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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia memiliki banyak keanekaragaman hayati yang cukup luas salah 

satunya adalah tanaman obat. Terdapat sekitar 31 jenis tanaman obat yang bisa 

digunakan untuk bahan baku industri obat tradisional. Salah satu tanaman obat yang 

sering digunakan oleh masyarakat adalah daun salam (Syzygium polyanthum 

Wight). Daun salam banyak digunakan sebagai penyedap masakan dan pada akhir 

akhir ini daun salam digunakan sebagai obat alternatif sebagai pencegahan 

hiperkolesterol karena mengandung senyawa flavonoid kuersetin.  

Kandungan utama daun salam antara lain adalah flavonoid kuersetin, tannin, 

saponin dan minyak atsiri. Selain itu mengandung vitamin A, vitamin C, dan 

vitamin E berfungsi sebagai antioksidan. Zat aktif yang terkandung dalam daun 

salam pada beberapa penelitian membuktikan bahwa daun salam mampu 

menurunkan kadar lemak darah. Mengonsumsi daun salam yang diekstrak dalam 

etanol dengan dosis 1 gram selama 15 hari dapat menurunkan kadar kolesterol total 

(Pidrayanti, 2008).  

Daun salam yang digunakan sebagai tambahan dalam masakan tinggi lemak 

diharapkan mampu mengontrol kadar kolesterol bagi yang mengonsumsinya. 

Namun cara ini kurang tepat karena tidak adanya pengaturan dosis sebagai acuan. 

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengembangkan sediaan ekstrak daun salam 

sebagai tablet. Sediaan daun salam yang beredar dipasaran masih dalam bentuk 

sediaan seduhan simplisia atau dikemas dalam bentuk kapsul. Pengembangan 

formula tablet ekstrak daun salam bertujuan untuk menghasilkan obat yang 

terstandar terjamin kualitas, dosis, dan keamanannya. Dipilihnya bentuk sediaan 

tablet karena lebih praktis, mudah, dan dapat menutupi rasa pahit. Daun salam 

sebagai antikolesterolemia digunakan dosis 200 mg/tablet sebagai upaya  

pencegahan hiperkolesterolemia. 

Untuk mengembangkan formula sediaan tablet esktrak daun salam perlu 

dilakukan studi pra-formulasi, untuk mengetahui sifat fisika ekstrak dan sifat kimia 

komponen aktifnya. Ekstrak daun salam memiliki sifat kental, lengket dan 
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kompaktibilitas rendah, hal ini disebabkan karena adanya kandungan minyak atsiri 

yang dapat menyebabkan ikatan antar partikel rendah. Oleh karenanya untuk 

memperoleh granul yang dapat membentuk tablet yang memenuhi persyaratan 

perlu ditambahkan bahan pengikat. Bahan pengikat yang umum digunakan adalah 

gelatin, PVP K-30, turunan selulosa seperti HPMC, metil selulosa, CMC Na. 

Pada penelitian ini, dipilih bahan pengikat gelatin karena bahan pengikat ini 

memiliki sifat stabil terhadap panas, inert, aman dan memiliki daya ikat yang tinggi 

sehingga dapat membentuk massa tablet yang kompak. Berdasarkan uraian diatas, 

dilakukan penentuan kadar gelatin untuk tablet ekstrak daun salam yang memenuhi 

persyaratan. Selanjutnya dioptimasi kadar gelatin dengan kadar 1%, 2%, dan 3% 

untuk mengetahui kadar berapa yang bisa menghasilkan tablet ekstrak daun salam 

yang memenuhi persyaratan. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh kadar gelatin 1%, 2% dan 3% terhadap mutu fisik 

tablet ekstrak daun salam? 

2. Berapa kadar gelatin yang dibutuhkan untuk dapat membentuk tablet 

ekstrak daun salam yang memenuhi persyaratan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menentukan pengaruh kadar gelatin 1%, 2% dan 3% terhadap mutu fisik 

tablet ekstrak daun salam. 

2. Menentukan kadar gelatin yang dibutuhkan untuk dapat membentuk 

tablet yang memenuhi persyaratan. 

1.4 Hipotesis 

Peningkatan kadar gelatin pada tablet akan meningkatkan kekerasan dan 

waktu hancur sedangkan kerapuhan yang dimiliki oleh tablet akan menurun. 

Selanjutnya dipilih formula tablet ekstrak daun salam yang dapat menghasilkan 

tablet dengan mutu fisik tablet yang memenuhi persyaratan. Untuk itu perlu 

ditambahkan bahan pengikat guna memperbaiki waktu hancur tablet tersebut.  
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1.5 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi 

tentang formula tablet ekstrak daun salam dengan menggunakan gelatin sebagai 

bahan pengikat yang memenuhi persyaratan, sehingga dapat digunakan untuk 

pertimbangan dalam mengadakan penelitian lebih lanjut. 

 

 


