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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1 Uraian Kerangka Konseptual 

Rumput mutiara merupakan tanaman obat, dengan kandungan utama 

senyawa flavonoid yang khasiat sebagai obat beberapa penyakit seperti radang 

kantung empedu, radang akut usus buntu, radang amandel, kanker, dan hepatitis. 

Rumput mutiara selama ini masih diolah  sebagai ramuan jamu, cara ini tidak 

praktis dan rasa pahit. Salah satu upaya adalah dibuat sediaan tablet ekstrak 

rumput mutiara, sehingga lebih terstandar dan disukai penggunannya.  

Ekstrak rumput mutiara mempunyai sifat kental, lengket dengan daya ikat 

yang rendah. Kandungan zat aktifnya flavonoid, stabil terhadap suhu dan 

kelembaban. Berdasarkan sifat ekstrak rumput mutiara ini, maka dipilih metode 

granulasi basah dengan penambahan bahan pengikat, dengan tujuan untuk 

memperbaiki sifat alir dan kompaktibiltas massa kempa granul ekstrak rumput 

mutiara. 

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 ikatan yang lemah. Oleh karena itu, pada 

formulasi tablet ekstrak rumput mutiara dipilih metode granulasi basah karena 

bahan aktif berupa ekstrak bersifat susah mengalir dan memiliki daya ikatan yang 

lemah sehingga perlu digranulasi untuk memperbaiki sifat alir dan kompaktibilitas 

tablet. 

Pada penelitian ini, digunakan gelatin  sebagai bahan pengikat. Gelatin 

dipilih untuk memperbaiki sifat granul yang mudah mengalir dan meningkatkan 

kompaktibilitas, sehingga dapat diperoleh tablet ekstrak rumput mutiara yang 

memenuhi persyaratan. Pada pengembangan formulasi tablet ekstrak rumput 

mutiara dilakukan optimasi kadar gelatin 1%, 2%, dan 3% terhadap mutu fisik 

tablet ekstrak rumput mutiara yang dibuat secara granulasi basah sehingga 

diperoleh formula tablet yang memenuhi persyaratan. Skema kerangka konseptual 

dapat dilihat pada skema 3.1 
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3.2 Skema Kerangka Konseptual  

  

 

Rumput mutiara (Hedyotis corymbosa L.) 

berkhasiat sebagai antiinflamasi 

 
Ekstrak dengan Kandungan utama adalah flavonoid 

flavonoid.  

Dibuat sediaan tablet praktis, 

stabil dan dosis dapat diatur 

Dibutuhkan bahan pengikat 

Gelatin dengan kadar 1%,2% 

dan 3% (Optimasi) 

 

 

Peningkatkan kadar gelatin dapat meningkatkan kekerasan tablet, 

mengurangi kerapuhan, dan memperlambat waktu hancur tablet ekstrak 

rumput mutiara 

Ekstrak rumput mutiara : 

- Kental dan lengket 

- Daya ikat rendah 

Sifat Zat aktif : Stabil terhadap panas dan lembab 

 

Ganulasi Basah 

Memperbaiki kompaktibilitas 

Memperbaiki Sifat alir  

Formula  

Pengisi  : Laktosa, Pati jagung 

Pengikat : Gelatin 

Penghancur  : Primogel® 

Pelicin  : Mg Stearate 

Gambar 3.1 Skema Kerangka Konseptual 

Dipilih formula yang 

memenuhi syarat 

 


