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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Diabetes mellitus (DM) adalah salah satu penyakit degeneratif yang 

termasuk didalam sepuluh besar penyakit di Indonesia. Diabetes mellitus 

merupakan suatu jenis penyakit yang disebabkan menurunnya hormon insulin 

yang diproduksi oleh kelenjar pankreas. Penurunan hormon ini menyebabkan 

seluruh gula (glukosa) yang dikonsumsi tubuh tidak dapat diproses secara 

sempurna, sehingga kadar glukosa didalam darah akan meningkat. Dalam 

penatalaksanaan pengobatan DM, langkah pertama yang harus dilakukan adalah 

penatalaksanaan tanpa obat berupa pengaturan diet dan olahraga. Apabila dengan 

langkah pertama ini tujuan penatalaksanaan belum tercapai, dapat dikombinasikan 

dengan langkah farmakologis berupa terapi insulin atau terapi obat hipoglikemik 

oral, atau kombinasi keduanya (Dirjen Binfar dan Alkes Depkes RI, 2005). 

Perkembangan pengobatan herbal sangat banyak diaplikasikan di beberapa 

negara di dunia. Negara-negara di Afrika, Asia, dan Amerika Latin menggunakan 

pengobatan tradisional untuk membantu mereka dalam kebutuhan utama 

kesehatannya. Di Afrika, lebih dari 80% penduduknya menggunakan pengobatan 

tradisional sebagai pengobatan utama. Pada beberapa negara industri, obat 

tradisional digunakan sebagai obat komplementer atau alternatif (WHO, 2003). 

Indonesia memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang luar biasa, yaitu 

40.000 jenis tumbuhan. Dari jumlah tersebut, 1.300 diantaranya digunakan 

sebagai obat tradisional. Berdasarkan potensi ini, produk obat tradisional dapat 

dikembangkan secara luas (Muktiningsih dkk., 2001). 

Salah satu tanaman yang dijadikan sebagai obat tradisional dan banyak 

dikonsumsi oleh masyarakat serta mempunyai efek hipoglikemik adalah pare. 

Pare (Momordica charantia L.) merupakan salah satu tanaman yang telah lama 

digunakan sebagai pengobatan tradisional terutama didaerah tropis dimana 

tanaman ini dapat tumbu dengan baik (Jufri dkk., 2008). Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan oleh Umar dkk, menunjukkan bahwa senyawa aktif dalam buah 

pare yang digunakan untuk pengobatan diabetes adalah karantin, momordisin, 
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polipeptida, visin, dan glikosida. Senyawa aktif tersebut mampu meningkatkan 

pelepasan insulin dari sel beta pankreas dan memperbaiki atau meningkatkan 

pertumbuhan dari sekresi insulin sel beta (Apriyadi dkk., 2012). 

Buah pare oleh masyarakat dijadikan sebagai alternatif untuk pengobatan 

diabetes, dan dikonsumsi dengan cara yang kurang praktis yaitu direbus ataupun 

diblender dan dibuat menjadi jus pare. Di Indonesia, bentuk sediaan farmasi yang 

mengandung ekstrak buah pare belum berkembang. Hal tersebut yang menjadi 

landasan dalam penelitian ini, dengan melakukan pengembangan terhadap 

penggunaan buah pare dengan cara diekstrak dan dibuat dalam bentuk sediaan 

tablet sehingga masyarakat dapat mengkonsumsi pare dengan cara yang lebih 

praktis. Dipilih bentuk sediaan tablet karena dapat memberikan beberapa 

keuntungan diantaranya lebih stabil dibanding cairan, takaran atau dosis cukup 

teliti dan seragam untuk setiap tablet (Jufri dkk., 2008). 

Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif 

dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai, 

kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang 

tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan 

(Depkes RI, 1995). 

Pada penelitian ini pembuatan ekstrak buah pare dilakukan dengan cara 

buah pare segar diblender, diperas dan diambil air perasannya lalu dikeringkan 

didalam lemari pengering dan hasilnya didapatkan ekstrak yang lengket, 

mengeras, dan higroskopis sehingga dibutuhkan bahan pengering yang sesuai. 

Sebagai bahan pengering dipilih Avicel PH 101. Avicel PH 101 tidak memiliki 

aliran yang baik. Maka untuk memperbaiki sifat alirnya dipilih metode granulasi 

basah dan dikombinasi dengan laktosa sebagai bahan pengisi tablet. Dipilih avicel 

PH 101 dan laktosa karena kombinasi kedua bahan tersebut mampu menutupi 

kekurangan ekstrak sehingga akan memperbaiki daya alirnya serta meningkatkan 

sifat kompresibilitasnya. Laktosa adalah gula yang diperoleh dari susu. Dan 

Avicel PH 101 merupakan jenis mikrokristain selulosa yang banyak digunakan 

untuk pembuatan tablet (Rowe et al., 2009). 

Tablet adalah sediaan padat mengandung bahan obat dengan atau tanpa 

bahan pengisi. Sebagian besar tablet dibuat dengan cara pengempaan dan 
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merupakan bentuk sediaan yang paling banyak digunakan. Pada umumnya tablet 

kempa mengandung zat aktif dan bahan pengisi, bahan pengikat, disintegran, dan 

lubrikan, dapat juga mengandung bahan warna dan lak yang diizinkan, bahan 

pengaroma dan bahan pemanis (Depkes RI, 1995). 

Ekstrak buah pare yang didapatkan tidak memiliki kemampuan mengikat 

yang baik, oleh sebab itu diperlukan juga penambahan bahan pengikat yang 

berfungsi untuk memberikan daya adhesi pada masa serbuk sewaktu granulasi 

serta menambah daya kohesi yang telah ada pada bahan pengisi. Bahan pengikat 

yang umum digunakan adalah gom akasia, gelatin, sukrosa, povidon, metil 

selulosa, karboksimetilselulosa dan pasta pati terhidrolisis (Depkes RI, 1995). Zat 

pengikat yang digunakan pada penelitian ini adalah gelatin. Gelatin merupakan 

pengikat yang baik, pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa peningkatan 

kandungan gelatin dalam tablet menyebabkan peningkatan kekerasan dan waktu 

hancur serta memperlambat laju disolusi (Siregar, 2010). Konsentrasi umum 

gelatin sebagai bahan pengikat adalah 1 - 5% (
w
/w) (Anwar, 2012). 

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dilakukan penelitian dengan dibuat 

teblet ekstrak buah pare yang dibuat secara granulasi basah  menggunakan bahan 

pengikat gelatin dengan kadar 0,5%, 1% dan 1,5%, sebagai kontrol dibuat tablet 

tanpa bahan pengikat gelatin. Dari penelitian ini diharapkan diketahui kadar 

gelatin optimal yang dapat menghasilkan mutu tablet ekstrak buah pare yang 

memenuhi persyaratan yang meliputi kekerasan, kerapuhan, dan waktu hancur. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah terdapat perbedaan pada mutu fisik tablet ekstrak buah pare 

dengan adanya perbedaan kadar bahan pengikat gelatin 0%, 0,5%, 1% 

dan 1,5%? 

2. Berapa kadar gelatin yang akan menghasilkan mutu fisik yang memenuhi 

persyaratan pada tablet ekstrak buah pare? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menentukan mutu fisik tablet ekstrak buah pare dengan adanya perbedaan 

kadar bahan pengikat gelatin  0%, 1,5%, 1% dan 1,5%. 

2. Menentukan kadar bahan pengikat gelatin yang memberikan hasil yang 

optimal pada mutu fisik tablet ekstrak buah pare. 

 

1.4 Hipotesis 

Terdapat perbedaan terhadap mutu fisik tablet ekstrak buah pare karena 

adanya perbedaan kadar gelatin 0%, 0,5%, 1% dan 1,5%. Semakin besar kadar 

gelatin dapat meningkatkan kekerasan, waktu hancur, serta menurunkan 

kerapuhan tablet ekstrak buah pare. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Bagi bidang penelitian, sebagai suatu penelitian untuk mengetahui pengaruh 

gelatin sebagai pengikat terhadap mutu fisik tablet ekstrak buah pare sehingga 

didapat kadar gelatin yang dapat mengasilkan teblet ekstrak buah pare yang 

memenuhi persyaratan. 
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