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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

 

3.1  Kerangka Konseptual 

 Daun afrika merupakan salah satu tanaman herbal yang telah dikonsumsi 

oleh masyarakat sebagai penurun gula darah. Kandungan utamanya adalah 

senyawa flavonoid yang berkhasiat sebagai antidiabetes. Pemanfaatan daun afrika 

yang beredar dipasaran masih dalam bentuk simplisia yang dikemas dalam 

kemasan teh herbal. Oleh karena itu, perlu dikembangkan dalam bentuk sediaan 

ekstrak yang terstandarisasi dengan dosis dan stabilitas komponen aktifnya lebih 

baik. 

Sifat ekstrak daun afrika lengket, kental, dan memiliki daya ikat yang 

rendah sedangkan komponen aktifnya relatif stabil dengan panas dan kelembapan 

sehingga pada pengembangan formulanya dibutuhkan bahan pengikat untuk 

memperbaiki daya ikat antar partikel dan kompaktibilitas tabletnya. Sediaan tablet 

memiliki keuntungan diantaranya lebih praktis, menutupi rasa pahit, dosis 

seragam, zat aktifnya terstandarisasi. 

Pembuatan tablet ekstrak daun afrika dilakukan dengan menggunakan 

metode granulasi basah dengan tujuan untuk memperbaiki aliran dan 

kompaktibilitas pada proses tabletasi sehingga dapat memenuhi standar mutu 

fisik tablet. 

Pada penelitian ini digunakan HPMC 2910 3 Cps dengan kadar yang 

berbeda yakni 1%, 2%, dan 3%. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan pengaruh 

kadar bahan pengikat HPMC 2910 3 Cps terhadap mutu fisik tablet yang meliputi 

kekerasan, kerapuhan, serta waktu hancur. Dengan semakin meningkatnya kadar 

HPMC 2910 3 Cps dalam formulasi tablet, maka kekerasan tablet akan semakin 

meningkat, kerapuhan tablet berkurang, serta memperlambat waktu hancur tablet 

ekstrak daun afrika. Skema kerangka konseptual dapat dilihat pada gambar 3.1. 
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3.2 Skema Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Skema Kerangka Konseptual 

  

Daun Afrika 

Telah dikonsumsi oleh masyarakat 

Kandungan bahan aktif (Flavonoid) 

Berkhasiat sebagai Antidiabetes 

Ekstrak daun afrika lengket, kental, tetapi memiliki 

daya ikat yang rendah. 

Komponen aktif stabil dengan panas dan kelembapan. 

 

Dibuat sediaan tablet 
Lebih praktis, menutupi rasa pahit, dosis 

seragam, zat aktifnya terstandarisasi 

Formula 

Komponen aktif : Ekstrak 

daun afrika 

Pengisi : Laktosa dan Avicel 

PH 101 

Pengikat : HPMC 2910 3 Cps 

Penghancur : Primogel 

Lubrikan: Mg Stearat 

Granulasi basah 
Memperbaiki aliran dan 

kompaktibilitas tablet. 

Optimasi bahan pengikat : 

HPMC 2910 3 Cps dengan 

kadar 1%, 2%, dan 3% 

Peningkatan kadar HPMC 2910 3 

Cps akan meningkatkan 

kekerasan, mengurangi kerapuhan, 

dan memperlambat waktu hancur 

tablet ektrak daun afrika. 

Dipilih formula tablet yang 

memenuhi persyaratan. 


