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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pemanfaatan tanaman obat merupakan salah satu pilihan dalam 

penyembuhan suatu penyakit atau sebagai upaya penjagaan kesehatan. Rimpang 

kencur merupakan salah satu tanaman yang banyak manfaatnya yaitu obat 

analgesik penghilang rasa nyeri dan sebagai pelega tenggorokan pada sakit 

influenza di masyarakat. Kencur mempunyai kandungan minyak atsiri, borneol, 

kaemferin, sineol, p-metoksi stiren, dan p-metoksi sinamat. Mengingat pentingnya 

kandungan zat aktif dalam rimpang kencur untuk menjaga kesehatan, maka perlu 

dikembangkan suatu sediaan yang disenangi masyarakat.  

Masyarakat menggunakan rimpang kencur sebagai pelega tenggorokan  

dengan cara mengunyah rimpang kencur tersebut. Oleh karena itu pada penelitian 

ini dibuat tablet hisap dari perasan rimpang kencur yang ditujukan untuk 

pengobatan lokal, sehingga meningkatkan kenyamanan dan penggunaannya lebih 

disukai.  Tablet hisap (lozenges) adalah bentuk sediaan padat yang mengandung 

satu atau lebih bahan obat umumnya dengan bahan dasar beraroma dan manis, yang 

dapat melarut secara perlahan-lahan di dalam rongga mulut.  

Bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan tablet hisap umumnya sama 

seperti tablet biasa. Karena tablet hisap tersebut harus dihisap perlahan di dalam 

rongga mulut maka rasa yang enak merupakan salah satu faktor tablet hisap yang 

harus diperhatikan,  misalnya pada penambahan bahan pemanis.  Disamping bahan 

tersebut juga merupakan eksipien penting terutama dalam pembuatan tablet hisap 

secara kompresi. Penambahan bahan pengikat mempengaruhi mutu fisik tablet 

seperti kekerasan, kerapuhan, dan juga memperlambat melarut tablet dalam rongga 

mulut.  Dengan pemilihan bahan tersebut dan pengaturan kadarnya, diharapkan 

memperoleh sediaan dengan mutu yang baik.  

 Tablet ini dimaksudkan untuk memberikan efek lokal pada mulut, umumnya 

untuk mengobati sakit tenggorokan atau untuk mengurangi batuk pada influenza, 

dan dapat juga diabsorpsi secara sistemik setelah tertelan. Tablet hisap dirancang 
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agar tidak hancur di dalam mulut tetapi melarut secara perlahan dalam waktu 10 

menit atau kurang.   

Berdasarkan pada pembuatannya ada dua metode pembuatan tablet hisap 

yaitu metode peleburan bahan aktif dengan gelatin atau basis gula, manitol atau 

sorbitol.  Sedangkan pada metode kedua dengan cara pengempaan seperti tablet 

biasa.   

Pembuatan tablet hisap dengan metode pengempaan dapat dilakukan dengan 

granulasi basah, granulasi kering, dan cetak langsung. Namun yang terbaik adalah 

granulasi basah karena tablet hisap harus cukup keras dan melarut secara perlahan 

tanpa mengalami disintegrasi, sehingga diperlukan suatu pengikatan yang kuat 

antar granul.  Dengan metode granulasi basah partikel serbuk akan tersalut larutan 

pengikat terbentuk granul yang mempunyai kohesivitas dan kompresibilitas yang 

cukup tinggi.  Oleh karena itu dengan granulasi basah menghasilkan tablet hisap 

yang baik.   

Adapun bahan pengikat yang sering digunakan untuk tablet hisap kompresi 

meliputi turunan selulosa seperti metil selulosa, hidroksi propil metilselulosa, CMC 

Na, PVP dan gelatin. Bahan pengikat berfungsi untuk meningkatkan kekuatan antar 

granul dan memperlama proses melarut, sehingga diperlukan untuk sediaan tablet 

hisap.  

Pada penelitian ini dipilih gelatin sebagai pengikat karena dapat memberikan 

tablet hisap dengan kekerasan yang cukup tinggi. Untuk itu pada penelitian ini 

dikembangkan formula tablet hisap rimpang kencur dengan bahan pengikat gelatin. 

semakin besar jumlah pengikat gelatin membuat nilai kerapuhan yang makin kecil. 

Meningkatkan jumlah gelatin sebagai pengikat akan meningkatkan juga kekerasan 

dan waktu melarut dari tablet hisap  (Safitri, N., et al., 2014). 

Oleh karena itu, pada penelitian ini diketahui pengaruh kadar bahan pengikat 

Gelatin 1%, 2%, 3% terhadap mutu fisik tablet hisap perasan rimpang kencur, 

sehingga dapat diperoleh formulasi tablet hisap yang memenuhi persyaratan.  
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh variasi kadar Gelatin sebagai bahan pengikat 

dengan kadar 1%, 2%, dan 3% terhadap mutu fisik tablet hisap perasan 

rimpang kencur? 

2. Berapa kadar Gelatin yang dapat memberikan mutu fisik tablet hisap 

perasan rimpang kencur yang memenuhi persyaratan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menentukan pengaruh kadar Gelatin sebagai bahan pengikat terhadap 

mutu fisik tablet hisap perasan rimpang kencur. 

2. Menentukan kadar Gelatin yang dapat menghasilkan mutu fisik tablet 

hisap perasan rimpang kencur yang memenuhi persyaratan. 

 

1.4 Hipotesis 

Terdapat perbedaan mutu fisik tablet hisap perasan rimpang kencur dengan 

basis Manitol karena perbedaan kadar Gelatin. Peningkatan kadar Gelatin 

meningkatkan kekerasan, menurunkan kerapuhan dan memperlambat waktu 

melarut tablet hisap perasan rimpang kencur. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

formulasi tablet hisap perasan rimpang kencur dengan menggunakan Gelatin 

sebagai bahan pengikat yang dapat meningkatkan mutu fisik tablet hisap perasan  

rimpang kencur yang baik.  

 

 

 

 

 

 

 

 


