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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1 Uraian Kerangka Konseptual 

Bawang dayak merupakan tanaman obat alternatif  yang memiliki 

kandungan senyawa golongan flavonoid dan naftokuinon serta turunannya. 

Naftokuinon memiliki bioaktivitas sebagai antidiabetes dan antioksidan. Zat aktif 

dalam naftokuinon  seperti eleutherinoside A, eleuthoside B, dan eletherol pada 

Eleutherine palmifolia (L). Merr dapat berfungsi sebagai inhibitor alfa 

glukosidase yang dapat menurunkan kadar glukosa darah. Di Indonesia 

masyarakat menggunakan bawang dayak sebagai obat alternatif dengan menyeduh 

secara langsung serbuk simplisia dengan air panas tanpa melalui proses 

pengolahan.Sehingga bawang dayak dapat digunakan sebagai obat alternatif yang 

perlu dikembangkan lebih lanjut sebagai sediaan yang terstandar dan disukai 

penggunanya. Untuk meningkatkan aseptabilitas maka pada penelitian ini akan 

dibuat tablet ekstrak bawang dayak, dengan dosis yang digunakan 100 mg per 

tablet. 

Pada pengembangannya bawang dayak disajikan dalam bentuk ekstrak yang 

terstandar dan diteliti pengembangan formulanya sebagai sediaan tablet ekstrak 

bawang dayak. Dalam studi praformulasi, perlu diketahui sifat fisika-kimia dari 

ekstrak bawang dayak dan zat aktif yang terkandung didalamnya. Ekstrak bawang 

dayak berbentuk kental dan lengket, sehingga sukar dibentuk menjadi granul yang 

kompak dan kompresibel. Oleh karenanya dipilih metode granulasi basah dengan 

penambahan bahan pengikat.Metode granulasi basah merupakan metode tabletasi 

yang sering digunakan karena metode ini dapat memperbaiki formulasi untuk 

bahan aktif yang memiliki sifat alir yang buruk dan daya ikat yang lemah. 

Sehingga perlu dilakukan granulasi untuk memperbaiki sifat alir dan 

kompaktibilitas tablet. 

Pada penelitian ini dipilih bahan pengikat gelatin, karena gelatin dapat 

memperbaiki kohesifitas antar granul dan kompaktibilitas tablet, sehingga dapat 

diperoleh tablet ekstrak bawang dayak yang memenuhi persyaratan.Tujuan  

penelitian ini untuk menentukan pengaruh kadar gelatin terhadap mutu fisik tablet
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ekstrak bawang dayak dan berapa persen kadar gelatin yang dapat membentuk 

tablet yang memenuhi persyaratan.Penambahan bahan pengikat dilakukan 

denganbeberapa kadargelatin, yaitu 1%, 2%, dan 3%. Selanjutnya, dilakukan 

pemeriksaan kadar bahan pengikat gelatin terhadap mutu fisik tablet yang 

meliputi kekerasan, kerapuhan dan waktu hancur. 

Semakin meningkatnya kadar gelatin dalam formula tablet, kekerasan tablet 

akan semakin meningkat, kerapuhan tablet berkurang, serta penambahan 

disintegran primogel memperlambat waktu hancurnya tablet ekstrak bawang 

dayak. Skema kerangka konseptual dapat dilihat pada gambar 3.1



 

 

 

 

 

 

 

                                     

24 
 

 
 

3.2 Skema Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 3.1 Skema Kerangka Konseptual 

Sifat ekstrak bawang dayak: kental, lengket, daya ikat dan 

kompaktibilitas rendah sedangkan zat aktifnya relatif stabil 

terhadap suhu dan kelembaban 

 

Optimasi bahan pengikat : 

Gelatin dengan kadar 1%, 2%  

dan 3% 

 

Dibuat sediaan tablet 

praktis, stabil dan dosis dapat diatur 

Ekstrak dengan kandungan utama senyawa 

flavonoid dan naftokuinon  serta turunannya 

Formula: 

Zat aktif  : Ekstrak bawang dayak 

Pengisi  : Laktosa dan Avicel  

                          PH 101 

Pengikat : Gelatin 

Penghancur : Primogel 

Lubrikan : Mg Stearat 

 

 

Bawang dayak  (Eleutherine palmifolia) berkhasiat 

sebagai antidiabetes dan antioksidan 

Peningkatan kadar gelatin dapat meningkatkan  mutu fisik tablet 

ekstrak bawang dayak, kekerasan tablet dan waktu hancur tablet 

ekstrak bawang dayak.  

Granulasi Basah : 

Memperbaiki kompaktibilitas dan sifat alir 

Dipilih formula yang memenuhi persyaratan 


