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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Antalgin (Metampiron) mengandung tidak kurang dari 99,0% dan tidak 

lebih dari 101,0% C13H16N3NaO4S, dihitung tehadap zat yang telah 

dikeringkan. Pemerian serbuk hablur, putih atau putih kekuningan yang 

berkhasiat sebagai analgetik dan antipiretik (Depkes RI, 1995 : 538).    

 Tablet merupakan obat dalam bentuk sediaan padat yang biasanya dibuat 

dengan bahan tambahan farmasetik yang sesuai. Tablet dapat berbeda dalam 

ukuran, bentuk, bobot, kekerasan, ketebalan, daya hancur dan dalam aspek 

lainnya tergantung pada cara pemakaian tablet dan metode pembuatannya 

(Ansel, 2005 : 244). Tablet merupakan produk yang menarik, bagus dilihat 

yang mempunyai identitas sendiri serta bebas dari serpihan, retakan, 

pelunturan/pemucatan, dan kontaminasi. Mampu menahan goncangan 

mekanik selama produksi, pengepakan, serta harus mempunyai kestabilan 

kimia dan fisika untuk mempertahankan kelengkapan fisiknya sepanjang 

waktu. Untuk itu, perlu adanya eksipien untuk memperbaiki atau 

mempertahankan sifat fisika dan kimia tablet (Lachman dkk, 1994 : 647).  

  Tablet terdiri dari zat aktif dan bahan tambahan yaitu bahan pengisi, 

bahan pengikat, bahan penghancur dan bahan pelicin (Lachman dkk, 2008 

:697). Bahan penghancur ditambahkan untuk memudahkan hancurnya atau 

pecahnya tablet ketika berada dalam cairan saluran pencernaan. Bahan 

penghancur dapat menarik air ke dalam tablet, mengembang dan 

menyebabkan tablet pecah menjadi partikel-partikel halus, akhirnya obat akan 

larut (Lachman dkk, 1994 : 702).  

    Daun cincau rambat (Cyclea barbata Miers) dapat digunakan untuk 

membuat bahan makanan sejenis gel, selain itu dapat mengobati penyakit 

(Pitojo, 2008 : 45). 

     Komponen utama ekstrak cincau rambat yang membentuk gel adalah 

polisakarida pektin yang bermetoksi rendah. Pektin termasuk jenis serat 
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pangan yang larut air dan mudah difermentasi oleh mikroflora usus besar 

(Gallaher, 2000) karena kandungan utamanya pektin maka ekstrak cincau 

rambat dapat dianggap sebagai sumber serat pangan yang baik. Pektin 

termasuk golongan gum yang dapat digunakan sebagai bahan penghancur 

(Lieberman dkk, 1990 : 110). Untuk itu, peneliti mencoba memanfaatkan gel 

cincau menjadi serbuk cincau rambat sebagai bahan penghancur tablet dengan 

perbedaan jumlah penambahan bahan penghancur  secara intragranular dan 

ekstragranular. 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Apakah serbuk cincau rambat dapat digunakan sebagai bahan penghancur 

pada formulasi tablet Antalgin  

2. Bagaimana pengaruh kadar serbuk cincau sebagai bahan penghancur 

terhadap sifat fisis tablet Antalgin.  

 

B. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui kemampuan serbuk cincau sebagai bahan penghancur 

tablet Antalgin. 

2. Untuk mengetahui pengaruh perbedaan konsentrasi serbuk cincau  

terhadap sifat fisik tablet Antalgin. 

 

C. Hipotesis 

1. Serbuk cincau rambat dapat digunakan sebagai bahan penghancur pada 

tablet Antalgin. 

2. Perbedaan konsentrasi serbuk cincau sebagai bahan penghancur 

berpengaruh terhadap sifat fisis tablet Antalgin 
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