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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia kaya akan aneka ragam jenis tanaman, baik sebagai sumber obat, 

tanaman pelindung atau bahan pangan. Penggunaan obat-obatan yang berasal dari 

tanaman semakin meningkat dewasa ini. Dari berbagai jenis tanaman obat 

tersebut, terdapat beberapa tanaman yang memiliki sifat antioksidan, antidiabetes 

dan antikolestrol. Diantara jenis keanekaragaman tanaman tersebut salah satunya 

adalah salam koja (Murraya koenigii) termasuk famili Rutaceae, yaitu tanaman 

yang mengandung minyak atsiri yang mempunyai aktifitas sebagai antimikroba 

dan terdapat senyawa mahanimbineyang dapat menurunkan kadar kolesterol HDL 

dan kolesterol total. Daun salam koja dimasyarakat dimanfaatkan sebagai anti 

kolesterol (Handral, 2012). 

Daun salam koja, sudah dimanfaatkan sebagai antioksidan, antidiabetes, dan 

antikolestrol, namun informasi dan kajian ilmiah mengenai aktifitas antioksidan, 

antidiabetes, dan antikolestrol, terutama pada tanaman yang biasa digunakan 

sebagai bumbu atau bahan makanan masih jarang ditemukan, padahal tanaman-

tanaman tersebut potensial untuk dikembangkan sebagai obat,atau bahan makanan 

yang berkhasiat untuk mencegah dan atau mengobati penyakit. Sehingga 

pengujian tanaman-tanaman tersebut untuk mencari antioksidan, antidiabetes, dan 

antikolestrol, masih tetap menarik dan sangat diperlukan (Fachraniah et al, 2012) 

Daun salam koja selama ini sering digunakan sebagai jamu, serta identik 

dengan obat penyembuh pada perut sakit, serta sebagai bumbu tambahan pada 

masakan tinggi lemak yang memicu terjadinya kenaikan kadar kolesterol di dalam 

tubuh, dengan penambahan daun tersebut di dalam masakan diharapkan nantinya 

orang yang memakan masakan tinggi lemak tersebut kadar kolesterolnya akan 

lebih terkontrol, atau tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Cara ini kurang 

tepat serta kurang mampu untuk menimbulkan efek yang diharapkan dikarenakan 

tidak adanya aturan dosis yang bisa dijadikan acuan. Oleh karena itu pada 

penelitian ini dikembangkan formula tablet ekstrak daun salam koja untuk 

pengobatan antikolesterol, sehingga lebih terjamin kualitas dan dosis obatnya. 
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Disamping itu lebih praktis, dapat menutupi rasa daun salam koja yang pahit, dan 

lebih stabil. 

Ekstrak daun salam koja bersifat kental, lengket, komponen aktifnya stabil 

pada kelembapan. Maka akan dibuat tablet dengan menggunakan metode 

granulasi basah untuk memperbaiki sifat dari ekstrak dan sifat alir dari granul. 

Untuk membentuk granul yang kompak diperlukan bahan pengikat yang baik, 

seperti PVP, gelatin, dan turunan sellulosa, metil selulosa, CMC Na, dan HPMC. 

Pada penelitian ini dipilih PVP K30 sebagaipengikat, karenasifat PVP K30 

yang  mudah larut dalam air dan etanol, serta membentuk larutan memudahkan 

proses pembasahan antar partikel, membentuk granul yang kompak dan 

memberikan daya ikat yang kuat antar partikel. Tablet yang akan dihasilkan juga 

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 penelitianini. 

Pada penelitian ini, diharapkan dapat memperoleh formula tabletekstra daun 

salam koja yang memenuhi persyaratan dengan membandingkan bahan pengikat 

PVP K30 1%, 2%, dan 3%, 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh kadar bahan pengikatPVP K30 1%, 2%, 3%  terhadap 

mutu fisik tablet esktrak daun salam koja. Serta berapa kadar PVP K30 yang 

dibutuhkan untuk membentuk tablet ekstrak daun salam koja yang memenuhi 

persyaratan?  

1.3 Tujuan Penelitian 

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

mutufisik tablet ekstrak daun salam koja dan berapa kadar PVP K30 yang 

dibutuhkan untuk dapat membentuk tablet yang memenuhi persyaratan. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai optimasi 

formulasi tablet ekstrak daun salamkoja yang memenuhi syarat, sehingga nantinya 

dapat dijadikan pertimbangan dalam  pengembangan formula tablet ekstrak daun 

salam koja. 

 


