
 

 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Stroke merupakan salah satu masalah kesehatan yang perlu mendapatkan 

perhatian khusus dan dapat menyerang siapa saja, kapan saja tanpa memandang 

jenis kelamin, ras, status sosial atau usia. Salah satu terapi yang digunakan dalam 

tatalaksana terapi stroke iskemik adalah terapi antiplatelet. Penggunaan 

antiplatelet direkomendasikan untuk mengurangi atau mencegah kejadian stroke 

berulang dan kejadian kardiovaskuler lainnya (Furie et al., 2011).  

Salah satu tanaman Indonesia yang memiliki potensi sebagai obat 

antiplatelet adalah kubis merah. Ekstrak etanol kubis merah memiliki aktivitas 

sebagai antiplatelet pada dosis 38,76 mg/kgBB pada mencit (Putri et al., 2014). 

Efek ini diduga disebabkan oleh adanya aktivitas dari senyawa flavonoid dan 

glikosida isotiosianat yang terkandung dalam ekstrak etanol kubis merah. 

Mekanisme agregasi platelet karena adanya hambatan siklooksigenase 

menyebabkan penurunan aktivasi platelet dan penggumpalan platelet pada 

pembentukan trombus akan terhambat. Ekstrak etanol kubis merah dianggap aman 

karena memiliki LD50 sebesar 5000 mg/kgBB (Thounaojam et al., 2011). 

Pada umumnya masyarakat mengkonsumsi obat tradisional dengan cara 

dimakan seperti lalapan atau direbus. Cara penggunaan ini tidak efisien, maka 

diperlukan inovasi baru untuk memudahkan dalam penggunaan dan kenyamanan 

agar kepatuhan minum obat menjadi tinggi dengan cara menformulasi menjadi 

tablet. Salah satu penggunaan terapi obat yang banyak disukai oleh masyarakat 

yaitu bentuk sediaan tablet. 

Komponen yang penting dalam pembuatan tablet selain zat aktif yaitu 

bahan pengikat, penghancur, pengisi dan bahan pelicin. Peran utama bahan 

pengikat dan bahan penghancur dalam pembuatan tablet sangat dibutuhkan untuk 

mendapatkan sifat fisik dan kimia tablet yang baik. Pada pembuatan tablet dengan 

metode granulasi basah dapat menggunakan bahan pengikat polivinilpirilidon 

(PVP) dengan konsentrasi 0,5-5%. Bahan penghancur yang digunakan natrium
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alginat pada konsentrasi 2,5-10%. Perbandingan konsentrasi bahan pengikat dan 

penghancur berperan dalam penghancuran tablet saat kontak dengan saluran 

pencernaan. Jika jumlah bahan pengikat yang ditambahkan dalam formula tablet 

berlebih maka tablet menjadi semakin keras dan menurunkan waktu hancur. Jika 

penggunaan bahan penghancur berlebih akan menyebabkan tablet mudah rapuh. 

Berdasarkan uraian tersebut diperlukan optimasi tablet terhadap kombinasi bahan 

penghancur dan bahan pengikat yang bertujuan untuk memperoleh sifat fisik 

tablet yang diinginkan. 

Optimasi bahan pengikat dan penghancur dilakukan penelitian untuk 

mengetahui pengaruh campuran bahan pengikat PVP dan bahan penghancur 

natrium alginat dengan kombinasi yang tepat menggunakan Simplex lattice 

design. Optimasi bertujuan untuk mempermudah dalam perancangan, penyusunan 

dan interpretasi data secara matematis dalam penelitian. Metode Simplex lattice 

design merupakan metode yang sederhana dan efisien untuk memprediksi data 

penelitian (Bolton and Bon, 2004). 

 

B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh perbandingan penggunaan natrium alginat dan PVP 

terhadap sifat fisik tablet ekstrak kubis merah (Brassica oleraceae var. 

Capitata L.) ? 

2. Berapa perbandingan penggunaan natrium alginat dan PVP sehingga 

menghasilkan tablet ekstrak kubis merah (Brassica oleraceae var. capitata 

L.) dengan sifat fisik yang optimum? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuannya adalah 

1. Mengetahui pengaruh perbandingan natrium alginat dan PVP terhadap sifat 

fisik tablet ekstrak kubis merah (Brassica oleraceae var. capitata L.). 

2. Memperoleh formula optimum tablet ekstrak kubis merah (Brassica 

oleraceae var. capitata L. ). 
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D. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Kubis Merah 

Sistematik tumbuhan kubis merah adalah sebagai berikut : Kingdong 

Plantae, Divisi Magnoliophyta, Kelas Magnoliophyta, Bangsa Capparales, Suku 

Brassicaceae, Marga Brassica, Spesies Brassica oleraceae L. Var. capitata f. 

Rubra (Majeed, 2004). 

Kubis merah mempunyai nama yang berbeda dari berbagai negara, Rode 

Kool (Belanda), Suitkool (Afrika), Chou Cobus (Prancis), Kopfkohl (Jerman), 

Red Cabbage (Inggris) (Heyne, 1987). 

Gambar tanaman kubis ditampilkan pada Gambar 1. Daun tanaman kubis 

berbentuk bulat, lonjong, oval membentuk roset akar yang besar dan tebal, daun 

kubis mempunyai tiga warna yaitu ada yang berwarna putih (forma alba), hijau 

dan merah keunguan (forma rubra). 

 

Gambar 1. Tanaman kubis merah 

Pertumbuhan daun lama-lama akan menutupi daun-daun muda yang 

terakhir tumbuh hingga terhenti sampai terbentuk krop atau telur (kepala). 

Selanjutnya, krop akan pecah dan keluar bunga yang bertangkai panjang, 

bercabang, berdaun kecil-kecil, mahkota tegak, berwarna kuning. Buahnya polong 

berbentuk silindris, panjang 5-10 cm, berbiji banyak. Biji berdiamater 2-4 nm, 

berwarna coklat kelabu dan berakar serabut (Dalimartha, 2000). 

Kubis merah mempunyai kandungan vitamin A, C, E, kalsium, flavonoid 

dan glikosida isotiosianat (Cartea et al., 2011). Menurut Lin et al., (2008)  

mempunyai kandungan fosfor, natrium, mineral kalium, besi, sulforafan serta 

mengandung antosianin. 

Senyawa flavonoid dan glikosida isotiosianat kubis merah mempunyai 

aktivitas menghambat adhesi, agregasi dan aktivasi platelet pada dosis 38,76 
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mg/kgBB pada mencit (Putri et al., 2014). Flavonoid dan glikosida isotiosianat 

mampu menghambat agregasi platelet karena adanya kemampuan dalam 

menghambat pelepasan mediator asam arakidonat dari membran sel sehingga jalur 

metabolisme siklooksigenase menjadi terhambat. Adanya penghambatan 

siklooksigenase menyebabkan tromboksan A2 tidak terbentuk atau berkurang, 

sehingga akan menyebabkan terjadinya penurunan aktivasi platelet dan 

penggumpalan platelet pada pembentukan trombus akan terhambat. Ketika 

pembentukan trombus terhambat, maka waktu pendarahan akan samakin 

meningkat. Penelitian Rasheed et al., (2015) di Pakistan juga menyebutkan bahwa 

ekstrak etanol kubis merah mempunyai efek antikoagulan pada dosis 200 

mg/kgBB pada kelinci. 

2. Tinjauan Tentang Ekstrak 

Ekstraksi adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut 

sehingga terpisah dari bahan yang tidak larut dengan menggunakan suatu pelarut 

cair. Penggolongan senyawa aktif dari simplisia adalah minyak atsiri, alkaloid, 

flavonoid dan lain-lain. Dengan diketahuinya senyawa aktif yang dikandung 

simplisia akan mempermudah pemilihan pelarut dengan cara ekstraksi yang tepat 

(Departemen Kesehatan RI, 2000). 

Ekstrak adalah sediaan kering, kental atau cair dibuat dengan menyari 

simplisia nabati atau hewani menurut cara yang cocok, di luar pengaruh cahaya 

matahari. Cairan penyari yang digunakan yaitu air, eter atau campuran etanol dan 

air (Departemen Kesehatan RI, 2000). Tujuan utama ekstraksi adalah untuk 

mendapatkan atau memisahkan sebanyak mungkin zat-zat yang memiliki khasiat 

pengobatan (Syamsuni, 2006). 

Metode ekstraksi ada 4 macam yaitu maserasi, perkolasi, refluks dan 

soxhletasi. Maserasi merupakan penyarian sederhana dengan cara merendam 

serbuk simplisia dalam cairan penyari. Cairan penyari akan menembus dinding sel 

dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif. Metode perkolasi 

adalah proses penyarian simplisia secara lambat dalam suatu perkolator, dengan 

tujuan supaya zat berkhasiat tertarik seluruhnya  (Allen et al., 2009). 
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3. Tinjauan Tentang Tablet 

a. Tablet 

Menurut Kementerian Kesehatan RI (2014) tablet adalah sediaan padat 

yang mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan pengisi. Dibuat secara 

kempa cetak, dalam bentuk tabung pipih atau sirkuler, kedua permukaannya rata 

atau cembung, mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa zat 

tambahan. Definisi lain menurut Siregar dan Wikarsa (2010) tablet dapat 

didefinisikan sebagai bentuk sediaan solid yang mengandung satu atau lebih zat 

aktif dengan atau tanpa berbagai eksipien (yang meningkatkan mutu sediaan 

tablet, kelancaran sifat alir, sifat kohesivitas, kecepatan disintegrasi dan sifat 

antilekat) dan dibuat dengan mengempa suatu campuran serbuk dalam mesin 

tablet. 

b. Metode pembuatan tablet 

Pembuatan tablet ada 3 yaitu granulasi basah, granulasi kering dan kempa 

langsung. Metode yang sering digunakan adalah granulasi basah. Metode 

granulasi basah adalah proses perubahan serbuk halus menjadi granul dengan 

bantuan larutan bahan pengikat. Pemilihan larutan bahan pengikat yang cocok dan 

jumlahnya yang tepat akan mengubah serbuk-serbuk halus menjadi granul yang 

mudah mengalir. Pada metode granulasi kering, granul dibentuk oleh penambahan 

bahan pengikat ke dalam campuran obat tetapi dengan cara memadatkan massa 

yang jumlahnya besar dari campuran serbuk. Kemudian memecahkannya dan 

menjadikan pecahan-pecahan ke dalam granul penambah bahan pelicin dan 

penghancur dicetak menjadi tablet. Metode cetak langsung digunakan pada bahan 

mempunyai sifat alir yang baik, sehingga tanpa memerlukan granulasi basah atau 

kering (Ansel, 2008). 

4. Tinjauan Tentang Eksipien 

Pada umumnya setiap sediaan farmasi yang meliputi obat modern, 

tradisional dan kosmetik mempunyai komposisi yang terdiri atas bahan aktif, 

eksipien utama dan eksipien pendukung. Eksipien adalah zat yang digunakan 

sebagai bahan tambahan atau pendukung dalam suatu formula sediaan, bersifat 

inert dan tidak mempunyai efek farmakologi. Sifat eksipien yang diperlukan 
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adalah stabil secara fisik dan kimia, bebas mikroorganisme patogen, dapat 

mendukung bioavailabilitas, tersedia dalam perdagangan dan harga terjangkau 

sehingga tidak menyebabkan harga obat menjadi semakin mahal. Manfaat 

eksipien dalam memproduksi sediaan farmasi tidak kalah pentingnya dari zat 

aktif, karena dapat memberikan nilai tambahan pada sediaan, tidak hanya pada 

tampilan fisiknya saja tetapi juga pada sifat lepasnya obat yang berdampak positif 

pada efek terapi obat (Anwar, 2012). 

Macam-macam eksipien dalam pembuatan tablet yaitu bahan pengisi, 

bahan penghancur, bahan pengikat dan bahan pelicin. 

a. Bahan pengisi 

Bahan pengisi berfungsi untuk memperbesar volume massa agar mudah 

dicetak. Bahan pengisi ditambahkan jika zat aktifnya sedikit atau sulit dikempa. 

Contoh: laktosa, pati, kalsium fosfat, selulosa mikrokristal (Kementerian 

Kesehatan RI, 2014). Menurut Anwar (2012) selain berfungsi untuk memperbesar 

volume sifat bahan pengisi tablet sangat berperan dalam mempengaruhi 

karakteristik produk akhir, seperti kompresibilitas dan karakteristik tablet yang 

dihasilkan. Salah satu sifat yang penting bagi setiap bahan pengisi adalah mudah 

mengalir memasuki pencetak tablet. Bentuk partikel bahan pengisi dapat 

mempengaruhi kelarutan, karena bentuk kristal lebih sulit dari pada bentuk amorf 

dan kelarutan akan mempengaruhi profil pelepasan obat zak aktif sediaan tablet. 

b. Bahan pengikat 

Berfungsi memberikan gaya adhesi pada massa serbuk sewaktu 

digranulasi serta menambah daya kohesi pada bahan pengisi. Bahan pengikat 

menentukan keseragaman ukuran, kekerasan dan mudah tidaknya granul yang 

dihasilkan untuk dikempa menjadi tablet (Hadisoewignyo and Fudholi, 2013). Zat 

pengikat dapat ditambahkan dalam bentuk kering atau larutan, tetapi lebih efektif 

jika ditambahkan dalam bentuk larutan. Zat yang umumnya digunakan yaitu 

povidon atau PVP, gelatin, sukrosa, metilselulosa (Kementerian Kesehatan RI, 

2014). Menurut Anwar, (2012) penggunaan binder sebaiknya dalam konsentrasi 

yang sesuai atau jumlahnya cukup. Jika jumlah bahan pengikat tidak sesuai maka 

akan terjadi capping, lamination, sticking, picking dan filming. Namun bila 
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penggunaan terlalu berlebihan dapat mengakibatkan meningkatnya kekerasan 

tablet yang mengakibatkan tablet sukar larut. 

c. Bahan penghancur 

Bahan penghancur merupakan zat yang akan mengembang dengan adanya 

air setelah tablet ditelan. Tekanan pengembangan sangat berperan dalam 

kehancuran tablet, dalam hal ini adalah ikatan yang mengompakkan hasil cetakan. 

Bahan yang umum digunakan adalah pati dan selulosa yang termodifikasi secara 

kimia, natrium alginat dan selulose mikrokristal (Kementerian Kesehatan RI, 

2014). Berikut adalah teori tentang mekanisme aksi disentegrasi. Swelling adalah 

disentegran mengalami pengembangan apabila bercampur dengan air atau 

kelembapan. Saat mengembang dibutuhkan suatu ruang dan pada tablet dengan 

porositas yang tidak cukup banyak memberikan ruang bagi pengembangan 

disentegran menyebabkan pendesakan berupa tekanan pada granul sehingga tablet 

pecah. Heat of wetting adalah disintegran bila terbasahi oleh air atau kelembapan 

menimbulkan panas akibat reaksi. Panas ini menyebabkan udara yang 

terperangkap dalam tablet sehingga volume menjadi besar dan tablet pecah 

(Anwar, 2012). 

d. Bahan pelicin 

Bahan pelicin memudahkan pengeluaran tablet keluar dari cetakan dengan 

permukaan sisi tablet. Berguna mencegah massa tablet melekat dan mengurangi 

gesekan selama proses pengempaan. Pada umumnya bahan pelicin bersifat 

hidrofobik, sehingga cenderung menurunkan kecepatan disintegrasi dan disolusi 

tablet. Oleh karena itu kadar bahan pelicin yang berlebihan harus dihindari 

(Kementerian Kesehatan RI, 2014). 

5. Optimasi 

Suatu formula merupakan campuran yang terdiri dari berbagai komponen. 

Permasalahan umum dalam studi formulasi terjadi bila komponen-komponen 

formula diubah-ubah dalam upaya untuk mengoptimalkan hasil. Optimasi adalah 

suatu metode atau desain eksperimental untuk memudahkan dalam penyusunan 

dan interpretasi data secara matematis. Formula yang optimal seringkali didapat 

dari penerapan simplex lattice design. Kombinasi dalam desain simpleks dipilih 
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untuk mencakup keseluruhan ruang secara simetris. Simplex lattice design 

merupakan metode yang digunakan dalam menentukan optimasi suatu formula 

dengan beberapa macam ukuran komponen yang akan digunakan yang jumlah 

totalnya sama antara satu formula dengan formula yang lain (Bolton and Bon, 

2004). Hasil yang digunakan untuk menghitung persamaan yang digunakan dalam 

memperkirakan respon. Dalam pendekatan simplex digunakan Persamaan 1. 

    ( )    ( )     ( )( ) .................................................................... (1) 

Dengan, Y = respon ( hasil percobaan) 

 A = fraksi komponen PVP 

 B  = fraksi komponen natrium alginat 

          = koefisien yang dihitung dari hasil percobaan 

(Kurniawan and Sulaiman, 2009). 

6. Monografi Bahan Tambahan (Eksipien) 

a. Laktosa 

Laktosa adalah gula yang diperoleh dari susu, bahan anhidrat atau 

mengandung satu molekul air hidrat. Laktosa merupakan serbuk atau massa 

hablur, keras, putih atau putih krem, tidak berbau dan rasa sedikit manis, stabil 

dalam udara, tetapi mudah menyerap bau. Laktosa mudah larut dalam air dan air 

mendidih, sukar larut dalam etanol (95%), praktis tidak larut dalam kloroform P 

dan eter P (Kementerian Kesehatan RI, 2014). Laktosa pada formula dalam tablet 

berguna sebagai bahan pengisi yang baik karena dapat memberikan massa granul 

yang padat pada granulasi basah atau kempa langsung (Rowe et al., 2009). 

b. Polivinil pirilidon (PVP) 

Polivinil pirolidon atau povidon adalah hasil polimerisasi 1-vinilpirolid-2-

on. Pemerian serbuk putih atau putih kekuningan, berbau lemah atau tidak berbau, 

dan higroskopik. Mudah larut dalam air dan etanol (95%), praktis tidak larut 

dalam eter (Kementerian Kesehatan RI, 2014). Pada Rowe et al (2009) untuk 

komposisi sebagai pengikat pada konsentrasi 0,5-5%. Pada penelitian Yulaikhah 

(2009) kadar 3% PVP merupakan kadar yang paling baik dalam pembuatan 

formula. 
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c. Natrium alginat 

Natrium alginat adalah suatu garam asam alginat yang berasal dari 

campuran asam polyurinic yang tersusun atas D-mannuronic acid dan L-guluronic 

acid. Pemerian natrium alginat berwarna putih pucat kekuningan hingga coklat, 

berbentuk serbuk. Pada Rowe et al (2009) pada konsentrasi 2,5-10% digunakan 

sebagai bahan penghancur. Natrium alginat digunakan sebagai bahan penghancur 

karena memiliki sifat menaikkan sudut diam dan daya lekat pada tablet (Pinilih, 

2014). Mekanisme kerjanya dengan cepat mengembang dalam media air atau 

dengan mekanisme wicking sehingga menyebabkan disintegrasi baik pada 

granulasi kering maupun basah (Anwar, 2012). 

d. Natrium lauril sulfat 

Natrium lauril sulfat adalah campuran garam natrium dari senyawa normal 

alkil sulfat primer, terutama terdiri dari natrium dodekil sulfat. Pemerian serbuk 

hablur, berwarna putih atau kuning pucat, bau lemah dan khas. Kelarutan sangat 

mudah larut air. Pada Rowe et al (2009) untuk komposisi sebagai pelicin pada 

konsentrasi 1-2%. Natrium lauril sulfat termasuk lubrikan larut air sehingga sering 

digunakan pada tablet yang akan dilarutkan dengan air (Anwar, 2012). 

 

E. Landasan Teori 

Kubis merah telah dibuktikan mempunyai berbagai aktivitas, salah satunya 

sebagai antiplatelet. Dalam penelitian Putri et al (2014) ekstrak kubis merah pada 

dosis 38,76 mg/kgBB pada mencit menyebabkan penurunan aktivitas platelet dan 

penggumpalan platelet. Diduga senyawa flavonoid dan glikosida isotiosianat yang 

terkandung dalam kubis merah karena adanya kemampuan dalam menghambat 

pelepasan mediator asam arakidonat dari membran sel sehingga jalur 

siklooksigenase menjadi terhambat. Adanya penghambatan siklooksigenase 

menyebabkan tromboksan A2 tidak terbentuk atau berkurang. Ekstrak etanol kubis 

dianggap aman karena memiliki LD50 sebesar 5000 mg/kgBB (Thounaojam et al., 

2011). 

Untuk meningkatkan kenyamanan dan mempermudah pemakaian kubis 

merah dibuat sediaan tablet. Pada pembuatan tablet yang berpengaruh adalah 
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komposisi atau perbandingan bahan penghancur dan bahan pengikat karena 

mempengaruhi sifat fisika dan kimia yang berkontak langsung dengan saluran 

cerna. Pada umumnya, semakin tinggi konsentrasi bahan pengikat, akan 

menaikkan kekerasan dan menurunkan waktu hancur. Semakin tinggi konsentrasi 

bahan penghancur, akan menaikkan kerapuhan dan kecepatan waktu hancur 

(Setyarini, 2004). 

Pada penelitian ini, PVP digunakan sebagai bahan pengikat. Dalam 

formulasi tablet bahan pengikat dimaksudkan untuk melekatkan partikel (Ansel, 

2008). Menurut Kurniawan dan Sulaiman (2009) PVP dapat memperbesar 

kompaktibilitas sehingga densitas granul semakin besar dan menghasilkan sifat 

alir yang baik. Kadar PVP yang digunakan sebagai bahan penghancur menurut 

Cable (2009) adalah 0,5-5%. Yulaikhah (2009) mengatakan formula paling baik 

adalah 3%. Bahan pengahancur yang digunakan adalah natrium alginat, menurut 

Cable (2009) konsentrasi yang digunakan 2,5-10%. Untuk memudahkan pecahnya 

tablet ketika kontak dengan cairan di saluran cerna maka ditambahkan bahan 

penghancur (Priyambodo, 2007). Bahan pengikat dan bahan penghancur perlu 

dilakukan optimasi untuk memperoleh sifat fisik tablet yang diinginkan. 

 

F. Hipotesis 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan suatu hipotesis bahwa: 

1. Adanya perbedaan jumlah natrium alginat dengan PVP dalam formulasi 

tablet ekstrak etanol kubis merah, diduga berpengaruh terhadap sifat fisik 

tablet yaitu peningkatan kekerasan, penurunan kerapuhan dan mempercepat 

waktu hancur. 

2. Kombinasi natrium alginat dan PVP pada nilai perbandingan tertentu dapat 

membentuk sediaan tablet ekstrak etanol kubis merah (Brassica oleraceae 

var. capitata L.) yang optimum. 


