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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki aneka ragam hayati 

dan kekayaan alam yang melimpah termasuk di dalamnya tanaman obat (Mursiti 

2004, Li et al, 2005). Salah satu tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat 

penurun gula darah adalah tanaman mahoni (Swietenia macrophylla). Masyarakat 

menggunakan biji mahoni untuk menjaga kesehatan supaya gula darahnya menjadi 

stabil.  

Biji mahoni memiliki banyak manfaat yang penting bagi kesehatan, 

berkhasiat sebagai anti mikroba, anti inflamasi, anti oksidan, anti mutagenik, anti 

kanker, anti tumor dan anti diabetes (Moghadamtousi et al, 2013). Dewanje et al 

(2009) melaporkan bahwa dalam biji mahoni mengandung senyawa swietenine 

yang termasuk golongan tetranortriterpenoid yang memiliki efek hipoglikemi. 

Oleh karenanya perlu dikembangkan suatu sediaan yang terstandar dan praktis 

dalam bentuktablet ekstrak biji mahoni.  

Ekstrak biji mahoni mempunyai konsistensi relatif kental dan mengandung 

minyak, yang menyulitkan untuk dikembangkan menjadi granul karena interaksi 

antar partikel jelek. Penambahan bahan pengikat akan memperbaiki konsolidasi 

antar partikel membentuk granul dan metode granulasi basah merupakan pilihan 

yang tepat untuk pengembangan formulasi sediaan tablet ekstrak biji mahoni 

tersebut. 

Beberapa bahan pegikat yang umum digunakan dalam pembuatan granul 

dalam granulasi basah antara lain adalah PVP K30, gelatin dan turunan selulosa 

seperti CMC Na, metilselulosa, hidroksi propil metilselulosa.  

Pada penelitian ini digunakan PVP K30 sebagai bahan pengikat, karena PVP 

K30 merupakan bahan pengikat yang stabil mudah larut dalam air  dan etanol, 

bersifat sebagai pembasah sehingga dapat membentuk granul yang lebih kompak 

dan tablet yang dihasilkanpun akan memiliki kekerasan dan kerapuhan yang lebih 

baik. Untuk menjaga agar tablet dapat terintegrasi dengan baik, maka ditambah 

dalam formulanya bahan disintegran seperti primojel.
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Pada penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh formula tablet ekstrak biji 

mahoni yang memenuhi persyaratan farmasetik dengan membandingkan kadar 

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

  

1.2 Rumusan Masalah 

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

terhadap mutu fisik tablet ekstrak biji mahoni dan berapa kadar bahan pengikat PVP 

K30 yang dapat membentuk tablet ekstrak biji mahoni yang memenuhi 

persyaratan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

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

terhadap mutu fisik tablet ekstrak biji mahoni, dan pada kadar berapa PVP K30 

dapat menghasilkan tablet ekstrak biji mahoni  memenuhi persyaratan farmasetika? 

 

1.4 Hipotesis 

Peningkatan kadar bahan pengikat PVP K30 akan meningkatkan mutu fisik 

tablet ekstrak biji mahoni meliputi kekerasan dan waktu hancur tablet, serta 

menurunkan  kerapuhan tablet. 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

formulasi tablet ekstrak biji mahoni dengan menggunakan PVP K30 sebagai bahan 

pengikat yang dapat meningkatkan mutu fisik tablet ekstrak biji mahoni yang baik 

sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam mengadakan penelitian lebih lanjut. 

 


