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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Indonesia merupakan salah satu negara yang dianugerahi kekayaan alam yang 

melimpah, yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan pengobatan. Salah satu tanaman yang perlu 

diteliti adalah rumput mutiara atau Hedyotis corymbosa L. karena memiliki kandungan zat 

aktif yang memberikan khasiat sebagai radang kantung empedu, radang akut usus buntu, 

radang amandel, kanker, dan hepatitis. Tumbuhan ini memiliki kandungan utama adalah 

flavonoid (Wijayakusuma, 2008). Rumput mutiara selama ini digunakan sebagai ramuan 

jamu, baik sebagai jamu sendiri atau serbuk simplisia. Mengingat rumput mutiara ini sangat 

bermanfat sebagai obat alternatif, maka perlu dikembangkan suatu formula sediaan yang 

praktis dan terstandar guna menjamin khasiat obat tersebut. Tablet ekstrak rumput mutiara 

merupakan salah satu alternatif bentuk sediaan yang menarik untuk diteliti, karena dosis obat 

mudah di standarisasi dan lebih stabil.  

Untuk mengembangkan formula sediaan tablet, perlu dilakukan studi praformulasi 

dari bahan obat dan sifat fisik ekstrak. Ekstrak rumput mutiara mempunyai sifat fisik kental, 

lengket dengan daya ikat yang rendah sedangkan komponen aktifnya stabil terhadap panas, 

cahaya, dan kelembaban. Oleh karena itu, dalam pengembangan formulasi juga perlu 

ditambahkan bahan pengikat untuk membentuk tablet yang kompak dan memenuhi syarat 

mutu fisiknya. 

Pada penelitian ini dipilih metode granulasi basah, dengan penambahan bahan 

pengikat untuk meningkatkan kompaktibilitas tablet. Dengan metode ini dapat dicegah 

terjadinya segregasi massa campuran bahan, memperbaiki sifat alir, kompaktibilitas massa 

dan homogenitas zat warna pada tablet. Bahan pengikat yang sering digunakan dalam 

pembuatan tablet antara lain adalah gelatin, PVP-30, turunan selulosa, metil selulosa, CMC 

Na, dan HPMC. Pada penelitian ini dipilih bahan pengikat gelatin, karena gelatin dapat 

membentuk tablet dengan mutu fisik yang baik, meningkatkan kekerasan tablet sehingga 

dapat menurunkan kerapuhan tablet.  

Berdasarkan hal-hal diatas, maka pada penelitian ini dilakukan pengembangan 

formulasi tablet ekstrak rumput mutiara yang dibuat dengan metode granulasi basah dengan 

penambahan bahan pengikat gelatin dengan kadar 1%, 2% dan 3%. Dari hasil penelitian ini 

diharapkan dapat diketahui berapa kadar gelatin optimal yang dapat menghasilkan mutu fisik 

tablet ekstrak rumput mutiara yang memenuhi persyaratan. 
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1.2 Perumusan Masalah  

1. Bagaimana pengaruh kadar bahan pengikat gelatin 1%, 2% dan 3% terhadap mutu 

fisik tablet ekstrak rumput mutiara ? 

2. Berapa kadar gelatin yang dapat membentuk tablet ekstrak rumput mutiara dengan 

mutu fisik yang memenuhi persyaratan ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Menentukan pengaruh kadar bahan pengikat gelatin 1%, 2% dan 3% terhadap mutu 

fisik tablet ekstrak rumput mutiara. 

2. Menentukan kadar gelatin yang dapat menghasilkan tablet ekstrak rumput mutiara 

dengan mutu fisik tablet yang memenuhi persyaratan. 

 

1.4 Hipotesis 

Dengan semakin tinggi kadar bahan pengikat yang digunakan akan meningkatkan 

kekerasan, waktu hancur tablet dan mengurangi kerapuhan tablet ekstrak rumput mutiara. 

Selanjutnya dipilih formula tablet ekstrak rumput mutiara yang memenuhi persyaratan 

farmasetika yang baik. 

 

1.5 Manfaat penelitian  

Dengan mengetahui pengaruh kadar gelatin sebagai bahan pengikat terhadap mutu 

fisik tablet ekstrak rumput mutiara, maka dapat diperoleh kadar gelatin yang dapat 

menghasilkan tablet ekstrak rumput mutiara dengan mutu fisik yang memenuhi persyaratan. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan untuk pengembangan formulasi 

tablet ekstrak rumput mutiara dengan bahan pengikat gelatin. 

 


