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BAB  I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

 Penggunaan obat – obatan yang berasal dari tanaman semakin meningkat 

dewasa ini. Bawang dayak merupakan tanaman yang menarik dikembangkan 

sebagai obat alternatif, karena bawang dayak memiliki kandungan utama senyawa 

bioaktif seperti alkaloid, glikosida, flavanoid, fenolik, steroid, dan tannin yang 

berkhasiat sebagai antidiabetes dan antioksidan (Babula et al., 2005). Bawang 

dayak selama ini sering digunakan sebagai minuman dengan merebus dan serbuk 

simplisia dikemas dalam bentuk sediaan kapsul. 

Untuk mengembangkan formula sediaan tablet, perlu dilakukan studi 

praformulasi dari bahan obat dan sifat fisik ekstrak. Ekstrak bawang dayak 

mempunyai sifat fisik kental, lengket dengan daya ikat yang rendah, larut dalam 

air dan komponen aktifnya relatif stabil terhadap pemanasan dan kelembabpan. 

Oleh karena itu pada penelitian ini akan dikembangkan formulasi tablet efervesen 

dari ekstrak bawang dayak, sehingga diharapkan lebih disukai peggunaannya.  

Tablet efervesen adalah sediaan yang dibuat secara kempa, selain zat aktif, 

tablet efervesen juga mengandung campuran komponen asam (asam sitrat, asam 

tartat) dan komponen basa (natrium bikarbonat) yang dimaksudkan untuk 

menghasilkan gelembung gas (CO2) saat dimasukkan ke dalam air (Depkes RI, 

2014). Reaksi ini sangat cepat dan biasanya selesai dalam waktu 1-2 menit atau 

kurang. 

Pembuatan tablet efervesen ekstrak bawang dayak dilakukan secara 

granulasi basah dikarenakan ekstrak tidak tahan pemanasan, sehingga pembuatan 

granul dikendalikan suhunya dan menggunakan pelarut yang mudah di uapkan 

seperti etanol. Metode granulasi basah meningkatkan homogenitas dan
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 kompaktibilitas granul. Pada metode ini fase asam dan fase basa digranulasi 

secara terpisah untuk menghindari terjadinya reaksi dini antara komponen asam 

dan komponen basa. Pada proses pengeringan granul dilakukan pengeringan 

dengan suhu 40°C untuk mempertahankan kandungan naftokuinon pada ekstrak 

bawang dayak yang tidak stabil dalam pemanasan. 

Pada pembuatan tablet efervesen diperlukan bahan eksepien. Eksepien 

memiliki peran penting dalam mempertahankan mutu fisisk tablet dan bertujuan 

untuk meningkatkan stabilitas, mengoptimalkan pelepasan obat, meningkatkan 

penerimaan pasien, memberikan fungsi ensesial dalam teknologi manufaktur dan 

membantu dalam identifikasi produk (Agoes, 2008). Eksipien yang digunakan 

untuk meningkatkan mutu fisik tablet effervesen adalah bahan pengikat dan bahan 

pengisi. Bahan pengikat yang digunakan adalah PVP K30 karena mudah larut 

dalam air maupun etanol. Granul yang terbentuk dengan larutan etanol-PVP K30 

mudah diproses, cepet kering, dan membentuk massa granul yang kompak.  

Bahan pengisi yang digunakan yaitu manitol karena memiliki rasa yang 

manis, sehingga dapat memperbaiki rasa dalam formulasi sediaan tablet 

effervesen. Meskipun demikian masih diperlukan bahan pemanis seperti aspartam, 

dan PEG 6000 dipilih sebagai lubrikan karena larut dalam air. 

Berdasarkan hal – hal diatas, maka dilakukan pengembangan formulasi 

tablet efervesen ekstrak bawang dayak dengan metode granulasi basah 

menggunakan bahan pengikat PVP K30 dengan kadar 2%, 3%, 4% untuk 

mengetahui pengaruh dari ketiga variasi kadar terhadap mutu fisik tablet 

efervesen meliputi kekerasan tablet, kerapuhan tablet, dan waktu melarut. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh kadar PVP K30 2%, 3% dan 4% terhadap mutu fisik 

tablet efervesen ekstrak bawang dayak ? 

2. Berapa kadar bahan pengikat PVP K30 untuk menghasilkan mutu fisik tablet 

efervesent yang optimal  ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menentukan pengaruh kadar PVP K30 2%, 3%, dan 4% terhadap mutu fisik 

tablet efervesen ekstrak bawang dayak, sehingga dapat diperoleh mutu fisik 

tablet efervesen yang memenuhi syarat.  

2. Menentukan kadar PVP K30 yang optimal dalam menghasilkan tablet 

effervesen ekstrak bawang dayak dengan mutu fisik yang memenuhi syarat. 

1.4 Hipotesis 

 Variasi bahan pengikat PVP K30 dapat berpengaruh terhadap mutu fisik 

tablet effervesen ekstrak bawang dayak yang dihasilkan. Semakin meningkat 

kadar PVP K30 yang digunakan maka semakin meningkat pula kekerasan tablet 

dan waktu melarut serta menurunkan kerapuhan tablet efervesen ekstrak bawang 

dayak. 

1.5 Manfaat Penelitian 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan 

untuk pengembangan formulasi tablet efervesen ekstrak bawang dayak dengan 

pengikat PVP K30. 

 


