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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati 

terbesar yang memiliki berbagai macam tanaman berkhasiat obat. Pemanfaatan 

tanaman sebagai obat tradisional masih sangat diminati oleh masyarakat dari zaman 

dahulu hingga saat ini. Berbagai macam tanaman obat di Indonesia digunakan 

sebagai obat tradisional untuk pengobatan beberapa jenis penyakit salah satunya 

adalah diabetes melitus. 

Tanaman Brotowali telah banyak digunakan untuk pengobatan tradisional 

di Indonesia, Amerika, India, Thailand, dan Malaysia. Brotowali merupakan salah 

satu tanaman obat yang memiliki aktivitas sebagai antidiabetes. Brotowali dapat 

dimanfaatkan sebagai obat antidiabetes karena mengandung senyawa aktif 

terpenoid yang dapat menurunkan kadar gula darah pada diabetes (Rosidah et al., 

2015). 

Saat ini sediaan brotowali yang dapat kita temui dipasaran masih dalam 

bentuk simplisia, teh herbal, dan kapsul. Penggunaan tanaman brotowali sebagai 

obat tradisional juga masih sangat sederhana yaitu dengan cara direbus atau dapat 

juga diseduh dengan air. Oleh karena itu, di zaman yang sekarang ini diperlukan 

sebuah inovasi pengembangan produk baru. Pada penelitian kali ini batang 

brotowali akan diolah menjadi ekstrak yang nantinya diformulasikan menjadi 

bentuk sediaan tablet yang terstandarisasi sehingga lebih praktis, akseptabilitas, dan 

mudah untuk dikonsumsi. 

Sebelum dilakukan pengembangan produk baru menjadi sediaan tablet, 

maka bahan obat berupa ekstrak harus ditentukan terlebih dahulu sifat fisika 

kimianya sebagai studi praformulasi. Kandungan utama zat aktif batang brotowali 

yaitu terpenoid relatif stabil terhadap panas dan kelembapan sedangkan ekstrak 

batang brotowali sendiri memiliki sifat yang lengket serta daya ikat yang rendah 

sehingga pada formulasi sediaan tablet ekstrak batang brotowali ini dipilih metode 

granulasi basah dengan penambahan bahan pengikat untuk memperbaiki
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kompaktibilitas dan sifat alir tablet ekstrak batang brotowali yang memenuhi 

persyaratan. 

Pada penelitian ini telah di buat formulasi sediaan tablet ekstrak batang 

brotowali dengan menggunakan bahan pengikat HPMC 2910 5 cps. HPMC 2910 5 cps 

bersifat kompaktibel dengan berbagai obat, sehingga dapat digunakan sebagai bahan 

pembentuk tablet pada granulasi basah (Oliveira et al., 2013). Dari uraian tersebut, 

maka dilakukan penelitian pengembangan formulasi sediaan tablet ekstrak batang 

brotowali menggunakan bahan pengikat HPMC 2910 5 cps dengan beberapa kadar 1%, 

2%, dan 3% untuk menentukan pengaruh kadar bahan pengikat HPMC 2910 5 Cps 

terhadap mutu fisik tablet ekstrak batang brotowali dan berapa kadar HPMC 2910 5 

cps yang dapat memenuhi persyaratan mutu fisik tablet ekstrak batang brotowali. 

1.2 Rumusan masalah 

1. Bagaimana pengaruh kadar bahan pengikat HPMC 2910 5 cps pada kadar 1%, 

2%, dan 3% terhadap mutu fisik tablet ekstrak batang brotowali? 

2. Berapakah kadar HPMC 2910 5 cps yang dapat membentuk tablet ekstrak 

ekstrak batang brotowali yang memenuhi persyaratan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menentukan pengaruh kadar HPMC 2910 5 cps 1%, 2%, dan 3% sebagai bahan 

pengikat terhadap mutu fisik tablet ekstrak batang brotowali. 

2. Menentukan kadar HPMC 2910 5 cps dalam tablet ekstrak batang brotowali 

yang dapat memberikan mutu fisik tablet yang memenuhi persyaratan. 

1.4  Hipotesis 

HPMC 2910 5 cps dalam formulasi sediaan tablet dapat memberikan gaya 

kohesif yang cukup pada massa serbuk sehingga peningkatan kadar HPMC 2910 5 cps 

1%, 2%, 3% dapat meningkatkan kekerasan dan waktu hancur tablet, serta kerapuhan 

tablet berkurang. Penggunaan bahan pengikat HPMC 2910 5 cps pada kadar tertentu 

akan menghasilkan tablet ekstrak batang brotowali yang memenuhi persyaratan.  
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1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

penggunaan HPMC 2910 5 cps sebagai bahan pengikat pada formulasi tablet ekstrak 

batang brotowali yang dapat memberikan pengaruh mutu fisik pada tablet ekstrak 

batang brotowali. Sehingga nantinya dapat dikembangkan menjadi inovasi produk baru 

yang lebih efektif daan efisien dalam penggunaannya. 

 


