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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia memiliki aneka ragam hayati dan kekayaan alam yang melimpah 

termasuk di dalamnya tanaman obat. Salah satu tanaman yang memiliki 

kandungan antioksidan kuat adalah buah bit (Beta vulgaris L) (Mastuti, 2010). 

Komponen utama buah bit adalah pigmen betalain, merupakan kelompok 

betasianin yang berwarna merah violet dan betaxantin yang berwarna kuning yang 

berfungsi sebagai antioksidan (Andarwulan, 2012). Kandungan lainnya adalah 

asam folat, kalium, vitamin C, magnesium, tritopfan, zat besi, tembaga, fosfor dan 

caumarin (Mastuti, 2010). Buah bit selama ini sering digunakan sebagai minuman 

atau jus untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Oleh karena itu, pada penelitian 

ini akan dikembangkan formula sediaan tablet hisap ekstrak buah bit sehingga 

lebih disukai penggunanya. 

Tablet hisap adalah sediaan padat yang mengandung bahan obat, umumnya 

beraroma dan mempunyai rasa manis yang dapat melarut secara perlahan-lahan 

dalam mulut. Berdasarkan metode pembuatan tablet hisap dapat digolongkan 

sebagai metode peleburan dan metode pengempaan seperti tablet umumnya 

(Depkes RI, 1995). Tablet hisap yang dibuat dengan peleburan sering disebut 

pastiles, sedangkan yang dibuat dengan pengempaan disebut troches. Persyaratan 

tablet hisap mempunyai kekerasan lebih besar dari 10-20 kg, kerapuhan kurang 

dari 1% dan waktu melarut 5 sampai 10 menit. Untuk mencapai persyaratan 

tersebut perlu ditambah bahan pengikat untuk menghasilkan granul yang kompak 

dengan kompaktibilitas yang tinggi (Peter, 1980). 

Ekstrak buah bit mempunyai sifat fisik kental, sukar dikompresi dan larut 

dalam air sedangkan komponen aktifnya relatif stabil terhadap panas dan 

kelembapan (Andarwulan, 2012). Mengingat sifat ekstrak buah bit dan 

persyaratan tablet hisap maka pada pengembangan formulasinya dibuat dengan 

cara granulasi basah untuk membentuk tablet hisap yang memenuhi persyaratan 

mutu fisik tablet hisap. 
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Bahan pengikat yang sering digunakan antara lain adalah PVP K-30, 

Gelatin, turunan selulosa seperti, HPMC, CMC Na dan metil selulosa (Swarbrick 

and Boylan, 1997). Dalam penelitian ini dipilih bahan pengikat HPMC tipe 2910 

3 cps karena larut dalam air, daya ikat yang kuat dan dapat membentuk granul 

yang kompak (Rowe et al, 2009). 

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian terhadap tablet hisap 

ekstrak buah bit yang dibuat secara granulasi basah dengan penambahan bahan 

pengikat HPMC 2910 3 cps dengan kadar 1%, 2% dan 3% dan untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh terhadap mutu fisik tablet hisap yang meliputi kekerasan, 

kerapuhan dan waktu melarut. Dari penelitian ini dapat diketahui kadar HPMC 

2910 3 cps optimal untuk menghasilkan mutu fisik tablet hisap ekstrak buah bit 

yang memenuhi persyaratan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh kadar bahan pengikat HPMC 2910 3 cps 1%, 2%, dan 

3% terhadap mutu fisik tablet hisap ekstrak buah bit dan berapa kadar bahan 

pengikat HPMC 2910 3 cps yang dapat membentuk tablet hisap ekstrak buah bit 

yang memenuhi persyaratan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Menentukan pengaruh kadar bahan pengikat HPMC 2910 3 cps 1%, 2%, 

dan 3% terhadap mutu fisik tablet hisap ekstrak buah bit, dan pada kadar berapa 

HPMC 2910 3 cps dapat menghasilkan tablet hisap ekstrak buah bit  memenuhi 

persyaratan farmasetika? 

1.4 Hipotesis 

Peningkatan kadar bahan pengikat HPMC 2910 3 cps 1%, 2%, dan 3% 

dapat meningkatkan kekerasan tablet, mengurangi kerapuhan, dan memperlambat 

waktu melarut tablet hisap ekstrak buah bit. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

formulasi tablet hisap ekstrak buah bit dengan menggunakan HPMC 2910 3 cps 
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sebagai bahan pengikat yang dapat meningkatkan mutu fisik tablet hisap ekstrak 

buah bit yang baik sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam mengadakan 

penelitian lebih lanjut. 


