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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Di Indonesia bahan alam yang digunakan dalam pengobatan menunjukkan 

peningkatan dalam penggunaannya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat 

percaya terhadap khasiat dari obat yang berasal dari tanaman. Pemanfaatan obat 

herbal di Indonesia sudah cukup luas, meskipun masih terbatas penggunaannya. 

Produk tanaman obat dari tahap pertama yaitu simplisia berubah posisi menjadi 

ekstrak yang digunakan sebagai bahan dasar obat dari produk sediaan.  

Temulawak merupakan salah satu tumbuhan yang banyak digunakan sebagai 

obat atau bahan obat. Temulawak secara empiris banyak digunakan sebagai obat 

tunggal maupun campuran. Temulawak memiliki kandungan utama yaitu 

kurkumin dan minyak atsiri tumeron dimana kurkumin mempunyai khasiat 

sebagai heptoprotektor dan minyak atsiri tumeron sebagai antiinflamasi (BPOM 

RI, 2005). Mekanisme kurkumin sebagai hepatoprotektif terjadi karena efek 

kurkumin sebagai antioksidan yang mampu menangkap ion superoksida dan 

memutus rantai antar ion superoksida (O2-) (Raviera et al, 2009).  

Temulawak yang dikenal dikalangan masyarakat sebagai obat herbal 

penggunaannya  mengalami perkembangan. Dari hal tersebut dilakukan 

pengembangan produk sediaan temulawak yang awal mula hanya digunakan 

dalam bentuk obat tradisional yang belum mempunyai jaminan pengendalian 

kualitas menjadi sediaan fitofarmaka yang sudah terbukti khasiatnya. Hal ini juga 

memicu perkembangan bentuk sediaan yang lebih praktis dan efisien. Saat ini 

sudah banyak bentuk sediaan ekstrak rimpang temulawak yang beredar di pasaran 

seperti syrup, tablet dan serbuk effervescent. Perkembangan bentuk sediaan 

farmasi berjalan terus-menerus kearah yang lebih modern agar memudahkan dan 

mencapai tujuan dari pengobatan tersebut dengan ditemukannya formulasi tablet 

hisap
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Tablet hisap (lozenges) merupakan 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 ini memiliki keuntungan dari sediaan yang telah beredar dipasaran. 

Keuntungan dari tablet hisap sendiri sangat mudah untuk di konsumsi, praktis 

mudah dibawa dan memiliki rasa yang manis. 

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

Metode pengempaan merupakan yang paling sering digunakan oleh industri 

farmasi untuk membuat tablet hisap. Pengempaan ini dilakukan dengan metode 

granulasi basah (Ansel, 2008). Hal ini sangat tergantung dengan sifat ekstrak 

temulawak yang akan diformulasi. Ekstrak temulawak memiliki sifat alir dan 

kompatibilitas yang jelek. Penggunaaan metode granulasi basah pada proses 

pembuatan tablet hisap dengan bahan aktif kurkumin pada sifat alir yang kurang 

baik sangat efektif. Metode ini dapat meningkatkan homogenitas kurkumin, 

namun perlu diperhatikan suhu kestabilannya pada saat proses pengeringan. 

Dalam pembuatan tablet hisap pada umumnya memiliki bahan dasar yang 

manis. Bahan dasar yang biasa digunakan sukrosa, manitol, sorbitol dan 

dekstrosa. Penambahan bahan ini diharapkan dapat memberikan rasa manis pada 

tablet hisap ini. Jika rasa manis dari bahan tersebut tidak bisa menutupi rasa yang 

kurang enak dari ekstrak temulawak bisa ditambahkan pemanis lain sebagai 

alternatif untuk menutupi rasa dari ekstrak temulawak. Pada penelitian ini 

digunakan bahan pengisi sukrosa dan pemanis tambahan aspartam. Sukrosa 

memiliki rasa manis yang cukup, sifat alir yang baik, dan dapat membentuk 

ikatan yang kuat sehingga dapat mneingkatkan kekerasan tablet hisap. Tablet 

hisap diinginkan dapat melarut dalam mulut, dilihat dari sifat ekstrak temulawak 

sendiri praktis tidak larut dalam air sehingga daya ikat ekstrak sulit yang 

dikarenakan mengandung minyak atsiri sehingga perlu dilakukan peningkatan 

optimasi untuk mendapatkan bahan pengikat yang sesuai. (Ravindran et al, 2007). 

Pada pengembangan formula perlu ditambahkan bahan untuk mempengaruhi 
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kelarutannya seperti PEG 6000. Pada pengembangan formula ini perlu 

ditambahkan PEG 6000 untuk mempengaruhi kelarutannya. 

Selain itu pembuatan tablet hisap perlu bahan tambahan seperti bahan 

pengikat. Bahan pengikat yang biasa digunakan yaitu PVP K-30, gelatin, HPMC, 

CMC-Na, dan metil selulose. Pada penelitian ini bahan pengikat yang digunakan 

adalah PVP (Polivinil 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 tablet hisap yaitu 0%, 1%, 2% dan 3%. Dengan adanya 

bahan pengikat yang dicampur dengan bahan yang lain secara basah diharapkan 

dapat terdispersi secara merata dan didapatkan campuran bahan yang baik dan 

homogen, sehingga tablet hisap yang dihasilkan memiliki kekerasan dan 

kerapuhan yang cukup. PVP K-30 juga memiliki sifat alir yang baik, sudut diam 

minimum, dan menghasilkan daya kompaktibilitas lebih baik (Muktamar, 2007). 

Berdasarkan pertimbangan dan hal-hal tersebut diatas maka peneliti tertarik 

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

hisap ekstrak temulawak sebagai hepatoprotektor terhadap kekerasan, kerapuhan 

dan waktu melarut tablet dengan basis sukrosa yang memenuhi persyaratan. 

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 sukrosa dan berapa kadar PVP K-30 yang dibutuhkan untuk dapat 

membentuk  tablet yang memenuhi persyaratan farmasetik ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

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

tablet hisap dengan basis sukrosa dan berapa kadar PVP K-30 yang dibutuhkan 

untuk dapat membentuk  tablet yang memenuhi persyaratan farmasetik. 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

4 
 

 
 

1.4 Hipotesis 

Adanya perubahan kadar pengikat PVP K-30 dapat meningkatkan mutu fisik 

tablet hisap. Peningkatan kadar PVP K-30 dapat meningkatkan kekerasan, 

mengurangi kerapuhan, dan memperlambat waktu larut tablet hisap ekstrak 

temulawak. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang formulasi 

tablet hisap ekstrak temulawak  dengan bahan pengikat PVP K-30 yang 

meningkatkan mutu fisik tablet hisap sehingga dapat memenuhi persyaratan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


