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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan hayati terbesar yang 

memiliki lebih dari 30.000 spesies tanaman tingkat tinggi. Hingga saat ini tercatat 

7000 spesies tanaman telah diketahui khasiatnya namun kurang dari 300 tanaman 

yang digunakan sebagai bahan baku industri farmasi. WHO pada tahun 2008 

mencatat bahwa 68% penduduk dunia masih menggantungkan sistem pengobatan 

tradisional yang mayoritas melibatkan tumbuhan untuk menyembuhkan penyakit dan 

lebih dari 80% penduduk dunia menggunakan obat herbal untuk mendukung 

kesehatan. Untuk mendukung hal tersebut maka perlu dilakukan pengembangan obat 

tradisional melalui penelitian-penelitian ilmiah terbaru dan diproduksi secara modern 

agar bisa dimanfaatkan sebagai obat untuk kepentingan kesehatan dan kesejahteraan 

masyarakat (Mukhariani, 2014).  

Bangsa Indonesia telah lama mengenal dan menggunakan tanaman berkhasiat 

sebagai salah satu upaya dalam menanggulangi masalah kesehatan. Penggunaan 

tanaman berkhasiat obat berdasarkan pada pengalaman dan keterampilan yang secara 

turun temurun telah diwarisi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selain itu efek 

samping yang ditimbulkan juga relatif kecil, jika penggunaannya dalam jumlah dan 

cara yang tepat (Aufiya D et al, 2012) 

Seiring dengan perkembangan sains dan teknologi pengembangan obat-

obatan dari alampun berkembang dengan pesat, terbukti dengan penggunaan produk-

produk herbal yang telah diminati oleh masyarakat, demikian pula dimancanegara 

untuk menjaga kesehatan digunakan bahan-bahan dan tanaman obat dengan istilah 

back to nature atau kembali ke alam. Salah satu tanaman yang berpotensial sebagai 

obat antikolesterol ataupun antidiabetes adalah ekstrak daun Salam koja (Murraya 

koenigii) dari famili Rutaceae (Azis T et al, 2014). 

Di masyarakat daun salam koja digunakan sebagai pelengkap bumbu masak, 

obat-obatan herbal, yang berkhasiat untuk pusing-pusing, sakit perut, digigit 

serangga, diare, influenza, rematik,obat luka, antidiabetes, antikolesterol dan 

antibakteri (Fauziah .F dkk, 2014). Komponen utama minyak atsiri dari daun salam 

koja adalah α-pinene (42,676%), sabinene (10,990%), β-pinene (8,349%), β-myrcene 
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(2,59%) dan limonene yang mampu menunjukkan sebagai aktivitas antimikroba dan 

antifungi (Bisht A et al, 2014). Kedepan ekstrak daun salam koja dapat 

dikembangkan sebagai pelega tenggorokan dan sebagai antiseptik. Oleh karena itu 

pada penelitian ini akan dikembangkan fomulasi tablet hisap dari komponen minyak 

atsiri ekstrak daun salam koja.  

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

umumnya dengan bahan dasar beraroma dan manis, yang dapat membuat tablet 

melarut atau hancur perlahan dalam mulut (Dep Kes RI, 2014). Tablet hisap 

dimaksudkan untuk memberikan efek lokal pada mulut atau tenggorokan dan untuk 

mengurangi batuk pada orang yang terkena influenza sehingga diharapkan lebih 

disukai konsumen (Azis T dkk, 2014). Jenis tablet hisap dirancang agar tidak hancur 

di dalam rongga mulut akan tetapi melarut secara perlahan dalam waktu 5 menit 

sampai 10 menit (Nisak K dkk, 2009).  

Berdasarkan metode pembuatannya, ada dua metode pembuatan tablet hisap 

yaitu metode peleburan bahan aktif dengan bahan pengikat dan bahan pengisi yang 

berbabasis rasa manis seperti sukrosa yang dilelehkan atau sorbitol, sedangkan 

metode kempa yaitu dengan cara mengempa seperti halnya tablet biasa. Tablet hisap 

yang dibuat dengan cara peleburan disebut pastiles, sedangkan yang dibuat dengan 

pengempaan disebut troches (Dep Kes RI, 2014). 

Tablet hisap dengan metode pengempaan dapat dilakukan dengan granulasi 

basah, granulasi kering dan cetak langsung. Namun metode pembuatan yang terbaik 

adalah granulasi basah dengan pertimbangan tablet hisap harus memiliki kekerasan 

yang tinggi dan waktu melarut yang relatif lama, 5 sampai 10 menit, sehingga 

diperlukan bahan pengikat yang sesuai dengan persyaratan tablet hisap. Dengan 

demikian dalam pengembangan formulasinya dipilih metode granulasi basah karena 

partikel serbuk akan disalut oleh campuran bahan pengikat sehingga partikel-

partikelnya melekat satu sama lain membentuk granul yang mempunyai kohesifitas 

dan kompresibilitas yang cukup tinggi. Oleh karena itu dengan metode granulasi 

basah akan dapat memberikan tablet hisap yang baik, pemilihan bahan pengikat 

merupakan hal yang sangat penting. 

Bahan pengikat yang biasa digunakan dalam formulasi tablet adalah larutan 

gelatin, PVP, turunan derivat selulose seperti HPMC, CMC-Na. Pada penelitian ini 
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dipilih PVP K-30 sebagai bahan pengikat karena mempunyai daya ikat yang sangat 

kuat, stabil dan bisa digunakan untuk granulasi basah dengan pelarut etanol dan air, 

sehingga dapat diharapkan tablet yang dihasilkan akan memiliki kekerasan, 

kerapuhan dan waktu hancur yang baik untuk digunakan tablet hisap. PVP K-30 

umumnya digunakan sebagai pengikat pada kadar 0,5-5 %. Kadar PVP yang 

memberikan formulasi sediaan tablet yang baik adalah 1%-3% (Monton et al, 2014). 

Bahan pengisi yang digunakan dalam formulasi tablet hisap digunakan sorbitol, 

karena sorbitol memberikan rasa yang menyenangkan, rasa dingin dan manis (Rowe 

R et al, 2009).  

Pada penelitian ini dikembangkan formulasi tablet hisap ekstrak daun salam 

koja yang berfungsi sebagai antibakteri, antiseptik dan pelega tenggorokan. Tablet 

hisap diformulasikan dengan bahan pengikat PVP K-30 kadar 1%, 2% dan 3% 

dengan pengisi sorbitol yang memenuhi persyaratan tablet hisap. Dari hasil 

penelitian dapat dijadikan sebagai rujukan pengembangan formula tablet hisap yang 

memenuhi persyaratan dan diharapkan tablet hisap ekstrak daun salam koja menjadi 

produk yang dapat dipasarkan dan diterima oleh konsumen. 

 

1.2 Rumusan masalah 

1. Bagaimana pengaruh kadar PVP K30 1%, 2% dan 3%  dengan basis pembawa 

sorbitol terhadap mutu fisik tablet hisap ekstrak daun salam koja? 

2. Berapa kadar PVP K-30 yang dapat membentuk tablet hisap ekstrak daun 

salam koja  yang memenuhi persyaratan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menentukan pengaruh kadar PVP K-30 terhadap mutu fisik tablet hisap 

ekstrak daun salam koja dengan basis sorbitol. 

2. Menentukan kadar PVP K-30 yang dapat membentuk tablet hisap ekstrak 

daun salam koja yang memenuhi persyaratan. 

 

1.4 Hipotesis 

Semakin meningkatnya kadar PVP K30 dengan basis sorbitol pada ekstrak 

daun salam koja menyebabkan kekerasan tablet meningkat, kerapuhan tablet 
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berkurang dan waktu melarut menjadi lebih lambat. Pada penilitian ini nantinya 

dipilih formula tablet ekstrak yang memenuhi persyaratan mutu fisik yang baik.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

pengembangan formulasi tablet hisap ekstrak daun salam koja dengan pengikat PVP 

K30 berbasis sorbitol.  

 


