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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman 

hayati dan kekayaan alam yang sangat berlimpah termasuk didalamnya sayur-

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

tujuan pengobatan. Salah satu sayuran yang banyak dimanfaatkan untuk tujuan 

pengobatan adalah umbi wortel (Daucus carota. L ). Umbi wortel mengandung 

betakaroten yang memberikan aktivitas antioksidan dan provitamin A 

(Serlahwaty, 2009) 

Wortel merupakan sayuran berupa umbi dengan kandungan karotenoid 

tinggi yang menyebabkan umbi berwarna oranye. Karotenoid mengandung 

prekursor vitamin A untuk menjaga kesehatan mata. Karotenoid merupakan 

kelompok pigmen yang berwarna kuning, oranye, merah oranye, serta larut dalam 

minyak. Salah satu kandungan wortel, β-karoten dipandang dari struktur kimianya 

mampu menangkap radikal bebas sehingga dikenal sebagai antioksidan dan 

menjaga kesehatan mata (Wahidah, 2012) 

Di Indonesia kebiasaan mengkonsumsi wortel masih jarang, umumnya lebih 

banyak digunakan dalam bentuk minuman. Salah satu upaya untuk meningkatkan 

konsumsi wortel agar lebih praktis dan efektif dalam penggunaannya serta disukai 

oleh masyarakat terutama anak-anak maka dalam penelitian ini  wortel  diolah 

menjadi ekstrak yang kemudian di formulasikan menjadi tablet hisap. Pada 

penelitian ini dilakukan pengembangan penggunaan ekstrak wortel sebagai 

suplemen dalam bentuk sediaan tablet hisap dengan dosis 5 mg. 

Tablet hisap adalah  sediaan padat yang mengandung satu atau lebih bahan 

obat umumnya mempunyai rasa manis dan dapat membuat tablet melarut secara 

perlahan dalam mulut yang diberi penambah rasa untuk dihisap (dikulum) dan 

didiamkan (ditahan) didalam mulut (Charles, 2010).  

Metode yang digunakan dalam pembuatan tablet hisap ada 2 cara yaitu 

peleburan (lozenges) dan pengempaan atau kompresi (troches) (Lachman et al 

,1994). Metode pengempaan umumnya lebih sering digunakan dalam pembuatan 
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tablet hisap. Pengempaan ini dapat dilakukan dengan metode granulasi basah, 

granulasi kering, atau cetak langsung. Pemilihan metode ini sangat  tergantung 

dengan sifat dan dosis bahan aktif yang akan diformulasi. Mengingat dosis bahan 

aktif betakaroten yang digunakan sangat kecil, maka pada penelitian ini dipilih 

metode granulasi basah, karena dapat meningkatkan homogenitas betakaroten.  

Untuk mendapatkan tablet hisap yang baik, diperlukan bahan-bahan 

tambahan yang sesuai dengan persyaratan tablet hisap. Bahan-bahan yang umum 

digunakan dalam pembuatan tablet hisap adalah bahan pengisi, bahan pengikat, 

dan lubrikan. Bahan pengisi tablet hisap yang umumnya ditambahkan antara lain 

adalah sukrosa, desktrosa, manitol, sorbitol. Penambahan bahan pengisi ini 

diharapkan dapat memberikan rasa yang manis pada saat dihisap. Pada formulasi 

tablet hisap ini akan ditambahkan sukrosa (gula batu) sebagai pengisi, karena 

memiliki rasa yang manis, relatif tidah higroskopis dan memiliki sifat alir yang 

bagus. Bahan pengikat digunakan untuk meningkatkan kohesifitas serbuk 

membentuk massa kempa sehingga dalam proses kompresi dapat  menghasilkan 

tablet yang kompak. Kemampuan  bahan pengikat tidak hanya bergantung pada 

kadar tetapi juga dipengaruhi oleh jumlah dan  distribusi bahan pengikat dalam 

granul. Bahan-bahan pengikat yang sering digunakan adalah PVP K-30, CMC-Na, 

gelatin, HPMC. Pada penelitian ini dipilih PVP-K30 karena mampu membentuk 

ikatan yang kuat antar granul, memiliki sifat alir dan kompaktibilitas lebih baik 

(Muktamar, 2007). 

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dilakukan penelitian terhadap 

tablet hisap ekstrak wortel yang dibuat secara granulasi basah dengan 

penambahan bahan pengikat PVP K-30 dengan kadar 1%, 2%, 3% . 

 

1.2 Rumusan Masalah 

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

terhadap   mutu fisik tablet hisap ekstrak wortel (Daucus carota L) dan berapa 

kadar PVP K-30 yang dapat menghasilkan tablet hisap ekstrak wortel  yang 

memenuhi persyaratan ?  
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 1.3 Tujuan Penelitan 

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

mutu fisik tablet hisap ekstrak wortel  dan pada kadar berapa dapat menghasilkan 

mutu fisik tablet hisap yang memenuhi syarat 

 

1.4  Hipotesis 

Terdapat perbedaan mutu fisik tablet hisap ekstrak wortel karena perbedaan 

kadar PVP K-30. Semakin tinggi kadar PVP K-30,  kekerasan  dan waktu melarut 

tablet yang dihasilkan  semakin meningkat sedangkan kerapuhan semakin 

menurun 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar 

pengembangan formulasi tablet hisap ekstrak wortel dengan bahan pengikat PVP 

K-30.  


