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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki keanekaragaman hayati lebih dari 30.000 spesies tanaman

dan 940 spesies diantaranya diketahui sebagai obat (Supriatna, 2008). Penggunaan

dan permintaan terhadap tanaman obat tradisional saat ini semakin bertambah

sehingga penelitian ke arah o bat-obatan tradisional juga semakin meningkat. Hal

ini disebabkan efek samping dari obat tradisional yang lebih kecil dan harga yang

lebih terjangkau dibanding obat sintetik. Salah satunya tanaman obat yang

digunakan adalah bawang dayak  atau Eleutherine palmifolia yang selama ini

secara turun menurun telah dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai minuman

untuk menjaga kesehatan.

Beberapa penelitian menunjukan bahwa bawang dayak memiliki kandungan

senyawa bioaktif seperti alkaloid, glikosida, flavanoid, fenolik, steroid, dan tannin

yang mempunyai kemampuan antara lain sebagai antidiabetes, antimikroba

(Galingging, 2009), antioksidan (febrinda et al, 2014), dan naftokuinon serta

turunannya sebagai antikolesterol (BPOM RI, 2011). Naftokuinon memiliki

bioaktivitas sebagai antikanker maupun antioksidan yang  terdapat di dalam sel

vakola dalam bentuk glikosida (Babula et al, 2005). Kombinasi dari kapasitas

antioksidan dan kemampuan penghambatan enzim alfa glukosidase bawang dayak

memiliki potensi sebagai agen antidiabetik yang bermanfaat dalam pencegahan

dan perlindungan terhadap penyakit diabetes melitus (febrinda et al, 2014).

Biasanya obat tradisional yang disajikan yakni dalam bentuk sediaan

simplisia, kapsul dan teh celup. Keadaan ini belum terstandarisasi perlu dibentuk

menjadi ekstrak, untuk memudahkan menjadi sediaan yang terstandar dan

dosisnya dapat diatur. Selanjutnya dibentuk menjadi sediaan tablet ekstrak

bawang dayak yang praktis dan terstandar guna menjamin khasiat obat tersebut.
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Tablet adalah sediaan padat mengandung bahan obat dengan atau tanpa

bahan pengisi. Berdasarkan metode pembutan, dapat digolongkan sebagai tablet

cetak dan tablet kempa. Sebagian besar tablet dibuat dengan cara pengempaan dan

merupakan bentuk sediaan yang paling banyak digunakan (Depkes RI, 2014).

Untuk mengembangkan formula sediaan tablet, perlu dilakukan studi

praformulasi dari sifat fisik dalam ekstrak terutama stabilitas bahan aktif tersebut.

Ekstrak bawang dayak mempunyai sifat fisik kental, lengket, daya ikat, dan

kompaktibilitas rendah. Sedangkan sifat komponen zat aktif dalam ekstrak relatif

stabil terhadap panas. Mengingat ekstrak bawang dayak mempunyai daya ikat

yang rendah, sehingga sukar dibentuk menjadi granul yang kompak maka pada

pengembangan  perlu ditambah bahan pengikat untuk membentuk tablet yang

kompak dan memenuhi syarat mutu fisik tablet.

Bahan pengikat yang sering digunakan dalam pembuatan tablet antara lain

adalah PVP K30, gelatin dan turunan selulosa seperti CMC Na, metilselulosa,

hidroksi propil metilselulosa (HPMC).

Pada penelitian ini dipilih bahan pengikat HPMC 2910 3 cps dengan kadar

1%, 2% dan 3% yang dibuat secara granulasi basah terhadap mutu fisik tablet

ekstrak bawang dayak. Selanjutnya ditentukan berapa kadar HPMC 2910 3 cps

yang memenuhi persyaratan farmasetika.
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1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh kadar bahan pengikat HPMC 2910 3 cps dengan

kadar 1%, 2% dan 3% terhadap mutu fisik tablet ekstrak bawang dayak ?

2. Berapa kadar HPMC 2910 3 cps yang dapat membentuk tablet ekstrak

bawang dayak ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menentukan pengaruh dan berapa kadar bahan pengikat HPMC 2910 3 cps

1%, 2% dan 3% terhadap mutu fisik tablet ekstrak bawang dayak.

2. Menentukan kadar HPMC 2910 3 cps sehingga didapatkan mutu fisik

tablet ekstrak umbi bawang dayak yang memenuhu persyaratan.

1.4 Hipotesis

Dengan semakin tinggi kadar bahan pengikat yang digunakan akan

meningkatkan kekerasan, waktu hancur tablet dan mengurangi kerapuhan

tablet ekstrak bawang dayak. Selanjutnya formula tablet ekstrak bawang

dayak yang memenuhi persyaratan farmasetika yang baik.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang

formulasi tablet ekstrak bawang dayak dengan menggunakan HPMC 2910 3

cps sebagai bahan pengikat yang dapat meningkatkan mutu fisik tablet

ekstrak bawang dayak yang baik sehingga dapat dijadikan pertimbangan

dalam mengadakan penelitian lebih lanjut.


