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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1 Uraian Skema Konseptual   

 Daun Afrika menarik untuk diteliti karena mengandung senyawa flavonoid 

yang berperan sebagai antidiabetes. Saat ini masyarakat telah mengkonsumsi 

sediaan daun afrika berupa simplisia dan teh herbal. Cara penggunaan ini 

dirasakan kurang praktis dan perlu dikembangkan menjadi obat herbal yang 

terstandarisasi. Salah satu upaya yang dapat meningkatkan kepraktisan dan 

aseptabilitasnya adalah membuat ekstrak daun afrika dalam bentuk sediaan tablet. 

Keuntungan dibuat dalam sedian tablet dapat menutupi rasa pahit dari daun afrika, 

zat aktifnya lebih terstandarisasi, lebih stabil dibandingkan dengan bentuk sediaan 

lainnya, dan juga lebih praktis.  

 Ekstrak daun Afrika mempunyai sifat kental, lengket dengan daya ikat 

yang lemah, kandungan zat aktifnya stabil terhadap suhu dan kelembapan. Pada 

pengembangan sediaan tablet ekstrak daun afrika dibuat dengan metode granulasi 

basah menggunakan variasi kadar bahan pengikat PVP  K 30 untuk memperbaiki 

sifat alir dan kompaktibilitas pada proses tabletasi. 

Pada penelitian ini dipilih bahan pengikat PVP K 30, karena PVP K 30 

mempunyai daya kompaktibilitas yang tinggi dan larutannya mudah mebasahi 

permukaan partikel. Pada pengembangan formula, ekstrak daun afrika dibentuk 

menjadi tablet dengan metode granulasi basah dengan kadar bahan pengika PVP 

K 30 1%, 2%, 3%. Selanjutnya, ditentukan berapa kaar bahan optimal PVP K 30 

untuk dapat embentuk tablet yang memenuhi persyaratan. Skema kerangka 

konseptual dapat dilihat pada gambar 3.1. 
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Ekstrak daun afrika telah dimanfaatkan 

masyarakat sebagai obat alternatif 

Kandungan utama daun afrika adalah 

flavonoid yang berkhasiat sebagai 
antidiabetes 

Ekstrak daun afrika: Lengket, kental, daya ikat lemah 

Zat aktif: relatif stabil terhadap kelembapan dan panas 

Formulasi dengan granulasi basah dapat 

memperbaiki kompaktibilitas dan sifat alir 

Formula: 

Bahan Aktif : Ekstrak daun afrika 
Bahan Pengisi: Laktosa dan Avicel PH 101 
Pengikat: PVP K 30 

Penghancur: Primogel 
Lubrikan: MgStearat 

Optimasi Kadar Bahan Pengikat 

PVP K 30 1%, 2%, 3% 

Peningkatan kadar PVP K 30 

akan meningkatkan mutu fisik 

tablet ekstrak daun afrika 

Dipilih formula tablet yang 
memenuhi persyaratan 

Gambar 3.1 Skema kerangka konseptual 

 


