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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1Latar Belakang 

Masyarakat kini sadar akan pentingnya menjaga kesehatan dengan 

mengkonsumsi makanan yang bergizi dan mengandung bahan-bahan yang 

berkhasiat. Banyak kasus  gangguan kesehatan seperti kanker, penuaan dini yang 

disebabkan oleh adanya pencemaran radikal bebas. Terbentuknya efek dari radikal 

bebas ini dapat diatasi dengan pemberiaan antioksidan. Antioksidan merupakan 

senyawa yang mampu menangkal dan meredam dampak negatif dari makanan 

yang mengandung radikal bebas (Kesuma & Rina, 2015). Salah satu tanaman 

yang mengandung senyawa aktif antioksidan yang fungsional adalah buah bit 

(Beta vulgaris L.). Beberapa nutrisi yang terkandung dalam buah bit yaitu, 

vitamin A, B, dan C dan kaya akan pigmen betalain. Pigmen betalain pada buah 

bit merupakan senyawa yang mempunyai efek sebagai antioksidan tinggi (Seafast, 

2015). 

Masyarakat biasa mengkonsumsi buah bit dalam bentuk segar sebagai 

minuman dan juga direbus. Mengingat buah bit sangat bermanfaat sebagai obat 

alternatif, maka perlu dikembangkan suatu bentuk ekstrak buah bit yang terstandar 

dan kemudian dibentuk formulasi sediaan tablet hisap yang praktis dan disukai 

oleh anak-anak maupun orang dewasa. Ekstrak buah bit memiliki sifat fisik 

kental, dengan daya ikat rendah dan larut dalam air, komponen aktif relatif stabil 

terhadap panas dan lembab. 

Tablet hisap adalah sediaan padat mengandung satu atau lebih bahan obat, 

dengan bahan dasar beraroma dan manis, yang dapat membuat tablet melarut atau 

hancur perlahan dalam mulut. Berdasarkan cara pembuatan tablet hisap dapat 

digolongkan sebagai metode peleburan dan metode pengempaan seperti tablet 

umumya. Tablet hisap yang dibuat dengan peleburan disebut pastilles sedangkan 

tablet hisap yang dibuat dengan pengempaan disebut troches (Depkes RI, 2014).  

Persyaratan tablet hisap kekerasan 10 sampai 20 kg, kerapuhan kurang dari 

1% dan waktu melarut tablet antara 5 sampai 10 menit (Parrot, 1970 ; Peters, 
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1989). Salah satu syarat tablet hisap adalah memiliki kekerasan yang tinggi dan 

hal ini dapat dicapai dengan metode granulasi basah dengan penambahan bahan 

pengikat. Pengikat penting dalam menentukan durasi disolusi dan kenyamanan 

penggunaan. Bahan pengikat yang sesuai untuk tablet hisap diantaranya adalah 

gelatin, PVP K-30, turunan selulosa HPMC, CMC Na, dan metil selulosa (Gad, 

2008). 

Pada penelitian ini dipilih bahan pengikat gelatin, karena memiliki  daya 

ikat yang tinggi dan dapat menghasilkan granul yang seragam serta 

kompaktibilitasnya yang baik, sehingga gelatin dapat membentuk granul yang 

kompak dengan kekerasan yang tinggi sesuai untuk digunakan untuk tablet hisap. 

Berdasarkan uraian hal-hal di atas maka dilakukan penelitian terhadap 

tablet hisap ekstrak buah bit yang dibuat dengan metode granulasi basah dengan 

penambahan bahan pengikat gelatin dengan kadar 1%, 2%, dan 3% untuk 

mengetahui pengaruhnya terhadap mutu fisik tablet hisap yang meliputi 

kekerasan, kerapuhan, dan waktu melarutnya. Dari penelitian ini dapat diketahui 

kadar gelatin optimal yang dapat menghasilkan mutu tablet hisap ekstrak buah bit 

yang memenuhi persyaratan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh kadar bahan pengikat gelatin 1%, 2%, dan 3% 

terhadap mutu fisik tablet hisap ekstrak buah bit dan berapa kadar gelatin optimal 

untuk dapat menghasilkan tablet hisap yang memenuhi persyaratan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Menentukan pengaruh kadar bahan pengikat gelatin 1%, 2%, dan 3% 

terhadap mutu fisik tablet hisap ektrak buah bit meliputi kekerasan, kerapuhan, 

waktu melarut tablet, dan menentukan kadar optimal gelatin yang memenuhi 

persyaratan. 

1.4 Hipotesis 

Peningkatan kadar bahan pengikat gelatin akan meningkatkan mutu fisik 

tablet hisap ekstrak buah bit meliputi kekerasan dan waktu melarut tablet serta 

menurunkan kerapuhan tablet. 
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1.5 Manfaat penelitian 

Dengan mengetahui pengaruh kadar gelatin sebagai bahan pengikat 

terhadap mutu fisik tablet hisap ekstrak buah bit, maka dapat diperoleh kadar 

gelatin yang dapat menghasilkan  tablet hisap ekstrak buah bit dengan mutu fisik 

yang memenuhi persyaratan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi tentang formulasi tablet hisap ekstrak buah bit dengan menggunakan 

bahan pengikat gelatin yang dapat meningkatkan mutu fisik tablet sehingga dapat 

dijadikan pertimbangan dalam melakukan penelitian berikutnya. 

 


