrikan, dan 

digunakan metode granulasi basah, selanjutnya 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 

Bagaimanakah pengaruh bahan pengikat PVP K-30 dengan kadar 1%, 2%, 

dan 3% terhadap mutu fisik dari tablet hisap ekstrak wortel dengan basis mannitol 

yang dibuat dengan metode granulasi basah dan pada kadar berapa PVP dapat 

memenuhi persyaratan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk menentukan pengaruh kadar PVP K-30 (1%, 2%, dan 3%) sebagai 

bahan pengikat terhadap sifat mutu fisik tablet hisap ekstrak wortel yang dibuat 

dengan metode granulasi basah, meliputi kekerasan, kerapuhan, dan waktu 

melarut tablet dan untuk mendapatkan formula tablet hisap ekstrak wortel yang 

memenuhi syarat dengan pengikat PVP K-30. 

 

1.4 Hipotesis 

Peningkatan kadar PVP K-30 akan meningkatkan kekerasan, mengurangi 

kerapuhan dan memperlambat waktu melarut tablet hisap ekstrak wortel.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dengan mengetahui pengaruh kadar PVP K-30 sebagai bahan pengikat 

terhadap mutu fisik tablet hisap ekstrak wortel, maka dapat diperoleh kadar PVP 

K-30 yang dapat menghasilkan tablet hisap ekstrak wortel dengan mutu fisik yang 

memenuhi persyaratan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 
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pertimbangan untuk pengembangan formulasi tablet hisap ekstrak wortel dengan 

bahan pengikat PVP K-30. 

 


