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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Indonesia, sudah terkenal merupakan negara yang kaya bahan alam. Salah 

satu tanaman yang sering digunakan untuk obat tradisional adalah pegagan 

(Centella asiatica L) yang berasal dari famili Apiaceae. Di dalam herba pegagan, 

selain asiatikosida terkandung glikosida triterpen yang lain yaitu madekosida, 

serta aglikon asam asiatat dan asam madekasat (Bonte, 1994). 

 Penggunaan ekstrak pegagan dalam industri obat alami yang telah didasari 

pengujian klinik adalah untuk pengobatan luka, luka bakar, borok pada kulit, dan 

pencegahan keloid serta hipertrofi. Secara oral ekstrak pegagan digunakan untuk 

pengobatan ulkus lambung dan usus (Kartnig, 1988). Aktivitas antiulcer dari 

pegagan dikarenakan kandungan glikosida triterpenoid terutama asiaticoside 

(Brinkhaus et al, 2000). 

Untuk meningkatkan aseptabilitas dari ektrak pegagan maka pada penelitian 

ini akan dibiuat sediaan tablet dari pegagan sebagai obat antiulcer yang mengacu 

pada penelitian sebelumnya. yang menyatakan lima belas pasien dengan ulkus 

peptikum yang diobati dengan ekstrak dititrasi dari Herba Centellae (60mg / 

orang) dan sekitar 93% dari pasien menunjukkan peningkatan yang pasti dalam 

gejala subyektif dan 73% pasien dari ulkus peptikum dapat disembuhkan yang 

diukur dengan pengamatan endoskopi dan radiologi (Shin HS, 1982), namun pada 

penelitian ini akan dibuat dengan dosis 100mg/tablet untuk menghindari 

perbedaan varietas pada penelitian sebelumnya. 

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 aliran bebas, sifat kohesivitas, kecepatan 

disintegrasi, dan sifat antilekat) dan dibuat dengan mengempa campuran serbuk 

dalam mesin tablet (Siregar dan Wikarsa, 2010). 

Sifat ekstrak pegagan yang didapat lengket, tidak mengalir dan tidak 

kompaktibel. Sedangkan sifat komponen zat aktif dalam ekstrak stabil terhadap 

lembab dan panas sehingga dapat di proses dengan metode granulasi basah untuk 
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memperbaiki sifat ekstrak, memperbaiki sefat granul, memperbaiki sifat alir dan 

kompaktibilitas bahan ekstrak tersebut. Faktor-faktor dalam proses granulasi 

basah dapat mempengaruhi sifat tehnologi yang dapat mempengaruhi sifat tablet 

dan karakteristik tablet, oleh karena itu evaluasi sifat granul memiliki peran 

penting dalam memprediksi karakteristik tablet. 

Dalam pembuatan tablet selain bahan aktif juga diperlukan bahan tambahan, 

yaitu bahan pengisi, bahan pengikat, disintegran dan lubrikan. Berdasarkan uji 

pendahuluan, bahan pengisi yang digunakan adalah laktosa, avicel PH 102 dan 

amylum manihot. Sedangkan bahan pengikat yang umum digunakan adalah 

Hydroxypropyl methylcellulose (HPMC), gelatin, PVP, CMC-Na dan metil 

selulosa. Pada penelitian ini dipilih Hydroxypropyl methylcellulose (HPMC) 2910 

3 cps. Hydroxypropyl methylcellulose (HPMC) memiliki macam-macam tipe 

yaitu 1828, 2208, 2906 dan 2910. Perbedaannya pada gugus metoksi dan gugus 

hidroksipropil, serta viskositasnya. Semakin tinggi viskositasnya maka 

kemampuannya sebagai bahan pengikat semakin tinggi. HPMC tipe 2910 adalah 

tipe yang sering digunakan sebagai bahan pengikat karena larut dalam pelarut 

organik, bersifat inert, stabil terhadap panas, cahaya, udara, serta mempunyai 

rantai panjang yang membentuk tablet dengan kekerasan tinggi dan kerapuhan 

rendah (Rowe, et al, 2009). Sedangkan untuk kadar bahan pengikat yang paling 

sering digunakan berkisar antara 1% - 5% (Agoes, 2010). 

Pada penelitian ini digunakan kadar HPMC 2910 3 cps 1%, 2% dan 3% 

sebagai bahan pengikat terhadap sifat fisik tablet ekstrak pegagan (Centella 

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

L) yang memenuhi persyaratan. 
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1.2    Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh kadar bahan pengikat HPMC 2910 3 cps dengan 

kadar 1%, 2% dan 3%  terhadap mutu fisik tablet ektrak pegagan 

(Centella asiatica L) ? 

2. Berapa kadar HPMC 2910 3 cps yang dapat membentuk tablet ekstrak 

pegagan (Centella asiatica L) yang memenuhi persyaratan ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menentukan pengaruh dan berapa kadar bahan pengikat HPMC 2910 3 

cps 1%, 2% dan 3% terhadap mutu fisik tablet ekstrak pegagan 

(Centella asiatica L) 

2. Menentukan kadar HPMC 2910 3 cps berapa sehingga disapatkan mutu 

fisik tablet ekstrak pegagan (Centella asiatica L) yang memenuhi 

persyaratan 

1.4 Hipotesis 

 Semakin meningkatnya kadar pengikat HPMC 2910 3 cps pada formulasi 

tablet ekstrak pegagan menyebabkan kekerasan tablet meningkat, kerapuhan tablet 

berkurang dan waktu hancur menjadi lebih lambat. Pada penelitian ini nantinya 

dipilih formula tablet ekstrak pegagan yang memenuhi persyaratan mutu fisik 

tablet yang baik. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai optimasi 

formulasi tablet ekstrak pegagan yang memenuhi syarat farmasetika tablet. 


