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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penggunaan obat-obatan yang berasal dari tanaman semakin meningkat 

dewasa ini. Dalam dekade belakangan ini di tengah banyaknya jenis obat modern 

di pasaran dan munculnya berbagai jenis obat modern yang baru, terdapat 

kecenderungan global untuk kembali ke alam (back to nature) (Kumala dkk, 

2011).  Salah satu tanaman yang dapat digunakan untuk obat herbal adalah wortel 

(Daucus carrota L.) (Zuraidah dkk, 2006). 

 Wortel (Daucus carrota L.) merupakan jenis sayiran yang merupakan 

sumber utama dari β-karoten, dalam 100 gram wortel β-karoten diperoleh sekitar 

8,285 mg (USDA, 2007).  Didalam hati, β-karoten akan dirubah  menjadi vitamin 

A, sehinga β-karoten juga disebut sebagai provitamin A. Vitamin A dapat 

bermanfaat untuk membantu pengelihatan, mencegah rabun senja, mempercepat 

penyembuhan luka dan juga memelihara kulit. Oleh sebab itu Vitamin A memiliki 

peran penting bagi kesehatan, kekurangan vitamin A dapat menyebabkan 

kebutaan hingga kematian (Berlian, 2000). 

 Lebih dari 60.000 anak di Indonesia mengalami kekurangan vitamin A, 

salah satu faktor terjadinya hal tersebut dikarenakan anak-anak di Indonesia 

cenderung tidak suka mengkonsumsi sayuran, termasuk wortel karena rasanya 

yang kurang enak. Maka dari itu, diperlukan pengembangan bentuk sediaan dari 

wortel yang dapat dibuat dalam bentuk tablet efervesen dengan bahan aktif 

ekstrak wortel.  

 Tablet efervesen merupakan suatu tablet yang mengandung bahan asam 

dan karbonat atau bikarbonat, yang bereaksi secara cepat dalam air dengan 

membebaskan karbon dioksida. Penggunaan tablet efervesen lebih mudah dan 

lebih praktis sehingga membantu konsumen karena cepat larut dalam air tanpa 

harus mengaduk, cocok untuk anak yang kesulitan untuk menelan seperti sediaan 

kapsul atau tablet. Tablet efervesen memiliki rasa yang menyenangkan yang dapat 

menutupi rasa obat yang tidak enak, memberikan rasa segar seperti pada minuman 

soda dan memiliki umur simpan yang lebih lama (Bertuzzi, 2005). 
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 Tablet efervesen mempunyai sifat yang tidak stabil terhadap kelembaban 

udara, karena dengan adanya lembab komponen efervesen natrium bikarbonat dan 

asam organik akan bereaksi melepaskan CO2. Oleh karena itu produk ini harus 

dikemas dengan baik (Kholidah, 2014).   

Metode pembuatan yang digunakan dalam pembuatan tablet efervesen 

ekstrak wortel adalah metode granulasi basah, karena dosis ektrak wortel yang 

digunakan relatif kecil, maka digunakan granulasi basah untuk meningkatkan 

homogenitas granul. Fase basa dan fase asam digranulasi secara terpisah, dengan 

tujuan untuk menghindari terjadinya reaksi dini antara komponen asam basa.  

Untuk menghindari penguraian β-karoten yang tidak stabil dengan adanya panas 

dan kelembapan, maka diperlukan bahan pengikat yang larut dalam pelarut etanol 

untuk memudahkan penguapan. Sehingga dipilih bahan pengikat PVP K-30 yang 

dapat larut dalam etanol. PVP K-30 yang memiliki kelarutan yang baik di dalam 

etanol 95%  sehingga granul akan cepat kering dan memiliki sifat kempa yang 

sangat baik. PVP K-30 merupakan polimer yang dapat membentuk tablet lebih 

kompak sehingga didapatkan tablet efervesen yang memiliki kekerasan yang baik 

dan juga kerapuhan yang rendah. Bahan pengisi yang dipilih adalah manitol, 

sebab manitol memiliki sifat yang mudah larut di dalam air, tidak higroskopik, 

memiliki rasa manis serta memiliki sensasi dingin di mulut ketika memakannya.  

Oleh sebab itu, dilakukan penelitian pembuatan tablet efervesen ekstrak 

wortel dengan metode granulasi basah menggunakan bahan pengisi manitol dan 

bahan pengikat PVP K-30 dengan kadar 1%, 2% dan 3% untuk mengetahui 

pengaruhnya terhadap mutu fisik tablet efervesen ekstrak wortel. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh kadar PVP K-30 1%, 2%, dan 3% terhadap mutu fisik 

tablet efervesen ekstrak wortel dengan bahan pengisi manitol yang dibuat dengan 

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

mutu fisik tablet efervesen ekstrak wortel  yang memenuhi persyaratan ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

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

dan 3%) terhadap mutu fisik tablet efervesen ekstrak wortel dengan bahan pengisi 

manitol yang dibuat dengan metode granulasi basah dan untuk mendapatkan kadar 

PVP K-30 yang mampu menghasilkan tablet efervesen ekstrak wortel yang 

memenuhi persyaratan. 

 

1.4 Hipotesis  

Peningkatan kadar PVP K-30 akan menghasilkan perbedaan mutu fisik 

tablet efervesen meliputi meningkatkan kekerasan tablet, mengurangi kerapuhan 

dan memperlambat waktu hancur tablet efervesen ekstrak wortel. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penilitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang kadar 

PVP K-30 yang optimal sebagai bahan pengikat yang memberikan pengaruh mutu 

fisik pada tablet efervesen ekstrak wortel yang dibuat dengan metode granulasi 

basah, sehingga dapat dijadikan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. 

Dengan harapan dapat bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan 

anak-anak Indonesia, 

 


