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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Tanaman daun afrika atau Vernonia amygdalina Del merupakan salah satu 

jenis tanaman dari suku Asteraceae yang telah digunakan sebagai obat tradisional 

dikalangan masyarakat luas. Daun afrika dimanfaatkan sebagai obat antidiabetes 

karena memiliki kandungan senyawa flavonoid pada bagian daunnya. Zat inilah 

yang berperan sebagai penurun kadar glukosa pada tubuh karena dapat 

merangsang sekresi insulin (Atangwho, 2010) 

 Saat ini sediaan daun afrika yang ada di pasaran  masih sangat sederhana 

yaitu dalam bentuk simplisia dan teh herbal. Bentuk sediaan tersebut masih 

memiliki kekurangan jika dibandingkan dengan bentuk sediaan tablet. 

Penggunaan dengan cara diseduh atau dalam bentuk teh herbal ini masih 

tergolong tidak praktis dan juga tidak dapat menjamin khasiat, keamanan, serta 

efektifitasnya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini daun afrika diolah menjadi 

ekstrak, kemudian diformulasikan menjadi tablet yang terstandarisasi sehingga 

lebih stabil, akseptabilitas, dan juga lebih praktis dari sediaan sebelumnya. 

 Sebelum dikembangkan menjadi sediaan tablet, bahan obat berupa ekstrak 

harus ditentukan sifat fisika kimianya terlebih dahulu sebagai studi praformulasi. 

Ekstrak daun afrika bersifat lengket, memiliki daya ikat yang rendah, sedangkan 

komponen zat aktifnya yaitu flavonoid relatif stabil terhadap suhu dan 

kelembapan sehingga sukar dibentuk menjadi granul yang kompak, maka 

menggunakan metode granulasi basah dengan penambahan bahan pengikat. 

 Pada penelitian  dipilih PVP K 30 sebagai bahan pengikat karena PVP K 

30 mampu membentuk ikatan yang kuat antar granul, sehingga tablet yang 

dihasilkan memiliki kekerasan dan kerapuhan yang cukup, serta menghasilkan 

daya kompaktibilitas lebih baik (Rowe et al., 2009). 
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Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dilakukan penelitian pengembangan 

formulasi tablet ekstrak daun afrika menggunakan variasi kadar bahan pengikat 

PVP K 30 yaitu 1%, 2%, dan 3%.  Tujuan penelitian ini adalah untuk 

menentukkan kadar bahan pengikat PVP K 30 1%, 2%, dan 3% terhadap mutu 

fisik tablet dan berapa kadar optimal PVP K 30 yang dapat membentuk tablet 

yang memenuhi persyaratan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh kadar bahan pengikat PVP K 30 1 %, 2 %, dan 3 

% terhadap mutu fisik tablet ekstrak daun afrika? 

2. Berapakah kadar PVP K 30 optimal yang dapat membentuk tablet 

ektrak daun afrika yang memenuhi persyaratan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menentukan pengaruh kadar bahan pengikat PVP K 30 1 %, 2 %, dan 

3% sebagai bahan pengikat terhadap mutu fisik tablet ekstrak daun 

afrika  

2. Menentukan kadar PVP K 30 yang dapat menghasilkan tablet ekstrak 

daun afrika  dengan mutu fisik tablet yang memenuhi persyaratan.  

1.4 Hipotesis 

Semakin meningkatnya kadar pengikat PVP K 30 pada formulasi tablet 

ekstrak daun afrika menyebabkan kekerasan tablet meningkat, kerapuhan tablet 

berkurang dan waktu hancur menjadi lebih lambat.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

formulasi tablet ektrak daun afrika dengan menggunakan PVP K 30 sebagai bahan 

pengikat yang memberikan pengaruh pada mutu fisik sediaan tablet. Selain itu 

juga diharapkan bahwa nantinya dapat dikembangkan menjadi produk baru yang 

lebih efektif dan efisien dalam penggunaannya.  

 


