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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1 Uraian Kerangka Konseptual 

Bawang dayak merupakan tanaman obat yang mempunyai kandungan 

senyawa flavonoid dari naftokuinon serta turunannya. Naftokuinon memiliki 

bioaktivitas sebagai antioksidan dan antidiabetes. Zat aktif dalam naftokuinon 

seperti eleutherinoside A, eleuthoside B, dan eleutherol pada Eleutherine 

palmifolia dapat sebagai inhibitor alpha-glucosidase yang bisa menurunkan kadar 

glukosa darah. 

Bawang dayak telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tanaman 

obat. Pemakaian bawang dayak oleh masyarakat yakni dalam bentuk segar, 

simplisia, dan dalam bentuk bubuk. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu 

pengembangan bentuk sediaan yang lebih praktis, menarik, dan efisien dalam 

penggunaannya. Salah satu upaya peningkatan modifikasi bentuk sediaan pada 

tanaman bawang dayak adalah dengan membuat sediaan tablet efervesen. 

Tablet efervesen adalah sediaan yang dibuat secara kempa, selain zat aktif, 

tablet efervesen juga mengandung campuran asam (asam sitrat, asam tartat) dan 

natrium bikarbonat yang dimaksudkan untuk menghasilkan gelembung gas 

karbondioksida (CO2) saat dimasukkan ke dalam air.  

Ekstrak bawang dayak memiliki sifat fisik kental, lengket, daya ikat yang 

rendah, kompaktibilitas rendah, dan relatif tahan pemanasan. Pada penelitian ini 

digunakan gelatin sebagai bahan pengikat dan dipilih metode granulasi basah 

karena dengan metode granulasi basah dapat meningkatkan kekompakan tablet 

dan mempunyai daya tahan fisik yang cukup kuat. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan pengaruh kadar gelatin 

terhadap mutu fisik tablet efervesen ekstrak bawang dayak yang memenuhi 

persyaratan. Untuk mengetahui berapa kadar gelatin yang dapat memberikan 

kekerasan tablet yang cukup dan kerapuhan yang rendah, maka dilakukan 

perbandingan kadar dari gelatin. Pada penelitian ini variasi kadar gelatin yaitu 

2%, 3%, dan 4%. Skema krangka konseptual dapat dilihat pada gambar 3.1.
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3.2 Skema Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Skema Kerangka Konseptual 

Bawang dayak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai 

antioksidan dan antidiabetes 

Kandungan utama ekstrak bawang dayak adalah naftokuinon dan turunannya 

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

yang rendah, komponen aktifnya relatif tahan pemanasan. 

Tablet efervesen : Cita rasa enak dan dapat diberikan pada pasien 

yang sulit menelan tablet 

Granulasi Basah : 

Komponen asam dan komponen basa 

Peningkatan kadar gelatin dapat meningkatkan kekerasan 

dan waktu melarut tablet sedangkan kerapuhan tablet 

semakin menurun. 

Diperoleh formula tablet efervesen ekstrak bawang dayak yang 

memenuhi persyaratan. 

Optimasi bahan 

pengikat gelatin 2 

%, 3 %, dan 4 %. 

Formula :  

-Ekstrak bawang dayak 

-Asam sitrat 

-Asam tartrat 

-Natrium bikarbonat 

-Gelatin 

-Manitol 

-PEG 6000 

-Aspartam 


