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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Perubahan  paradikma dari penggunaan obat sintetis menjadi obat 

tradisional yang berasal dari tanaman kini kian menglobal. Salah satu tanaman 

yang termasuk komoditas hortikultura dari kelompok tanaman sayur-sayuran yang 

potensial dan multiguna untuk meningkatkan kesehatan masyarakat adalah 

tanaman wortel. Wortel merupakan sayuran yang banyak mengandung 

betakaroten yang merupakan prekursor vitamin A (Kumalaningsih, 2006). Jika 

tubuh kekurangan vitamin A, maka di dalam hati betakaroten akan di ubah 

menjadi vitamin A. Defisienasi vitamin A adalah salah satu masalah gizi utama 

yang dihadapi oleh penduduk di dunia, menyebabkan kebutaan melalui 

xerophthalmia (Wahlqvist, 2002). Selain itu betakaroten juga memiliki fungsi 

sebagai antioksidan dan berpengaruh terhadap sistem imunitas yang penting untuk 

melawan infeksi (Dalimartha, 2000). 

 Mengingat pentingnya asupan betakaroten setiap harinya, maka dianjurkan 

untuk membiasakan diri mengkonsumsi wortel sejak kecil. Untuk membantu 

meningkatkan minat konsumsi wortel pada anak, maka dibuat dalam bentuk 

ekstrak dan di formulasikan sebagai tablet efervesen. Tablet efervesen merupakan 

sediaan tablet yang dibuat dengan cara pengempaan bahan aktif dengan campuran 

asam organik dan natrium bikarbonat (Banker dan Anderson, 1986). Keuntungan 

tablet efervesen merupakan produk yang praktis, cepat larut dalam air tanpa harus 

mengaduk, memberikan efek menyegarkan serta dosis obat dapat ditentukan 

(Lestari dan Natalia, 2007). 

 Pemilihan metode pembuatan tablet efervesen dipengaruhi oleh dosis dan 

stabilitas bahan aktif. Pada penelitian ini dipilih metode granulasi basah karena 

dosis ekstrak wortel relatif kecil dan tidak stabil degan adanya pemanasan. 

Pemilihan metode granulasi basah dipilih karena esktrak wortel lebih mudah 

dibentuk menjadi granul yang homogen. untuk menghindari penguraian 

betakaroten dipilih pelarut yang mudah menguap seperti etanol. Pada metode
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granulasi basah diperlukan pengikat. Pemilihan pengikat berfungsi untuk 

memberikan kekompakan dan daya tahan tablet, sehingga menjamin penyatuan 

beberapa partikel serbuk dalam sebuah butir granul (Voigt,1984). Bahan pengikat 

yang sesuai dan larut dalam etanol adalah PVP K-30 selain itu dapat membentuk 

granul, menaikan kekompakan kohesif tablet yang di cetak, dan meningkatakan 

ikatan antar granul (Bertuzzi, 2005). 

 Bahan utama untuk membentuk gelembung CO2  pada formulasi tablet 

efervesen adalah bahan asam dan bahan basa. Sumber asam yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah kombinasi asam sitrat dan asam tartrat karena 

penggunaan bahan asam tunggal saja akan menimbulkan kesukaran. Apabila asam 

tartrat sebagai asam tunggal, granul yang dihasilkan akan mudah kehilangan 

kekuatannya dan akan menggumpal. Sedangkan asam sitrat saja akan 

menghasilkan campuran lekat dan sukar menjadi granul (Ansel, 2008). Sedangkan 

fase basa yang dipilih adalah natrium bikarbonat yang merupakan sumber utama 

karbondioksida dalam sistem efervesen dan biasanya dapat digunakan sebagai 

pengisi. Senyawa ini larut sempurna dalam air, tidak higoskopis, sehingga banyak 

dipakai dalam pembuatan tablet efervesen (Mohrle, 1989). 

 Tablet efervesen juga mengandung bahan lainnya seperti pengisi, 

pengikat, pemanis dan pelicin. Pada penelitian ini dipilih kombinasi sukrosa dan 

mannitol sebagai pengisi dengan harapan padat memperbaiki sifat alir dan dapat 

memberikan rasa yang sehingga diperoleh tablet efervesen yang baik dengan rasa 

akseptebel. Meskipun demikian masih diperlukan bahan pemanis seperti 

aspartam. Sebagai librikan dipilih bahan yang larut dalam air seperti PEG 6000. 

 Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dilakukan penelitian dengan 

menggunakan kombinasi sukrosa-mannitol sebagai bahan pengisi, kombinasi 

asam sitrat dan tartrat sebagai bagian asam, natrium bikarbonat sebagai bagian 

basa, PVP K-30 sebagai bahan pengikat dengan kadar 1%, 2%, dan 3%, PEG 

6000 sebagai lubrikan, aspartam sebagai pemanis dan digunakan metode granulasi 

basah, selanjutnya dilakukan pemeriksaan pengaruh bahan pengikat PVP K-30 

terhadap mutu fisik  tablet yang meliputi kekerasan, kerapuhan, dan waktu 

melarut tablet efervesen. Dari penelitian ini dapat diketahui kadar PVP K-30 
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optimal yang dapat menghasilkan mutu tablet efervesen ekstrak wortel yang 

memenuhi persyaratan. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Bagaimana pengaruh kadar bahan pengikat PVP K-30 (1%, 2%, dan 3%) 

terhadap mutu tablet efervesen ekstrak wortel dengan basis kombinasi sukrosa-

mannitol yang dibuat dengan metode granulasi basah dan pada kadar berapa 

bahan pengikat PVP K-30 dapat menghasilkan mutu fisik tablet efervesen ekstrak 

wortel yang memenuhi persyaratan ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Menentukan pengaruh kadar PVP K-30 (1%, 2%, dan 3%) sebagai bahan 

pengikat terhadap mutu fisik tablet efervesen ekstrak wortel yang dibuat dengan 

metode granulasi basah dan untuk mendapatkan formula tablet efervesen ekstrak 

wortel yang memenuhi persyaratan. 

1.4 Hipotesis 

 Adanya perbedaan kadar bahan pengikat PVP K-30 dapat meningkatkan 

kekerasan tablet dan mengurangi kerapuhan tablet, dan memperlambat waktu 

hancur tablet efervesen  ekstrak wortel. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

formulasi tablet efervesen ekstrak wortel dengan menggunakan PVP K-30 sebagai 

bahan pengikat yang memiliki mutu fisik yang baik sehingga dapat dijadikan 

pertimbangan dalam mengadakan penelitian lebih lanjut. 

 


