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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memliki keanekaragaman 

hayati dan kekayaan alam yang sangat melimpah termasuk didalamnya sayur-

sayuran, buah-buahan dan tanaman obat. Salah satu tanaman obat yang dapat 

dimanfaatkan untuk tujuan pengobatan adalah buah pare (Momordica charantia) 

yang berasal dari famili Cucurbitaceae. 

Buah pare mengandung zat aktif charantin, polipeptida-p (juga disebut p-

insulin atau v-insulin) dan alkaloid dapat menurunkan kadar gula darah (Majeed M, 

2007 dan Mohammady I, 2012). Selain itu, buah pare juga mengandung harsa yang 

memberikan buih, sehingga pada penggunaan langsung buah pare yang diblender 

akan memberikan banyak buih dan rasa yang tidak enak. Penggunaan yang 

dilakukan sekarang secara seduhan dari buah segar atau ekstrak dari hasil juser 

hasilnya sukar dikeringkan, oleh karena itu pada penelitian ini buah pare 

dibersihkan, dikupas lalu dirajang baru dikeringkan untuk membentuk simplisia 

kering lalu diekstraksi menggunakan metode maserasi. 

Ekstrak buah pare yang diperoleh bersifat lengket dan mengandung harsa 

yang menyebabkan sulitnya ikatan antar partikel membentuk granul, sedangkan 

sifat zat aktif charantin stabil terhadap suhu dan kelembaban, oleh karenanya pada 

penelitian ini dipilih formulasi tablet ekstrak buah pare dengan metode granulasi 

basah. Prinsip dari metode granulasi basah adalah membentuk massa granul dengan 

larutan pengikat. Bahan pengikat  adalah zat tambahan yang berfungsi untuk 

menghasilkan kekompakkan dan daya tahan tablet melalui penyatuan partikel 

bersama dalam granul. Beberapa bahan pengikat yang sering digunakan dalam 

pembuatan tablet diantaranya adalah PVP K 30, gelatin, turunan selulosa seperti 

metilselulosa dan HPMC dan CMCNa. 
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Pada penelitian ini dipilih gelatin sebagai pengikat karena merupakan bahan 

pengikat yang larut dalam air dan mempunyai daya pengikat dan kompaktibilitas 

yang baik, selain itu gelatin juga mampu menurunkan kerapuhan tablet (Kokil, 

2004). 

Berdasarkan hasil penelitian dari Fitriana, Y (2010) dan Ekasari, P. S (2011) 

melaporkan bahwa semakin tinggi kadar gelatin maka kekerasan tablet semakin 

tinggi, kerapuhan tablet semakin menurun dan waktu hancur tablet juga semakin 

lama. Oleh karenanya bahan pengikat gelatin sesuai untuk formulasi tablet, karena 

tablet yang dihasilkan keras dan melarutnya lama. 

Berdasarkan uraian diatas maka pada penelitian ini dilakukan penelitian 

pengaruh kadar bahan pengikat gelatin 1%, 2%, 3% terhadap mutu fisik tablet 

ekstrak buah pare dan berapa kadar gelatin optimal yang dapat menghasilkan 

kekerasan, kerapuhan dan waktu hancur tablet ekstrak buah pare yang memenuhi 

persyaratan. 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh bahan pengikat gelatin dengan kadar 1%, 2%, 3% 

terhadap mutu fisik tablet ekstrak buah pare (Momordica charantia) dan berapa 

kadar gelatin yang dapat menghasilkan mutu fisik tablet yang memenuhi 

persyaratan. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Menentukan kadar bahan pengikat gelatin 1%, 2%, 3% terhadap mutu fisik 

tablet ekstrak buah pare (Momordica charantia) dan berapa kadar gelatin yang 

optimum untuk menghasilkan tablet yang memenuhi persyaratan. 

 

1.4. Hipotesis 

Terdapat perbedaan mutu fisik tablet ekstrak pare karena perbedaan kadar 

gelatin. Peningkatan kadar gelatin dapat meningkatkan kekerasan tablet 

menurunkan kerapuhan tablet dan meningkatkan waktu hancur tablet. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

formulasi tablet ekstrak buah pare (Momordica charantia) dengan menggunakan 

gelatin sebagai bahan pengikat yang dapat meningkatkan mutu fisik tablet ekstrak 

buah pare yang baik dibuat secara granulasi basah dengan penambahan bahan 

pengikat gelatin dengan kadar 1%, 2% dan 3% untuk mengetahui pengaruh gelatin 

terhadap mutu fisik tablet. Dari penelitian ini dapat diketahui berapa kadar gelatin 

yang menghasilkan tablet ekstrak buah pare yang memenuhi persyaratan.
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