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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Penggunaan obat-obatan yang berasal dari tanaman semakin meningkat 

akhir-akhir ini. Salah satu tanaman yang dapat digunakan sebagai pelega 

tenggorokan dan antiseptik adalah rimpang kencur. Kencur mempunyai minyak 

atsiri yang mengandung etil ester asam sinamat, etil parametoksi sinamat (EPMS), 

borneol, campfen, p-metoksitiren, karen, n-pentadekan, dan golongan senyawa 

flavanoid.  Sejak zaman dahulu rimpang kencur dijadikan sebagai obat untuk 

menyembuhkan berbagai penyakit (Sina, 2012).  

Rimpang kencur Selama ini sering digunakan sebagai jamu yang diminum 

baik berupa jamu gendong maupun jamu seduhan maupun untuk lokal pada 

jaringan kulit. Masyarakat menggunakan rimpang kencur ini sebagai pelega 

tenggorokan dengan cara mengunyah rimpang kencur tersebut. Oleh karena itu 

untuk meningkatkan manfaat rimpang kencur dengan meningkatkan 

aseptibilitasnya dan disenangi anak-anak dibuat sediaan tablet hisap. Tablet hisap 

mudah digunakan yaitu cukup dihisap, tablet akan langsung kontak dengan cairan 

saliva yang ada di dalam mulut sehingga tablet akan pecah dengan sendirinya. 

Dengan inovasi tablet hisap dapat memudahkan pemanfaatan kencur sebagai obat 

tradisional kepada anak-anak. 

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

atau lebih bahan obat, umumnya dengan bahan dasar beraroma manis, yang dapat 

melarut atau hancur perlahaan-lahan di dalam mulut. Tablet ini dimaksudkan untuk 

memberi  efek lokal pada mulut atau tenggorokan, tetapi dapat juga mengandung 

bahan aktif yang ditujukan untuk absorpsi sistemik setelah ditelan (Departmen 

Kesehatan RI, 1995). 

Berdasarkan pada pembuatannya, ada dua metode pembuatan tablet hisap 

yaitu metode peleburan dan cara pengempaan seperti halnya tablet biasa. 

Pembuatan tablet hisap  dengan pengempaan dilakukan dengan granulasi basah 

karena tablet hisap harus cukup keras dan melarut perlahan tanpa mengalam
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disentegrasi sehingga diperlukan suatu pengikatan yang kuat antar granul sehingga terbentuk 

granul yang mempunyai kohesifitas dan kompressibilitas yang cukup tinggi. Oleh karena itu, 

dengan granulasi basah diharapkan akan menghasilkan tablet hisap yang baik. 

Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan tablet hisap umumnya sama seperti  

tablet biasa. Karena tablet hisap tersebut harus dihisap perlahan dalam rongga mulut, membuat 

rasa yang enak merupakan salah satu faktor yan harus perhatikan seperti penambahan bahan 

pengisi yang mempunyai rasa yang manis. Demikian pula dengan penambahan bahan pengikat 

juga merupakan eksipien yang penting, terutama dalam pembuatan tablet hisap secara 

kompresi. 

Penambahan bahan pengikat akan mempengaruhi mutu fisik tablet seperti kekerasan, 

kerapuhan dan memperlambat melarutnya tablet dalam rongga mulut. Dengan penambahan 

bahan pengikat dengan kadar yang optimum, diharapkan akan diperoleh sediaan dengan mutu 

yang baik. 

Adapun bahan pengikat yang sering digunakan untuk tablet hisap kompresi secara 

granulasi basah meliputi gelatin, PVP dan HPMC. Pada penelitian ini dipilih Hidroksipropil 

metilselulosa (HPMC) sebagai bahan pengikat yang yang dapat menghasilkan tablet dengan 

kekerasan baik. Oleh karena itu pada penelitian ini dikembangkan formula tablet hisap rimpang 

kencur dengan bahan pengikat HPMC 2910 3cps. 

Pada penelitian ini ingin diketahui pengaruh kadar bahan pengikat HPMC 2910 3cps 1%, 

2%, 3% terhadap mutu fisik tablet hisap rimpang kencur yang memenuhi persyaratan dengan 

kadar berbeda yang memberikan mutu fisik tablet hisap yang lebih baik. 
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1.2    Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh kadar HPMC 2910 3cps  1%, 2%, dan 3% terhadap mutu fisik 

tablet hisap rimpang kencur ? 

2. Berapa kadar HPMC 2910 3cps optimal yang akan memberikan mutu fisik tablet 

hisap rimpang kencur yang paling baik? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menentukan pengaruh pada kadar HPMC 2910 3cps   sebagai bahan pengikat 

terhadap mutu fisik tablet hisap rimpang kencur. 

2. Menentukan kadar HPMC 2910 3cps yang memenuhi persyaratan tablet hisap 

rimpang kencur. 

 

1.4 Hipotesis 

Terdapat perbedaan mutu fisik tablet rimpang kencur karena perbedaan kadar  HPMC 

2910 3cps  dengan manitol. Peningkatan kadar HPMC 2910 3cps akan meningkatkan 

kekerasan, menurunkan kerapuhan dan  memperlambat waktu melarut tablet hisap rimpang 

kencur . 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang formulasi tablet 

hisap rimpang kencur dengan menggunakan  pengikat HPMC 2910 3cps dengan manitol 

sebagai bahan pengisi yang dapat meningkatkan mutu fisik tablet hisap rimpang kencur  yang 

baik.  

 


