
 

 

 

 

 

 

 

                                     

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sediaan obat alam sebagai warisan budaya nasional Indonesia dirasa 

semakin berperan dalam pola kehidupan masyarakat dari sisi kesehatan maupun 

perekonomian, masyarakat semakin terbiasa menggunakan sedian bahan obat 

alam dan semakin percaya akan kemanfaatannya bagi kesehatan. 

Salah satu tanaman berkhasiat yang banyak digunakan untuk pengobatan 

adalah temulawak. Temulawak (Curcuma xanthorhiza Roxb) adalah salah satu 

tumbuhan obat keluarga Zingiberaceae yang banyak tumbuh dan digunakan 

sebagai bahan baku obat tradisional di Indonesia. Tumbuhan temulawak secara 

empiris banyak digunakan sebagai obat tunggal maupun campuran. Terdapat lebih 

dari 50 resep obat tradisional menggunakan temulawak (Achmad,2009). 

Eksistensi temulawak sebagai tumbuhan obat telah lama diakui, terutama 

dikalangan masyarakat Jawa. Rimpang temulawak merupakan bahan pembuatan 

obat tradisional yang paling utama. Kasiat temulawak sebagai upaya pemelihara 

kesehatan, pencegahan dan pengobatan penyakit serta pada masa pemulihan. 

Berdasarkan sifat zat-zat aktif yang terkandung dalam temulawak diketahui 

mempunyai manfaat yaitu memelihara kesehatan fungsi hati, memperbaiki nafsu 

makan, memperbaiki fungsi pencernaan, pereda  rasa  nyeri  sendi dan tulang, 

menurunkan lemak darah, sebagai antioksidan yang dapat membantu menghambat 

penggumpalan darah (BPOM RI, 2005). Temulawak sebagai obat atau bahan obat 

tradisional akan menjadi tumpuan harapan bagi pengembangan obat tradisional 

Indonesia sebagai sediaan fitoterapi yang kegunaan dan keamanan dapat 

dipertanggung jawabkan . Biasanya temulawak dikonsumsi dengan cara diseduh 

atau dalam bentuk minuman jamu. Hal tersebut selain kurang praktis cara 

penggunaannya juga karena rasa pahit yang tidak semua konsumen bisa 

menerimanya. Oleh karena itu temulawak dibuat dalam bentuk sediaan tablet 

hisap yang diharapkan dapat menutupi rasa dan bau tidak enak pada temulawak. 
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Tablet hisap merupakan salah satu bentuk sediaan yang digemari karena 

mempunyai kelebihan dibanding dengan jenis teblet biasa. Bentuk tablet hisap 

diharapkan lebih disukai karena lebih mudah dalam penggunaanya, serta memiliki 

rasa aromatik yang menyenangkan dan tidak kesulitan dalam menelan karena 

tidak diperlukan air minum. Bentuk sediaan ini juga diharapkan dapat 

memberikan takaran dosis yang seragam dan efek terapi yang diinginkan. 

Tablet hisap dapat dibuat dengan metode granulasi basah, granulasi kering, 

dan cetak langsung. Ekstrak temulawak yang digunakan pada pembuaatan 

formulasi pembuatan tablet hisap memiliki sifat alir yang kurang baik karena sifat 

serbuk yang sangat hogroskopis serta memiliki kompaktibikitas yang tidak baik. 

Berdasarkan sifat dari ekstrak dan bahan tambahan yang digunkan maka metode 

yang digunakan  untuk membuat tablet hisap ekstrak temulawak adalah metode 

granulasi basah. Metode granulasi basah dapat memperbaiki sifat dari bahan aktif 

yang kurang baik serta memperbaiki mutu fisik dari tablet. 

Sediaan tablet hisap diharapkan perlahan-lahan melarut di dalam mulut. 

Upaya untuk memperbaiki rasa ekstrak temulawak yang pahit dapat dilakukan 

dengan penggunaan bahan pengisi tablet yang memiliki rasa manis. Pada 

pembuatan tablet hisap ekstrak temulawak ini digunakan sorbitol sebagai bahan 

pengisi yang sekaligus sebagai bahan pemanis. Sorbitol merupakan suatu gula 

alkohol dengan 6 atom karbon digunakan sebagai eksipien untuk kempa langsung 

dengan keuntungan terasa dingin, putih, berbentuk kristalin,atau serbuk bentuk 

granulasi. Adanya bahan pengikat memiliki peran penting dalam pembuatan tablet 

hisap tersebut baik dari segi jenis bahan yang digunakan dan konsentrasi yang 

efektif dalam formulasi sedian tablet hisap. Bahan pengikat yang biasa digunakan 

untuk teblet hisap adalah gom arab, natrium alginat, gelatin, sukrosa, CMC-Na, 

PVP K-30, HPMC, amilum manihot, PEG. Bahan pengikat yang digunakan pada 

penelitian ini adalah PVP ( Polivelin Piridone) K-30. Rentang konsentrasi yang 

digunakan untuk bahan pengikat sekitar 0,5-5%. PVP K-30 ditambahkan ke 

campuran bubuk dalam bentuk kering dengan penambahan air, alkohol,atau solusi 

hydroalcoholic (Rowe et al, 2009). Konsentrasi yang digunakan dalam pembuatan 

formulasi teblet hisab yaitu 0%, 1%, 2% dan 3%. Dengan adanya bahan pengikat 
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tersebut yang dicampurkan secara basah diharapkan dapat terdispersi dengan 

sempurna keseluruh permukaan campuran bahan aktif dan bahan pengisi agar 

diperoleh granul yang homogen. Sehingga tablet hisap yang dihasilkan memiliki 

kekerasan dan kerapuhan yang cukup. 

Berdasarkan pertimbangan dan hal-hal tersebut diatas maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang pengaruh pengikat PVP K-30 pada tablet 

hisap ektrak temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb,) sebagai hepatoprotektor 

terhadap mutu fisik tablet hisap dengan basis sorbitol. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh kadar bahan pengikat PVP K-30 0%, 1%, 2%, 3% 

terhadap kekerasan, kerapuhan dan waktu larut tablet hisap ekstrak temulawak 

dengan basis Sorbitol dan berapa kadar PVP K-30 yang dibutuhkan untuk dapat 

membentuk  tablet yang memenuhi persyaratan farmasetik ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Menentukan pengaruh PVP K-30 0%, 1%, 2%, dan 3% terhadap mutu fisik 

tablet hisab dengan basis sorbitol, dan berapa kadar PVP K-30 yang dibutuhkan 

untuk dapat membentuk tablet yang memenuhi persyaratan faramasetik. 

1.4 Hipotesis 

 Peningkatan kadar PVP K-30 dapat meningkatkan kekerasan, mengurangi 

kerapuhan, dan memperlambat waktu melarut tablet hisap ekstrak temulawak 

(Curcuma xanthorrizha Roxb). 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang formulasi 

tablet hisap ektrak temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb) dengan bahan 

pengikat PVP K-30 yang menghasilkan mutu fisik tablet yang memenuhi 

persyaratan. 

 


