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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pemanfaatan tanaman obat merupakan salah satu pilihan dalam upaya menjaga 

kesehatan maupun pengobatan. Buah Pare merupakan  salah satu sumber  bahan alam yang 

prospektif dikembangkan sebagai obat anti diabetes. Pada penelitian sebelumnya 

menunjukkan bahwa buah pare mengandung beberapa senyawa Charantin dan Polypeptide-p 

yang potensial sebagai anti diabetes (Baby J., 2013). 

Pemanfaatan buah pare secara tradisional oleh masyarakat dalam mengobati penyakit 

anti diabetes. Selama ini tidak dapat menjamin keajekan khasiat, keamanan dan 

efektivitasnya. Sehingga sulit dipertanggung jawabkan secara medis. Pada proses pembuatan 

tablet dapat digunakan cara granulasi basah, mengingat ekstrak yang diperoleh  masih 

mengandung harsa. Komponen harsa ini menyebabkan granul menjadi rapuh. Oleh karena itu  

perlu dikembangkan pemanfaatan buah pare ini sebagai produk fitofarmaka sehingga 

membentuk ekstrak yang terstandar. Pemanfaatan buah pare untuk  pengobatan anti diabetes, 

umumnya dengan cara diblender, disaring kemudian diminum sarinya. Cara ini kurang 

praktis dalam memanfaatkan efek terapi dari buah pare. Selanjutnya Untuk meningkatkan 

kepraktisan, stabilitas, dan aseptabilitas maka dikembangkan bentuk sediaan tablet yang lebih 

praktis. Tablet ekstrak  pare  merupakan salah satu alternatif sebagai bentuk sediaan yang 

banyak menguntungkan. 

 Pada penelitian ini buah pare di potong tipis-tipis, dikeringkan, dihaluskan menjadi 

serbuk simplisia diekstraksi secara maserasi sehingga didapatkan ekstrak buah pare yang 

kental. 

Disamping itu buah pare mengandung zat aktif segar ( Charantin ) yang  stabil 

terhadap suhu , dan kelembapan. maka pada pengembangan formula ekstrak tablet buah pare 

diproses dengan cara granulasi basah, sehingga sifat alir granul dan kompaktibilitas tablet  

ekstrak buah pare dapat memenuhi persyaratan. 

Ada bermacam-macam bahan pengikat yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

kohesifitas granul ekstrak buah pare antara lain PVP K30, Gelatin,  



 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

2 
 

 dan turunan selulose seperti HPMC, Metil selulose, dan CMC-Na. Hydroxypropyl 

methylcellulose (HPMC) 3 cps menarik untuk dikembangkan dalam formula tablet ekstrak 

buah pare, karena membentuk larutan encer dalam air, sehingga memudahkan pembentukan 

granul yang banyak. Pada penelitian ini dibuat  formulasi tablet ekstrak buah pare HPMC 

2910 3 cps sebagai bahan pengikat dengan menggunakan kadar 1%, 2%, 3%. Dari perbedaan 

kadar pengikat ini, selanjutnya dapat diperoleh formula tablet ekstrak buah pare yang 

memenuhi syarat sebagai sediaan farmasetika. Disamping itu juga perlu ditambah bahan 

penghancur disintegran seperti primojel, selanjutnya menyesuaikan persyaratan waktu 

disintegran tablet yaitu kurang dari 15 menit (Depkes RI,1995 )   

1.2. Rumusan Masalah 

 Bagaimana pengaruh kadar bahan pengikat HPMC 2910 3 cps 1%, 2%, 3%  terhadap 

mutu fisik tablet ekstrak buah pare (Momordica charantia) dan berapa kadar HPMC 2910 3 

cps yang dibutuhkan untuk dapat membentuk tablet yang memenuhi persyaratan farmasetik ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Menentukan pengaruh kadar bahan pengikat HPMC 2910 3 cps 1%, 2%, 3% terhadap 

mutu fisik tablet ekstrak buah pare (Momordica charantia) dan berapa kadar HPMC 2910 3 

cps yang dibutuhkan untuk dapat membentuk tablet yang memenuhi persyaratan farmasetik ? 

1.4. Hipotesis 

Peningkatan kadar HPMC 2910 3 cps dalam tablet ekstrak pare dapat  menyebabkan 

perubahan mutu fisik tablet ekstrak buah pare, karena perbedaan kadar HPMC 2910 3 cps 

1%, 2%, 3%. Peningkatan kadar HPMC 2910 3 cps dapat meningkatkan kekerasan, 

menurunkan kerapuhan dan waktu disintegrasi tablet.  

1.5. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tentang formulasi tablet ekstrak 

buah pare (Momordica charantia) dengan menggunakan bahan pengikat HPMC 2910 3 cps 

yang dapat memberikan mutu fisik tablet yang baik, Sehingga dapat dijadikan pertimbangan 

dalam mengadakan penelitian lebih lanjut.  

 

 


