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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan berbagai macam tanaman obat. 

Pemanfaatan tanaman obat merupakan salah satu alternatif dalam upaya menjaga 

kesehatan maupun pengobatan. Salah satu tanaman yang telah dimanfaatkan untuk 

tujuan pengobatan adalah buah pare (Momordica charantia) yang berasal dari famili 

Curcubitaceae. Buah pare mengandung zat aktif charantin dan polypeptide-p yang 

potensial sebagai obat antidiabetes (Joseph B., et al, 2013). 

Dimasyarakat buah pare diproses secara tradisional yakni dengan diblender dan 

diminum sarinya untuk tujuan pengobatan. Cara ini kurang praktis serta tidak mampu 

menutupi rasa dan bau dari buah pare. Untuk meningkatkan akseptabilitas dari buah 

pare, maka dilakukakan pengembangan dalam bentuk sediaan tablet. Keuntungan dari 

sedian tablet yakni lebih praktis, dapat menutupi rasa pahit buah pare, dosis lebih 

seragam, lebih stabil dibandingkan sediaan lain, serta zat aktif yang telah 

terstandarisasi. 

Pada penelitian ini, dilakukan ekstraksi dengan metode maserasi serbuk simplisia 

menggunakan pelarut etanol 70%. Hasil ekstrak buah pare yang diperoleh  relatif 

kental dan sedikit lengket. Metode granulasi basah merupakan pilihan yang tepat 

untuk pengembangan formulasi sediaan tablet ekstrak buah pare tersebut. Hal ini juga 

ditunjang dari sifat zat aktif senyawa Charantin yang stabil terhadap suhu dan 

kelembaban (Desai S., et al,  2015). 

Beberapa bahan pengikat yang sering digunakan diantaranya adalah turunan 

selulosa seperti metilselulosa, hidroksi propil metilselulosa, dan CMC-Na, serta PVP 

K30, dan gelatin (Agoes G., 2008). Pada penelitian ini, dipilih PVP K30 sebagai 

pengikat  dikarenakan sifat PVP K30 yang mudah larut dalam air dan etanol, serta 

membentuk larutan yang memudahkan proses pembasahan antar partikel membentuk 

granul yang kompak dan memberikan daya ikat yang kuat antar partikel. Tablet yang 

dihasilkanpun memiliki kekerasan dan kerapuhan yang baik. Meskipun demikian, 

untuk menjaga agar tablet dapat terdisintegrasi dengan baik dibutuhkan penambahan 

bahan disintegran. Primojel merupakan bahan disintegran yang memadai yang dipilih 

pada penelitian ini.  
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 Diharapkan dari penelitian ini, dapat diperoleh formula tablet ekstrak buah pare 

yang memenuhi persyaratan farmasetik dengan membandingkan pengaruh kadar 

bahan pengikat PVP K30 1%, 2%, dan 3%. 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh kadar bahan pengikat PVP K30 1%, 2%, 3% terhadap mutu 

fisik tablet ekstrak buah pare dan berapa kadar PVP K30 yang dibutuhkan untuk dapat 

membentuk tablet yang memenuhi persyaratan farmasetik ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Menentukan pengaruh kadar bahan pengikat PVP K30 1%, 2%, 3% terhadap 

mutu fisik tablet ekstrak buah pare dan berapa kadar PVP K30 yang dibutuhkan untuk 

dapat membentuk tablet yang memenuhi persyaratan farmasetik. 

1.4. Hipotesis 

Peningkatan kadar PVP K30 akan meningkatkan kekerasan dan mengurangi 

kerapuhan tablet. Sedangkan waktu hancur tablet ekstrak buah pare dikendalikan 

dengan penambahan disintegran primojel. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Pada penelitian ini, diharapkan mampu memberikan informasi tentang formulasi 

tablet ekstrak buah pare dengan menggunakan PVP K30 sebagai pengikat yang dapat 

meningkatkan mutu fisik tablet ekstrak buah pare, sehingga dapat dijadikan 

pertimbangan dalam mengadakan penelitian lebih lanjut.  

 

 

 

 

 

 

 


