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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Dewasa ini penggunaan sediaan obat yang berasal dari alam semakin 

meluas, salah satu simplisia yang sering digunakan sebagai obat tradisional yang 

berasal dari rimpang kencur adalah tanaman dari famili Zingiberaceae. Tanaman 

famili ini banyak tumbuh dan digunakan sebagai bumbu masak dan sebagai obat 

tradisional. Salah satu tanaman yang berasal dari famili Zingiberaceae adalah 

Kaempferia galanga L (Anonim, 2016). 

Kaempferia galanga L. dikenal sebagai kencur yang digunakan sebagai 

bumbu masak dan sebagai jamu yag diminum. Sari rimpang digunakan sebagai 

pelega tenggorokan dan analgesik. Rimpang kencur mempunyai kandungan 

minyak atsiri, borneol, kamfen, dan mengandung senyawa etil p-metoksisinamat 

(EPMS) (Astuti, 1996). 

 Masyarakat menggunakan rimpang kencur ini sebagai pelega tenggorokan 

dengan jalan mengunyah rimpang tersebut. Oleh karena itu, pada penelitian ini 

akan dikembangkan formula tablet hisap dari sari rimpang kencur yang ditujukan 

untuk pengobatan lokal mulut dan tenggorokan, sehingga diharapkan lebih disukai 

penggunanya. 

 Salah satu persyaratan tablet hisap adalah mempunyai kekerasan yang tinggi 

sehingga pemilihan bahan pengikat sangat penting pada pembuatan sediaan tablet 

hisap. Bahan pengikat akan mempengaruhi kekerasan dan kerapuhan yang 

dihasilkan. Selain itu, jumlah bahan pengikat yang tidak mencukupi akan 

menghasilkan tablet yang rapuh (Swarbrick and Boylan, 1994). 

 Tablet hisap (Lozenges) adalah sediaan padat yang mengandung satu atau 

lebih bahan obat, umumnya sebagai bahan dasar beraroma dan manis yang dapat 

membuat tablet melarut atau hancur perlahan dalam mulut. Tablet hisap 

dimaksudkan untuk memberi efek lokal pada mulut atau kerongkongan untuk 

mengurangi batuk pada influenza. (Hadisoewignyo, 2013). Tablet hisap dirancang 

agar tidak hancur di dalam rongga mulut tetapi melarut atau terkikis secara 
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perlahan dalam waktu melarut 5-10 menit atau 300 detik-600 detik (Siregar, 

2010). 

 Tablet hisap dapat dibuat dengan cara peleburan atau dengan cara 

pengempaan tablet berbasis gula. Metode pengempaan difomulasikan dengan 

bahan pengikat, tanpa bahan disintegran dan dengan penambahan pengisi yang 

mempunyai rasa manis, seperti manitol, sukrosa, dan sorbitol. 

 Metode granulasi basah dipilih dalam pembuatan tablet hisap, karena serbuk 

dari perasan rimpang kencur akan disalut dengan larutan bahan pengikat sehingga 

partikelnya membentuk granul yang mempunyai kohesifitas dan kompresibilitas 

yang cukup tinggi. Karena tablet hisap harus dihisap perlahan dalam rongga mulut 

maka harus memiliki rasa yang enak dan dibutuhkan bahan pengikat yang baik 

untuk memenuhi persyaratan kekerasan yang cukup tinggi dan melarut perlahan. 

Karena komponen ikatan antar granulnya lemah, sehingga yang digunakan 

sebagai bahan pengikat ialah PVP K-30 agar mampu menghasilkan ikatan antar 

granul yang kuat dan tablet yang dihasilkan akan memiliki kekerasan, kerapuhan 

dan waktu melarut yang baik. 

 Pada penelitian ini, ingin diketahui pengaruh bahan pengikat PVP K-30 

(1%, 2%, dan 3%) terhadap mutu fisik tablet hisap perasan rimpang kencur serta 

berapa kadar bahan pengikat yang memberikan mutu fisik tablet hisap yang lebih 

baik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh kadar PVP K-30 (1%, 2%, dan 3%) terhadap 

mutu fisik tablet hisap perasan rimpang kencur dengan basis 

manitol? 

2. Berapa kadar PVP K-30 optimal yang akan memberikan kekerasan, 

kerapuhan dan waktu melarut tablet hisap yang memenuhi 

persyaratan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menentukan pengaruh kadar PVP K-30 (1%, 2%, dan 3%) terhadap 

mutu fisik tablet hisap perasan rimpang kencur dengan basis manitol. 
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2. Menentukan kadar PVP K-30 yang optimal dalam menghasilkan 

tablet hisap perasan rimpang kencur dengan mutu fisik yang 

memenuhi persyaratan. 

 

1.4 Hipotesis 

 Perbedaan kadar bahan pengikat PVP K-30 dengan basis pembawa manitol 

berpengaruh terhadap mutu fisik tablet hisap perasan rimpang kencur. Semakin 

tinggi kadar bahan pengikat yang digunakan maka semakin meningkatkan 

kekerasan tablet dan waktu melarut semakin lama serta menurunkan nilai 

kerapuhan tablet. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Bagi bidang penelitian, sebagai suatu penelitian untuk mengetahui pengaruh 

bahan pengikat PVP K-30 dengan manitol terhadap mutu fisik tablet hisap 

perasan rimpang kencur sehingga didapat kadar PVP K-30 dengan manitol yang 

dapat menghasilkan tablet hisap perasan rimpang kencur yang memenuhi 

persyaratan. 

 

 

 


