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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Kemajuan teknologi informasi dan ekonomi telah membawa perubahan 

pada gaya hidup masyarakat, khususnya pola makan. Terjadi pergeseran pola 

makan dari makanan tradisional ke makanan tinggi lemak. Konsumsi makanan 

yang mengandung lemak jenuh dan kalori tinggi dapat menyebabkan 

hiperkolesterolemia yaitu peningkatan kadar kolesterol dalam darah. 

 Dewasa ini, penggunaan obat tradisional semakin banyak diminati oleh 

masyarakat, salah satunya adalah daun salam untuk mengendalikan kadar lemak 

darah. Daun salam sering dimanfaatkan sebagai bumbu masak dan memilliki 

aroma yang wangi, tetapi dalam hal pengobatan daun ini masih jarang digunakan. 

Daun salam merupakan tanaman obat asli Indonesia yang memiliki banyak 

manfaat dan salah satunya dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah 

(Lelono RAA et al, 2009; Pietta PG, 2000).  

Kandungan senyawa flavonoid dalam daun salam yaitu kuersetin dapat 

menurunkan kadar kolesterol dan kadar trigliserida dalam darah, sehingga 

mengurangi jumlah penimbunan kolesterol di permukaan endotel pembuluh darah 

arteri.  

Saat ini sediaan daun salam yang telah beredar dipasaran masih dalam 

bentuk sediaan kapsul yang mengandung 200 mg ekstrak daun salam dan jamu. 

Oleh karena itu, masih perlu dikembangkan menjadi bentuk sediaan lain dari 

ekstrak yang terstandar. Berdasarkan hasil penelitian Pranasista Lajuck (2012) 

bahwa pemberian ekstrak daun salam dapat menurunkan kolesterol total. Hasil 

penelitian ini didukung oleh hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa 

mengkonsumsi daun salam dapat menurunkan kadar kolesterol total LDL 

(Pidrayanti, 2008).  
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Penggunaan ekstrak daun salam sebagai bahan obat alami digunakan 

untuk mengobati kolesterol tinggi, diabetes mellitus, hipertensi, gastritis dan 

diare. Aktivitas anti kolesterolemia dari daun salam dikarenakan adanya 

kandungan flavonoid kuersetin (Prahastuti et al, 2011 and Anugrah Riansari, 

2008). 

Untuk mengembangkan formulasi sediaan ekstrak daun salam ini perlu 

dilakukan studi praformulasi dari sifat fisika kimia ekstrak dan stabilitas dari 

komponen aktifnya. Komponen aktif daun salam bersifat relatif stabil terhadap 

kelembaban dan panas, sedangkan ekstrak daun salam bersifat kental, lengket, dan 

kompaktibilitas rendah, sehingga perlu ditambah bahan pengikat dengan metode 

granulasi basah untuk memperbaiki sifat alir dan kompaktibilitas bahan ekstrak 

tersebut. Bahan pengikat yang sering digunakan antara lain PVP, gelatin, turunan 

selulose seperti HPMC 2910 3 cps, metilselulosa, dan CMC Na. 

Pada penelitian ini dipilih HPMC 2910 3 cps, karena mempunyai daya ikat 

yang kuat dan sebagai pembasah untuk mempermudah terbentuknya granul.  

Berdasarkan hal – hal diatas, maka dilakukan penelitian pembuatan tablet 

ekstrak daun salam dengan metode granulasi basah menggunakan HPMC 2910 3 

cps sebagai bahan pengikat dengan kadar 1%, 2%, dan 3% untuk mengetahui 

pengaruh dari variasi ketiga kadar tersebut terhadap mutu fisik tablet 

konvensional meliputi kekerasan, kerapuhan, dan waktu hancur.  

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh kadar HPMC 2910 3 cps 1%, 2%, dan 3% 

terhadap mutu fisik tablet ekstrak daun salam? 

2. Berapa kadar HPMC 2910 3 cps yang dibutuhkan untuk dapat 

membentuk tablet ekstrak daun salam yang memenuhi persyaratan?  

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menentukan pengaruh kadar HPMC 2910 3 cps 1%, 2%, dan 3%  

terhadap mutu fisik tablet ekstrak daun salam.  

2. Menentukan kadar HPMC 2910 3 cps dalam tablet ekstrak daun salam 

yang dapat membentuk tablet yang memenuhi persyaratan.  
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1.4 Hipotesis 

Peningkatan kadar HPMC 2910 3 cps pada tablet akan meningkatkan mutu 

fisik tablet eksrak daun salam, meliputi peningkatan kekerasan dan waktu hancur 

tablet, serta mengurangi kerapuhan tablet.  

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

formulasi tablet ekstrak daun salam dengan menggunakan bahan pengikat HPMC 

2910 3 cps, sehingga didapat kadar HPMC 2910 3 cps yang dapat menghasilkan 

tablet ekstrak daun salam yang memenuhi persyaratan. 

 


