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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang terkenal memiliki berbagai jenis tanaman 

hortikultura. Salah satu jenis tanaman dari holtikultura adalah sayur-sayuran, 

misalnya wortel. Tanaman hortikultura memiliki banyak sekali manfaat, salah 

satunya yaitu sumber pangan dan gizi. 

Wortel adalah tumbuhan jenis sayuran umbi yang berwarna kuning 

kemerahan atau jingga kekuningan dengan tekstur serupa kayu (Malasari, 2005).  

Bagian yang dapat dimakan dari wortel adalah bagian umbi atau akarnya. 

Tanaman wortel menyimpan cadangan makanan di dalam umbi. Batangnya 

pendek, memiliki akar tunggang yang bentuk dan fungsinya berubah menjadi 

umbi bulat dan memanjang. Kulit umbi wortel tipis dan jika dimakan mentah 

terasa renyah dan agak manis (Makmun, 2007).  

Wortel mempunyai kandungan gizi yang diperlukan tubuh terutama sebagai 

sumber pro-vitamin A atau beta karoten. Kandungan pro-vitamin A yang terdapat 

pada wortel adalah 12.000 SI atau 7125 µg (1 SI = 0,6 µg beta karoten). Vitamin 

A merupakan salah satu zat gizi penting yang larut dalam lemak dan disimpan 

dalam hati, tidak dapat dibuat oleh tubuh, sehingga harus dipenuhi dari luar 

(esensial). Vitamin A berfungsi untuk mencegah gangguan penglihatan, 

pertumbuhan dan perkembangan anak serta meningkatkan daya tahan terhadap 

penyakit (Depkes RI, 2009). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekurangan vitamin A berkaitan pula 

dengan tingginya angka kesakitan dan angka kematian, khususnya dikalangan 

balita. Setiap tahunnya diperkirakan lebih dari 60.000 anak Indonesia menderita 

gangguan penglihatan tingkat berat dan sepertiga dari mereka menjadi buta yang 

tidak mungkin disembuhkan. Hal ini disebabkan karena konsumsi sayuran yang 

masih rendah diantaranya wortel (Ali et al., 2003). 

Selama ini wortel hanya dimanfaatkan dalam pengolahan sayur seperti sup, 

urap, trancam, dan lain-lain. Rasa dan aroma wortel yang pahit dan langu kurang 

disukai oleh anak-anak, serta masyarakat belum dapat berinovasi, berkreasi 
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membuat variasi wortel dalam bentuk yang lebih menarik untuk dikonsumsi anak-

anak. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan cara membuat 

wortel menjadi tablet efervesen ekstrak wortel. 

Tablet efervesen adalah tablet tidak bersalut, umumnya mengandung bahan 

asam (asam sitrat, asam tartrat) dan karbonat atau bikarbonat (Na bicarbonat) 

yang bereaksi secara cepat dalam air dengan membebaskan karbon dioksida dan 

dilarutkan dalam air sebelum digunakan (Agoes, 2008). 

Tablet efervesen digunakan dalam berbagai produk obat, seperti antasida, 

analgesik, pembersih gigi palsu, suplemen nutrisi kalium dan juga minuman 

ringan, pemanis, obat kumur dan bergam vitamin. Keunggulan bentuk sediaan 

tablet efervesen adalah memberikan cita rasa menyenangkan, mudah digunakan 

setelah dilarutkan, dapat diberikan kepada pasien yang sulit menelan tablet atau 

kapsul (setelah dilarutkan terlebih dahulu dalam air minum) dan zat aktif yang 

tidak stabil apabila disimpan dalam larutan akan lebih stabil dalam tablet 

efervesen. Adanya efek karbonasi pada minuman efervesen, memberikan sensasi 

menyegarkan pada saat diminum merupakan kelebihan produk-produk efervesen 

sehingga konsumen menyenangi produk efervesen (Ansar dkk, 2009). 

Pembuatan tablet efervesen ekstrak wortel dilakukan secara granulasi basah 

dikarenakan dosis ekstrak yang relatif kecil dan tidak tahan panas, sehingga 

pembuatan granul dikendalikan suhunya dan menggunakan pelarut yang mudah 

diuapkan seperti etanol. Metode granulasi basah dapat meningkatkan homogenitas 

dan kompaktibilitas granul. Pada metode ini, fase asam dan fase basa digranulasi 

secara terpisah untuk menghindari terjadinya reaksi dini antara komponen asam 

dan basa. Pada proses pengeringan granul dilakukan pengeringan dengan suhu 

40°C untuk mempertahankan kandungan β-karoten pada ekstrak wortel karena β-

karoten tidak stabil dalam pemanasan diatas 40° C. 

Pada pembuatan tablet efervesen diperlukan adanya eksipien. Eksipien 

memiliki peranan penting dalam mempertahankan mutu fisik tablet dan bertujuan 

untuk meningkatkan stabilitas, mengoptimalkan pelepasan obat, meningkatkan 

penerimaan pasien, memberikan fungsi esensial dalam teknologi manufaktur dan 

membantu dalam identifikasi produk (Agoes, 2008). 
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Eksipien yang digunakan untuk meningkatkan mutu fisik pada tablet 

efervesen adalah bahan pengisi dan bahan pengikat. Bahan pengisi yang 

digunakan adalah sukrosa (gula batu) yang berfungsi untuk meningkatkan bulk 

formulasi. Pemilihan sukrosa (gula batu) sebagai bahan pengisi dikarenakan 

memiliki sifat larut air, aliran sangat baik, sedikit higroskopis dan memiliki rasa 

manis dibandingkan pengisi gula lainnya. Selain itu, dipilih sukrosa (gula batu) 

karena kandungannya masih murni tidak ada campuran pengotor dibandingkan 

sukrosa serbuk (Rowe, et al, 2009). 

Bahan pengikat yang digunakan yaitu PVP K-30 karena dapat larut dalam 

etanol dan memiliki kekerasan yang cukup. Selain itu, PVP K-30 memiliki sifat 

alir baik, sudut diam minimum dan menghasilkan daya kompaktibilitas lebih baik. 

Bahan pengikat sebagai penyatuan bersama partikel serbuk dalam sebuah butir 

granulat (Muktamar, 2007). 

Oleh sebab itu, dilakukan penelitan pembuatan tablet efervesen ekstrak 

wortel dengan metode granulasi basah menggunakan sukrosa (gula batu) sebagai 

bahan pengisi dan PVP K-30 sebagai bahan pengikat dengan perbandingan kadar 

1%, 2% dan 3% untuk mengetahui pengaruh dari ketiga variasi kadar terhadap 

mutu fisik tablet efervesen meliputi kekerasan tablet, kerapuhan tablet dan waktu 

melarut tablet. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh kadar bahan pengikat PVP K-30 dengan perbandingan 

1%, 2% dan 3% dengan bahan pengisi sukrosa (gula batu) yang dibuat secara 

granulasi basah dan pada kadar berapa PVP K-30 dapat menghasilkan mutu fisik 

tablet efervesen ekstrak wortel yang memenuhi persyaratan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Menentukan pengaruh kadar bahan pengikat PVP K-30 1%, 2% dan 3% 

terhadap mutu fisik tablet efervesen dengan bahan pengisi sukrosa (gula batu) 

yang dibuat secara granulasi basah dan untuk mengetahui berapa kadar PVP K-30 

yang mampu menghasilkan tablet efervesen ekstrak wortel yang memenuhi 

persyaratan mutu fisik tablet. 
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1.4 Hipotesa 

Adanya peningkatan kadar bahan pengikat PVP K-30 akan mempengaruhi 

perbedaan mutu fisik tablet efervesen meliputi peningkatan kekerasan tablet, 

mengurangi kerapuhan dan memperlambat waktu melarut tablet efervesen ekstrak 

wortel. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang kadar 

bahan pengikat PVP K-30 dengan menggunakan bahan pengisi sukrosa (gula 

batu) dibuat secara granulai basah yang memberikan pengaruh mutu fisik pada 

tablet efervesen sehingga menghasilkan tablet efervesen ekstrak wortel yang 

memenuhi persyaratan. Selain itu, dapat dijadikan pertimbangan untuk penelitian 

selanjutnya dan dapat dikembangkan menjadi produk baru kedepannya. 

 


