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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati, yang 

menyediakan beraneka ragam tanaman obat yang berlimpah, yang dapat 

dimanfaatkan untuk penggunaan pengobatan. Salah satu tanaman yang telah dikenal 

manfaat dan khasiatnya adalah temulawak (Curcuma xanthoriza Roxb ). Temulawak 

memiliki kandungan senyawa aktif kurkumin yang bermanfaat dalam pengobatan 

tradisional terutama pada penyakit hepar sebagai hepatoprotektor (Marinda, 2014). 

Pada zaman dahulu hingga sekarang temulawak sering disajikan secara 

sederhana dalam bentuk tradisional seperti yang biasa dikenal dengan sebutan jamu. 

Seiring dengan perkembangan teknologi penggunaan temulawak dapat dikembangkan 

dibuat dalam bentuk sediaan farmasi dengan bahan berkhasiat dari ekstrak maupun 

isolat yang berasal dari tanaman yang dapat memberikan manfaat untuk pengobatan 

dan aman digunakan. Kandungan utama rimpang temulawak yaitu kurkumin dapat 

diambil dengan menggunakan cara mengekstraksi rimpang temulawak (Ramdja et 

all., 2009). Ekstrak temulawak ini bersifat kental, lengket, tidak larut dalam air, dan 

larut dalam etanol. 

Dalam penilitian ini akan dikembangkan formulasi sediaan tablet hisap ekstrak 

temulawak cukup praktis dan efisien dalam penggunaannya. Tablet hisap dapat 

menutupi rasa ekstrak temulawak yang kurang enak. Tablet hisap disukai anak-anak 

karena tablet hisap mempunyai rasa yang enak dan manis seperti permen. Hal ini 

dapat meningkatkan minat konsumen, serta dapat memudahkan dan  mencapai tujuan 

dari pengobatan tersebut. 

Tablet hisap adalah sediaan padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat, 

umumnya dengan bahan dasar beraroma manis, yang membuat tablet melarut atau 

hancur perlahan-lahan dalam mulut (Syamsuni, 2006).  

Tablet hisap dapat dibuat dengan cara peleburan atau cara kempa. Metode 

pengempaan merupakan metode yang paling sering digunakan oleh industri farmasi 
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dalam membuat tablet hisap (Ansel, 2008). Pengempaan ini dapat dilakukan dengan 

metode granulasi basah, granulasi kering, ataupun dengan cara cetak langsung 

(Mendes & Bhargava, 2007). Metode yang akan digunakan tergantung dengan sifat 

dan dosis obat yang akan dibuat formulasi. Pada pembuatan tablet hisap dari ekstrak 

temulawak ini akan menggunakan metode granulasi basah, dengan pertimbangan 

bahwa tablet hisap harus cukup keras dan melarut secara perlahan-lahan tanpa 

penambahan desintegran, sehingga diperlukan pengikat yang kuat antar granulnya. 

Dengan metode granulasi basah partikel serbuk akan dilapisi bahan pengikat, 

sehingga partikelnya mengikat satu sama lain membentuk granul yang mempunyai 

karakteristik dan kompresibilitas yang baik. Karena ekstrak temulawak tidak dapat 

larut dalam air, maka dalam pembuatan tablet hisap ini perlu ditambahkan PEG 6000 

sebagai pembawa untuk memperbaiki kelarutan ekstrak temulawak. 

Tablet hisap pada umumnya memiliki bahan dasar dengan rasa yang manis. 

Bahan pengisi tablet hisap yang biasa digunakan adalah sukrosa, dekstrosa, mannitol, 

dan sarbitol. Penambahan bahan pengisi ini diharapkan dapat memberikan rasa yang 

manis pada saat dihisap. Pada penelitian ini akan digunakan mannitol sebagai bahan 

pengisi tablet hisap, karena kelarutannya lambat dan rasanya enak di mulut (Agoes, 

2012).  

Untuk membentuk tablet hisap yang baik dan memenuhi kekerasan tablet yang 

cukup diperlukan bahan pengikat. Bahan pengikat yang dapat digunakan adalah PVP 

K-30, gelatin, HPMC, CMC.Na, dan metil selulosa. Pada penelitian ini dipilih PVP 

K-30  karena mampu membentuk ikatan yang kuat antar granul, sehingga tablet hisap 

yang dihasilkan dapat memiliki kekerasan dan kerapuhan yang cukup. 

Berdasarkan pertimbangan diatas maka dilakukan penelitian tentang pengaruh 

kadar PVP K-30 terhadap mutu fisik tablet dengan menggunakan basis manitol. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh pengaruh kadar 0%, 1%, 2%, dan 3% PVP K-30 sebagai 

pengikat terhadap mutu fisik tablet hisap dari ekstrak temulawak (Curcuma 

xanthorriza Roxb) dengan basis manitol yang dibuat dengan metode granulasi basah 
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dan berapa kadar PVP K-30 yang optimal menghasilkan tablet yang memenuhi 

persyaratan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk membuktikan pengaruh kadar PVP K-30 sebagai pengikat terhadap mutu 

fisik tablet hisap dari ekstrak temulawak dengan basis manitol, sehingga didapatkan 

kadar PVP K-30 yang dapat menghasilkan formula yang memiliki mutu fisik tablet 

hisap ekstrak temulawak yang memenuhi persyaratan.   

 1.4 Hipotesis 

Adanya penambahan bahan pengikat  PVP K-30 pada formulasi tablet akan 

meningkatkan mutu fisik tablet hisap ekstrak temulawak. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

formulasi tablet hisap ekstrak temulawak dengan menggunakan PVP K-30 sebagai 

bahan pengikat yang memiliki mutu fisik yang baik sehingga dapat dijadikan sebagai 

pertibangan dalam mengadakan penelitian lebih lanjut. 

 


