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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1    Latar Belakang 

Indonesia terdiri dari berbagai keanekaragaman etnis yang memiliki berbagai 

macam pengetahuan tentang obat tradisional dengan menggunakan bahan-bahan 

dari tumbuhan. Pengobatan tradisional dengan tumbuhan telah dikenal sejak lama 

sebagai warisan budaya yang didasari atas pengalaman secara turun-temurun. Salah 

satu tanaman berkhasiat obat yang banyak digunakan di masyarakat adalah 

Brotowali (Tinospora crispa L.). Brotowali mengandung senyawa terpenoid yang 

terindikasi sebagai obat antidiabetes. Senyawa terpenoid yang terdapat pada batang 

brotowali yang memiliki aktivitas sebagai antidiabetes adalah borapetoside C dan 

borapentol B. Senyawa-senyawa ini menghambat kerja enzim alfa glikosidase yang 

berperan dalam konversi karbohidrat menjadi glukosa (Rosidah et al., 2015). 

Umumnya masyarakat memanfaatkan tumbuhan brotowali masih tergolong 

sederhana, dalam bentuk sediaan jamu pahitan berupa rebusan atau seduhan 

simplisia brotowali, dan sediaan kapsul. Untuk menjamin khasiat, keamanan dan 

efektifitasnya perlu dilakukan pengembangan bentuk sediaan yang lebih baik, 

praktis dan terstandart. Salah satu  alternatif bentuk sediaan yang dapat 

dikembangkan adalah tablet. Dalam penelitian kali ini dibuat sediaan tablet ekstrak 

batang brotowali, dimana bentuk sediaan ini mempunyai beberapa keuntungan 

diantaranya praktis, takarannya tepat, akseptabel, dan mudah untuk dikonsumsi. 

Untuk mengembangkan formulasi sediaan tablet, dibuat bahan aktif ekstrak 

yang terstandar, kemudian dilakukan studi praformulasi dari sifat fisiko kimia 

ekstrak, dan stabilitas komponen bahan aktifnya. Eksrak batang brotowali yang 

diperoleh bersifat kental, lengket dengan daya ikat yang rendah, sehingga sulit 

terbentuk granul. Sedangkan komponen aktif terpenoid yang terkandung dalam 

ekstrak batang brotowali relatif stabil terhadap suhu, cahaya, dan kelembaban. Oleh 

karena itu, pada pembuatan tablet ekstrak batang brotowali ini dipilih metode 

granulasi basah dengan penambahan bahan pengikat untuk memperbaiki 

kompaktibilitas granul dan tablet sehingga memenuhi persyaratan mutu fisik tablet.
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Bahan pengikat yang sering digunakan dalam formulasi tablet adalah PVP K-

30, gelatin, turunan selulosa seperti HPMC, metil selulosa, dan CMC Na. Pada 

penelitian ini dipilih CMC-Na karena mempunyai daya ikat dan kompaktibilitas 

yang baik. CMC-Na dapat meningkatkan kekerasan tablet sehingga meningkatkan 

daya hancur tablet. 

Dari uraian diatas, maka dilakukan penelitian pengembangan formulasi 

sediaan tablet ekstrak batang brotowali menggunakan bahan pengikat CMC-Na 

dengan variasi kadar 1%, 2%, dan 3% untuk menentukan berapa kadar CMC-Na 

yang dapat membentuk tablet ekstrak batang brotowali yang memenuhi 

persyaratan. 

1.2    Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh kadar bahan pengikat CMC-Na 1%, 2%, dan 3% 

terhadap mutu fisik tablet ekstrak brotowali ? 

2. Berapa kadar CMC-Na yang dapat menghasilkan tablet ekstak brotowali 

yang memenuhi persyaratan ? 

1.3    Tujuan Penelitian 

1. Menentukan pengaruh kadar bahan pengikat CMC-Na 1%, 2%, dan 3% 

terhadap mutu fisik tablet ekstrak brotowali. 

2. Menentukan kadar bahan pengikat CMC-Na yang dapat menghasilkan 

tablet ekstrak brotowali yang memenuhi persyaratan. 

1.4    Hipotesis 

Peningkatan kadar CMC-Na akan meningkatkan kekerasan, mengurangi 

kerapuhan dan memperlambat waktu hancur tablet ekstrak brotowali.  

1.5    Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

formulasi tablet ekstrak batang brotowali dengan menggunakan CMC-Na sebagai 

bahan pengikat untuk meningkatkan mutu fisik tablet ekstrak batang brotowali. 

Nantinya dapat dihasilkan sediaan tablet yang memenuhi persyaratan dan dapat 

digunakan sebagai pertimbangan dalam pengembangan formulasi tablet ekstrak 

batang brotowali. 


