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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kekayaan alam hutan tropis Indonesia menyimpan beribu-ribu tumbuhan 

yang berkhasiat obat. Tanaman berkhasiat obat telah dimanfaatkan manusia sejak 

zaman dahulu untuk mengobati penyakit. Tanaman-tanaman obat ditelaah secara 

ilmiah dan terbukti bermanfaat bagi kesehatan, murah, mudah didapat dan memiliki 

efek samping jauh lebih rendah tingkat bahayanya jika dibandingkan dengan obat-

obatan kimia (Muchlisah, 2001). Salah satu contoh tanaman berkhasiat obat adalah 

temu putih (Curcuma zedoaria [Berg] Roscoe) yang masuk dalam famili 

Zingiberaceae. Rimpang temu putih mengandung minyak atsiri, flavonoid, sulfur, 

gum, resin, tepung dan sedikit lemak (Dalimartha, 2005), serta memiliki khasiat 

diantaranya sebagai antikanker (Syu dkk, 1998) dan analgesik (Ali dkk, 2004). 

Penggunaan rimpang temu putih umumnya digunakan dengan cara direbus 

atau diseduh. Cara ini kurang efektif dan efisien sehingga perlu pengembangan ke 

bentuk modern agar lebih praktis, seperti dibuat dalam sediaan tablet kunyah yang 

mengandung ekstrak rimpang temu putih. Keunggulan dari ekstrak yang dibuat 

dalam sediaan tablet kunyah lebih mudah diserap tubuh dan mudah dilepaskan 

sebagai bahan aktif pada jaringan tubuh. Pembuatan tablet kunyah ditujukan untuk 

memberikan suatu bentuk pengobatan yang dapat diberikan dengan mudah kepada 

anak-anak atau orang tua yang sukar menelan obat utuh (Banker and Anderson, 

1986), serta dapat menutupi rasa tidak enak atau pahit dari obat (Voigt, 1984). 
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Ekstrak rimpang temu putih memiliki rasa pahit. Upaya memperbaiki rasa 

tablet kunyah ekstrak rimpang temu putih dapat dilakukan dengan menggunakan 

bahan pengisi yang memiliki rasa manis. Bahan pengisi pada tablet kunyah antara 

lain manitol, sorbitol, laktosa, dekstrosa dan glukosa. Penggunaan sorbitol sebagai 

bahan pengisi cukup ideal karena sorbitol memiliki kompresibilitas cukup baik, 

berasa manis dan dingin, rendah kalori, tidak menyebabkan karies gigi sehingga 

aman untuk dikonsumsi (Rowe dkk, 2006) serta dapat menutupi rasa pahit dari zat 

aktif pada formulasi tablet kunyah. Sorbitol merupakan gula yang mahal sehingga 

perlu dikombinasi dengan laktosa untuk mengurangi biaya produksi dan secara 

komersial pengusahaannya paling ekonomis (Banker and Anderson, 1986). Laktosa 

merupakan bahan pengisi yang sering dipakai karena tidak berbau, rasa sedikit 

manis, stabil di udara, dan tidak bereaksi dengan hampir semua obat (Anonim, 

1995).   

Berdasar paparan di atas, maka perlu dilakukan penelitian pengaruh 

penggunaan kombinasi bahan pengisi sorbitol-laktosa terhadap sifat fisik dan 

tanggapan rasa dari tablet kunyah ekstrak rimpang temu putih.  

 

B.  Perumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh kombinasi bahan pengisi sorbitol-laktosa terhadap 

sifat fisik dan respon rasa dari tablet kunyah ekstrak rimpang temu putih (Curcuma 

zedoaria [Berg] Roscoe) ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh kombinasi bahan pengisi sorbitol-laktosa 

terhadap sifat fisik dan respon rasa tablet  kunyah ekstrak rimpang temu putih 

(Curcuma zedoaria [Berg] Roscoe) agar dapat diterima oleh masyarakat. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Uraian Tanaman 

a. Klasifikasi tanaman temu putih ( Curcuma zedoaria [Berg] Roscoe) 

menurut     Backer and Vanden Brink (1968) 

Divisio     : Spermatophyta 

Sub Divisio : Angiospermae    

Classis  : Monocotyledonae  

Ordo  : Zingiberalis 

Familia  : Zingiberaceae 

Genus  : Curcuma 

Spesies                 : Curcuma zedoaria  

b. Nama lain 

White turmeric (Inggris), Zittwer (Jerman), Kachur / Ambhalad (India), dan 

Cedoaria (Spanyol) (Heyne, 1987). 

c. Pertelaan / deskripsi menurut Gunawan (1988)  

Perawakan  : herba setahun, dapat lebih dari 2 m. 

Batang  : berupa rimpang yang bercabang di bawah tanah, berwarna 

coklat muda-coklat tua, di dalamnya putih atau putih kebiruan, 

memiliki umbi bulat dan aromatik. 
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Daun   : tunggal, pelepah daun pembentuk batang semu berwarna hijau 

coklat tua, helaian 2-9 buah, bentuk memanjang lanset 2,5 kali 

lebar yang terlebar, ujung runcing meruncing, berambut tidak 

nyata, hijau atau hijau dengan bercak coklat ungu di tulang 

daun pangkal, 43-80 cm atau lebih. Daun pelindung berjumlah 

banyak 

Bunga   : majemuk, susunan bulir, di ketiak rimpang primer tangkai 

berambut.  

Kelopak   : berjumlah tiga daun, berwarna putih atau kekuningan, bagian 

tengah berwarna merah atau coklat kemerahan, 3-4 cm. 

Mahkota   : tiga daun, putih kemerahan, tinggi rata-rata 4,5 cm. 

Benangsari  : satu buah tidak sempurna, bulat telur terbalik, kuning terang, 

12-16x10- 11,5 mm, tungkai 3-5 x 2-4 kepala sari, 6 mm. 

Buah   : berambut rata-rata 2 cm. 

d. Ekologi dan Penyebaran 

Temu putih ditemukan tumbuh liar pada tempat terbuka yang tanahnya 

lembab pada ketinggian 0–10000 m dpl. Temu putih ditemukan di Indonesia seperti 

Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera, Ambon, hingga Irian serta dibudidayakan di 

India, Bangladesh, Cina, Madagaskar, Filipina, dan Malaysia (Dalimartha, 2005). 

e. Kandungan Kimia 

Rimpang temu putih mengandung zat warna kurkumin (diarilheptanoid), 

minyak atsiri (Soedarsono, 1996), selain itu juga mengandung flavonoid, sulfur, 

gum, resin, tepung, dan sedikit lemak (Dalimartha, 2005). 
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f. Sifat dan Khasiat 

Rimpang temu putih rasanya pedas, hangat, berbau aromatik.Temu putih 

termasuk tanaman obat yang menyehatkan darah. Rimpang temu putih berkhasiat 

antikanker, antiradang (antiflogistik), melancarkan aliran darah, tonik pada saluran 

cerna, peluruh haid (emenagog) dan peluruh kentut (Dalimartha, 2005).Selain itu 

berkhasiat untuk mengatasi memar, luka, keseleo, terantuk, terpukul, bisul 

(furunculus), bengkak, rematik, pegal linu, sengatan kalajengking atau ular 

(penawar racun/bisa), memulihkan tenaga sehabis melahirkan, menambah nafsu 

makan,menghilangkan nafas bau, cacingan, ambeien (hemorrhoids), demam, sakit 

gigi, jantung koroner, TBC, asma, radang saluran nafas (bronchitis), mencegah 

pembengkakan limpa dan mencegah kanker servik (Hariana, 2006). Khasiat lainnya 

yaitu sebagai antiinflamasi (Makabe dkk, 2006), analgesik (Ali dkk, 2004), 

antimikroba (Bugno dkk, 2007) dan antikanker (Syu dkk, 1998).  

2. Tinjauan tentang ekstrak 

a. Pengertian Ekstrak 

Ekstrak merupakan sediaan sari pekat tumbuh-tumbuhan atau hewan yang 

diperoleh dengan cara melepaskan zat aktif dari masing-masing bahan obat 

menggunakan pelarut yang cocok, uapkan semua atau hampir semua dari 

pelarutnya dan sisa endapan atau serbuk diatur untuk ditetapkan standarnya (Ansel, 

1995).  

b. Metode Pembuatan Ekstrak 

1). Maserasi  

Maserasi merupakan cara penyarian sederhana. Maserasi dilakukan dengan 

cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari. Cairan penyari akan 
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menembus dinding sel atau masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif, 

zat aktif tersebut akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat 

aktif di dalam sel dengan yang di luar sel. Larutan yang lebih pekat (di dalam sel) 

didesak keluar sel, masuk ke dalam larutan di luar sel. Peristiwa tersebut berulang 

sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar sel dan di dalam 

sel. Keuntungan cara penyarian dengan maserasi adalah cara pengerjaan dan 

peralatan yang digunakan sederhana dan mudah diusahakan (Anonim, 1986). 

Maserasi ganda yaitu jika simplisia dimaserasikan dua kali dengan bahan 

pelarut yang sama artinya bahan simplisia mula-mula hanya dengan setengah 

bagiannya kemudian dengan sisanya, diekstraksi dengan sedikit bagian bahan 

pelarut dan akhirnya dengan seluruh jumlah sisanya (Voigt, 1984). 

2). Perkolasi 

Prinsip perkolasi adalah serbuk simplisia ditempatkan dalam suatu bejana 

silinder yang bagian bawah diberi sekat berpori. Cairan penyari dialirkan dari atas 

ke bawah melalui serbuk tersebut, kemudian melarutkan zat aktif dari sel-sel yang 

dilalui sampai mencapai keadaan jenuh (Anonim, 1986). 

3). Soxhletasi 

Soxhletasi merupakan metode dengan prinsip perendaman bahan yang 

diekstraksi melalui pengaliran ulang cairan perkolat secara kontinu, sehingga bahan 

yang diekstraksi tetap terendam dalam cairan (Voigt, 1984).  

c. Cairan Penyari 

Kriteria cairan penyari yang baik antara lain murah, mudah didapat, stabil 

secara kimia dan fisika, bereaksi netral, tidak mudah menguap, tidak mudah 

terbakar, selektif yaitu hanya menarik zat berkhasiat yang dikehendaki dan tidak 
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mempengaruhi zat berkhasiat (Anonim, 1986). Cairan penyari yang dapat 

digunakan adalah air, etanol, etanol – air atau eter (Anonim, 1979). 

3. Tablet 

a. Pengertian tablet 

Tablet adalah sediaan padat, kompak, 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 (Anonim, 

1979).  

Untuk mendapatkan tablet dengan kualitas yang baik, ada beberapa kriteria 

yang harus dipenuhi, antara lain: (1) mempunyai kekerasan yang cukup dan tidak 

rapuh, sehingga kondisinya baik selama fabrikasi, pengemasan, pengangkutan 

sampai pada konsumen; (2) dapat melepaskan obatnya; (3) memenuhi persyaratan 

keseragaman bobot tablet dan kandungan obatnya (Sheth et al., 1980). Pada 

dasarnya bahan pembantu tablet harus bersifat netral, tidak berbau, tidak berasa dan 

sedapat mungkin tidak berwarna (Voigt, 1984). 

Bentuk sediaan tablet mempunyai keuntungan antara lain: (1) merupakan 

bentuk sediaan yang utuh dan mempunyai ketepatan ukuran serta variabilitas 

kandungan yang paling rendah daripada bentuk yang lain; (2) merupakan bentuk 

sediaan oral yang paling ringan dan kompak; (3) merupakan bentuk sediaan yang 

mudah dan murah dalam pembuatan,pengemasan dan pengiriman; (4) merupakan 

sediaan oral yang paling mudah pemakaiannya (Banker and Anderson, 1986).  
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b. Bahan tambahan dalam pembuatan tablet 

1). Bahan Pengisi (diluent) 

Bahan pengisi ditambahkan untuk menjamin tablet memiliki ukuran atau 

massa yang dibutuhkan (Voigt, 1984). Bahan pengisi ditambahkan jika jumlah zat 

aktif sedikit atau sulit dikempa sehingga sifat tablet secara keseluruhan ditentukan 

oleh bahan pengisi yang besar jumlahnya (Anonim, 1995).  Bahan pengisi yang 

biasa digunakan antara lain sukrosa, laktosa, amilum, kaolin, kalsium karbonat, 

dekstrosa, manitol, selulosa, sorbitol dan bahan lain yang cocok (Banker and 

Anderson, 1986). 

2). Bahan Pengikat (binder) 

Bahan ini untuk memberikan kekompakan, daya tahan tablet dan menjamin 

penyatuan beberapa partikel serbuk dalam sebuah butir granulat (Voigt, 1984). Jika 

bahan pengikat dalam formulasi terlalu sedikit akan dihasilkan granul yang mudah 

rapuh. Sebaliknya, terlalu banyak bahan pengikat akan dihasilkan granul yang keras 

(Aulton, 1994). Bahan pengikat yang biasa digunakan antara lain gula, jenis pati, 

gelatin, turunan selulosa, gom arab dan tragakan (Voigt, 1984). 

3). Bahan Pelicin (lubricant) 

Bahan pelicin berfungsi mengurangi gesekan antar sisi tablet dengan 

dinding ruang cetakan (die) dan antara dinding die dengan dinding punch sehingga 

tablet mudah dikeluarkan dari cetakan (Voigt, 1984). Bahan pelicin yang biasa 

digunakan adalah talk, magnesium stearat, asam stearat, kalsium stearat, natrium 

stearat, licopodium, lemak, parafin cair (Banker and Anderson, 1986). 
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c. Metode Pembuatan Tablet 

1). Metode granulasi basah 

Metode granulasi basah ini merupakan metode yang sering digunakan dalam 

memproduksi tablet kompresi. Langkah-langkah yang diperlukan dalam pembuatan 

tablet dengan metode ini dapat dibagi sebagai berikut: (1) menimbang dan 

mencampur bahan-bahan; (2) pembuatan granulasi basah; (3) pengayakan adonan 

lembab menjadi pellet atau granul; (4) pengeringan; (5) pengayakan kering; (6) 

pencampuran bahan pelicin; (7) pembuatan tablet dengan kompresi (Ansel, 1995). 

Keuntungan metode granulasi basah (Sheth et al., 1980) antara lain :  

a). Meningkatkan kohesivitas dan kompresibilitas serbuk sehingga diharapkan 

tablet yang dibuat dengan mengempa sejumlah granul pada tekanan kompresi 

tertentu akan menjadi massa yang kompak, mempunyai penampilan bagus, 

cukup keras dan tidak rapuh. 

b). Serbuk yang memiliki sifat alir yang jelek dapat dibuat dengan menggunakan 

metode granulasi basah bisa memperbaiki sifat alir dan kohesi untuk pencetakan 

tablet. 

c). Zat aktif yang kompaktibilitasnya rendah dalam dosis yang tinggi harus dibuat 

dengan metode granulasi basah karena jika digunakan metode cetak langsung 

memerlukan banyak eksipien sehingga berat tablet  terlalu besar. 

d). Sistem granulasi basah dapat mencegah segregasi komponen penyusun tablet 

yang telah homogen sebelum proses pencampuran. 

2). Metode granulasi kering 

Metode granulasi kering dilakukan dengan cara menekan massa serbuk pada 

tekanan tinggi sehingga menjadi tablet besar kemudian digiling dan diayak hingga 
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diperoleh granul dengan ukuran partikel yang diinginkan (Anonim, 1995). Metode 

ini khususnya untuk bahan-bahan yang tidak dapat diolah dengan metode granulasi 

basah karena kepekaannya terhadap uap air atau karena untuk mengeringkannya 

diperlukan temperatur yang dinaikkan (Ansel, 1995). 

3). Metode kempa langsung 

Metode ini digunakan untuk bahan yang mempunyai sifat mudah mengalir 

sebagaimana sifat-sifat kohesinya yang memungkinkan untuk langsung dikompresi 

dalam tablet tanpa memerlukan granulasi basah atau kering (Ansel, 1995).  

d. Masalah Dalam Pembuatan Tablet 

Pada pembuatan tablet sering timbul masalah-masalah yang menyebabkan 

tablet yang dihasilkan tidak memenuhi persyaratan kualitas, menurut Gunsel and 

Kanig (1976) masalah-masalah tersebut antara lain : 

1) Capping dan lamination 

Capping adalah keadaan yang menggambarkan bagian atas atau bawah tablet 

terpisah sebagian atau seluruhnya. Lamination adalah keadaan tablet terbelah 

menjadi dua lapis atau lebih. Keadaan ini disebabkan oleh adanya udara yang ikut 

dikempa. 

2) Picking dan sticking 

Picking adalah keadaan yang menggambarkan sebagian permukaan tablet 

menempel pada permukaan punch. Sticking adalah adanya granul yang melekat pada 

die atau permukaan punch. 

3) Mottling 

Mottling adalah terjadinya warna yang tidak merata pada permukaan tablet, 

disebabkan perbedaan obat atau hasil uraiannya dengan bahan tambahan, juga 
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karena terjadinya migrasi obat selama pengeringan atau adanya bahan tambahan 

berupa larutan berwarna yang tidak terbagi merata.   

4. Pemeriksaan Sifat Fisik Granul 

a. Waktu alir 

Waktu alir merupakan waktu yang diperlukan bila sejumlah granul 

dituangkan pada suatu alat kemudian dialirkan. Mudah atau tidaknya aliran granul 

dipengaruhi oleh bentuk granul, bobot jenis, keadaan permukaan dan 

kelembabannya. Kecepatan aliran granul sangat penting karena berpengaruh pada 

keseragaman bobot tablet. Apabila 100 gram serbuk mempunyai waktu alir lebih 

dari 10 detik, akan mengalami kesulitan pada saat penabletan (Sheth et al., 1980).  

b. Sudut diam 

Sudut diam merupakan sudut maksimal yang mungkin terjadi antara 

permukaan suatu tumpukan serbuk dan bidang horizontal. Bila sudut diam lebih 

kecil dari 30o menunjukkan bahwa bahan dapat mengalir bebas, bila sudutnya lebih 

besar atau sama dengan 400  biasanya mengalirnya kurang baik (Banker and 

Anderson, 1986). 

c. Pengetapan 

Pengukuran sifat alir dengan metode pengetapan yaitu dengan penghentakan 

(tapping) terhadap sejumlah serbuk dengan menggunakan alat volumenometer 

(mechanical tapping device). Pengetapan dilakukan dengan mengamati perubahan 

volume sebelum pengetapan (Vo) dan volume setelah pengetapan setelah konstan 

(Vt). Serbuk memiliki sifat alir baik jika indeks pemampatannya kurang dari 20 % 

(Fasshihi and Kanfer, 1986). 

 



 12

5. Pemeriksaan Kualitas Tablet 

a. Keseragaman bobot tablet 

Ditimbang 20 tablet satu persatu, dihitung bobot rata-rata tiap tablet. Tidak 

boleh lebih dari 2 tablet yang masing-masing bobotnya menyimpang dari bobot 

rata-ratanya lebih besar dari harga yang ditetapkan kolom A dan tidak satu tablet 

pun yang bobotnya menyimpang dari bobot rata-ratanya lebih besar dari harga yang 

ditetapkan kolom B (Anonim, 1979). 

b. Kekerasan tablet 

Kekerasan tablet merupakan parameter yang menggambarkan ketahanan 

tablet dalam melawan takanan mekanik seperti guncangan dan terjadinya keretakan 

tablet selama pengemasan dan transportasi. Kekerasan tablet biasanya antara 4 – 8 

kg, tablet kunyah mempunyai nilai kekerasan kira-kira 3 kg (Parrott, 1970). Alat 

yang biasa digunakan adalah hardness tester (Monsanto Stokes) dan hardness 

tester (Strong – Cobb) (Banker and Anderson, 1986). 

c. Kerapuhan 

Kerapuhan dinyatakan sebagai massa seluruh partikel yang dilepaskan dari 

tablet akibat adanya beban penguji mekanik. Kerapuhan dinyatakan dalam persen 

yang mengacu pada massa tablet awal sebelum pengujian dilakukan (Voigt, 1984).  

Sifat tablet yang berhubungan dengan kerapuhan diukur dengan menggunakan 

friability tester. Nilai kerapuhan lebih besar dari 1% dianggap kurang baik (Banker 

and Anderson, 1986). 

6. Tablet Kunyah 

Tablet kunyah dikatakan sebagai tablet spesial yang digigit hingga hancur 

dan ditelan. Sediaan ini memiliki rasa aromatik yang menyenangkan, tidak 
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mengandung bahan penghancur dan lebih disukai oleh pasien yang mempunyai 

kesulitan dalam menelan obat (Voigt, 1984). Tablet kunyah dimaksudkan untuk 

dikunyah di mulut sebelum ditelan dan bukan untuk ditelan utuh, memiliki bentuk 

yang halus setelah hancur, memberikan residu dengan rasa enak dalam rongga 

mulut, mudah ditelan dan tidak meninggalkan rasa pahit atau tidak enak (Ansel, 

1995).  

Tablet kunyah lembut segera hancur ketika dikunyah atau dibiarkan melarut 

dalam mulut. Tujuan dari tablet kunyah adalah untuk memberikan suatu bentuk 

pengobatan yang dapat diberikan dengan mudah kepada anak-anak atau orangtua 

yang mungkin sukar menelan obat utuh (Banker and Anderson, 1986). 

7. Monografi Bahan Tambahan 

a. Aerosil 

Silisium dioksida terdispersi tinggi (aerosil) memiliki permukaan spesifik dan 

terbukti sebagai bahan pengatur aliran yang menjadi keuntungan utamanya, dapat 

mengurangi lengketnya partikel satu sama lain, dengan demikian gesekan antar 

partikel sangat kurang. Aerosil mengikat lembab melalui gugus silanol (dapat 

menarik air 40 % dari massanya) dan meskipun demikian sebagai serbuk masih 

dapat mempertahankan daya alirnya (Voigt, 1984). Penggunaan sebagai bahan 

pengering. 

b. Sorbitol 

Sorbitol mengandung tidak kurang dari 91,0% dan tidak lebih dari 100,5% 

C6H14O6, dihitung terhadap zat anhidrat. Dapat mengandung sejumlah kecil alkohol 

polihidrik lain. Pemerian : serbuk, granul atau lempengan, higroskopis, warna putih, 
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rasa manis. Sangat mudah larut dalam air, sukar larut dalam etanol, metanol dan  

asam asetat (Anonim, 1995). 

c. Laktosa 

Laktosa merupakan gula yang diperoleh dari susu. Dalam bentuk anhidrat 

atau mengandung satu molekul air hidrat. Berupa serbuk atau massa hablur, keras, 

putih atau putih krem, tidak berbau dan rasa sedikit manis, stabil di udara tapi 

mudah menyerap bau, mudah dan pelan-pelan larut dalam air mendidih, sangat 

sukar larut dalam etanol, tidak larut dalam kloroform dan  eter (Anonim, 1995). 

d. Amilum manihot 

Amilum yang digunakan adalah amilum manihot atau disebut juga pati 

singkong. Pati singkong adalah pati yang diperoleh dari umbi akar Manihot 

Utilissima Pohl (Familia Euphorbiaceae). Pemeriannya serbuk sangat halus, putih, 

praktis tidak larut dalam air dingin dan etanol (Anonim, 1995).  

e. Talk 

Talk adalah magnesium silikat hidrat alam, kadang mengandung sedikit 

alumunium silikat. Pemerian : serbuk sangat halus, putih atau putih kelabu, berkilat, 

mudah melekat pada kulit dan bebas dari butiran. Tidak larut dalam hampir semua 

pelarut. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Digunakan sebagai zat tambahan 

(Anonim, 1995). 

f. Magnesium stearat 

Magnesium stearat mengandung tidak kurang dari 6,5% dan tidak lebih dari 

8,5% MgO dihitung terhadap zat yang dikeringkan. Pemerian : serbuk halus, putih, 

licin dan mudah melekat pada kulit, bau lemah khas. Kelarutan praktis tidak larut 

dalam air,  etanol (95%) p dan eter p (Anonim, 1995). 
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E. Landasan Teori 

Penelitian yang dilakukan Syu dkk (1998) menunjukkan bahwa rimpang 

temu putih (Curcuma zedoaria [Berg] Roscoe) berkhasiat sebagai antikanker yang 

diperoleh dari ekstrak etanol zat warna kuning kurkumin (demetoxycurcumin) pada 

rimpang temu putih. Ekstrak rimpang temu putih perlu diformulasi menjadi sediaan 

tablet kunyah agar penggunaannya lebih praktis, mudah diserap tubuh dan 

dilepaskan sebagai bahan aktif pada jaringan tubuh. 

Rimpang temu putih memiliki rasa yang pahit. Upaya untuk memperbaiki 

rasa tablet kunyah ekstrak rimpang temu putih dilakukan dengan penggunaan bahan 

pengisi yang memiliki rasa manis. Menurut penelitian yang dilakukan oleh 

Wahyuningsih (2008), kombinasi sorbitol-laktosa dalam berbagai seri konsentrasi 

memberikan pengaruh pada sifat fisik (kekerasan dan kerapuhan) serta rasa dari 

tablet kunyah rimpang temu mangga. Kombinasi sorbitol-laktosa merupakan 

kombinasi bahan pengisi ideal karena sorbitol berasa manis, dingin, rendah kalori, 

dan tidak menyebabkan karies gigi sehingga aman untuk dikonsumsi (Rowe dkk, 

2006), sedangkan laktosa lebih ekonomis (Banker and Anderson, 1986) sehingga 

dapat menekan harga dari bahan pengisi sorbitol. 

 

F. Hipotesis 

Penggunaan kombinasi sorbitol-laktosa sebagai bahan pengisi dengan 

perbandingan tertentu diduga dapat berpengaruh terhadap sifat fisik dan rasa tablet 

kunyah ekstrak rimpang temu putih yang dihasilkan. 




