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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Tanaman obat yang tersebar di Indonesia sangat beragam, salah satu contoh 

tanaman obat yang sering dimanfaatkan adalah tanaman pegagan (Centella 

asiatica L). Tanaman obat ini seringkali dikembangkan menjadi obat tradisional. 

Namun penggunaan obat tradisional oleh masyarakat luas masih berdasarkan 

pengalaman empiris, sehingga harus dilakukan pendekatan secara ilmiah agar 

suatu obat tradisional dapat diterima dalam praktek kedokteran (Pramono, 2004). 

 Tanaman pegagan (Centella asiatica L) merupakan salah satu contoh 

tanaman obat yang memiliki bentuk daun khas seperti ginjal manusia.  Pegagan 

berkhasiat sebagai anti ulkus peptikum, antioksidan, imunomodulator dan 

antimikroba (Brinkhaus et al, 2000). Khasiat dari ekstrak pegagan ini dikarenakan 

adanya kandungan senyawa glikosida triterpenoid (asiaticoside, asiatic acid, 

madecassoside, madecassic acid, brahmoside, brahminoside dan centelloside).  

Dilaporkan bahwa glikosida triterpenoid terutama asiaticoside yang memiliki 

aktivitas sebagai anti ulkus peptikum (Chatterjee et al, 1992). 

Untuk meningkatkan aseptabilitas dari ekstrak pegagan maka pada 

penelitian ini akan dibuat sediaan tablet ekstrak pegagan dengan dosis yang 

mengacu pada penelitian sebelumnya. Pada penelitian tersebut dilaporkan bahwa 

lima belas pasien dengan ulkus peptikum yang diobati dengan ekstrak pegagan 

yang telah dititrasi pada dosis (60mg/orang), sekitar 93% pasien menunjukan 

peningkatan yang pasti dalam gejala subyektif dan 73% pasien dari ulkus 

peptikum dapat disembuhkan (Shin HS, 1982). Namun untuk mengatasi adanya 

perbedaan varietas tanaman yang dipakai pada penelitian sebelumnya, maka pada 

penelitian ini akan dibuat dosis 100mg/tablet. 

 Ekstrak pegagan bersifat lengket dan susah mengalir, sedangkan bahan aktif 

ekstrak pegagan (asiaticoside) stabil terhadap kelembaban dan suhu tinggi, oleh 

karena itu pada pembuatan tablet ekstrak pegagan ini dipilih metode granulasi 

basah yang dapat memperbaiki sifat alir dan kompaktibilitas tablet (Siregar dan 

Wikarsa, 2010). 
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Tablet merupakan salah satu alternatif sediaan farmasi yang paling banyak 

diproduksi. Pada pembuatan sediaan tablet, selain berisi bahan aktif juga 

diperlukan adanya bahan tambahan seperti bahan pengisi, bahan pengikat, 

disintegran dan lubrikan. Berdasarkan hasil uji pendahuluan, bahan pengisi yang 

digunakan dalam tablet ekstrak pegagan ini adalah laktosa, avicel PH 102 dan 

amylum manihot. Untuk membentuk tablet yang kompak dan memenuhi 

kekerasan tablet yang cukup diperlukan bahan pengikat. Bahan pengikat yang 

umum digunakan adalah polivinil pirolidon (PVP), gelatin, HPMC, CMC-Na dan 

metil selulosa. Pada penelitian ini dipilih bahan pengikat PVP K 30 karena 

mampu membentuk ikatan yang kuat antar granul, sehingga tablet yang dihasilkan 

memiliki kekerasan dan kerapuhan yang cukup. Selain itu PVP K 30 memiliki 

sifat alir yang baik, sudut diam yang minimum dan menghasilkan daya 

kompaktibilitas lebih baik (Muktamar, 2007).  

PVP K 30 pada pembuatan tablet memiliki konsentrasi antara 1-5% (Rowe 

et al, 2009). Penggunaan PVP pada konsentrasi 1-3% pada pembuatan tablet 

ekstrak tanaman dapat menghasilkan tablet yang mempunyai kekerasan cukup, 

kerapuhan yang rendah dan waktu hancur yang lama (Muktamar, 2007). Oleh 

karena itu diperlukan penelitian mengenai pengaruh variasi kadar PVP K 30 1%, 

2%, 3% sebagai bahan pengikat terhadap sifat fisik tablet ekstrak pegagan 

(Centella asiatica L) sehingga diperoleh formulasi tablet ekstrak pegagan yang 

memenuhi persyaratan.  
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1.1 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh kadar bahan pengikat PVP K 30 1%, 2%, 3% terhadap 

mutu fisik tablet ekstrak pegagan (Centella asiatica L)? 

2. Berapa kadar PVP K 30 yang dapat membentuk tablet ekstrak pegagan 

(Centella asiatica L) yang memenuhi persyaratan? 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

1. Menentukan pengaruh kadar bahan pengikat PVP K 30 1%, 2%, 3% 

terhadap mutu fisik tablet ekstrak pegagan (Centella asiatica L). 

2. Menentukan pada kadar PVP K 30 berapa didapatkan mutu fisik tablet 

ekstrak pegagan (Centella asiatica L) yang memenuhi persyaratan. 

 

1.3 Hipotesis 

Peningkatan kadar PVP K 30 akan meningkatkan kekerasan, mengurangi 

kerapuhan dan memperlambat waktu hancur tablet ekstrak pegagan (Centella 

asiatica L). Pada penelitian ini nantinya dipilih formula tablet ekstrak pegagan 

yang memenuhi persyaratan mutu fisik tablet yang baik.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

formulasi tablet ekstrak pegagan (Centella asiatica L) dengan menggunakan PVP 

K 30 sebagai bahan pengikat yang dapat meningkatkan mutu fisik tablet ekstrak 

pegagan yang baik sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam mengadakan 

penelitian lebih lanjut. 

 

 


