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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu masalah kesehatan yang terjadi di negara - negara maju dan 

berkembang adalah hiperkolesterolemia. Secara empiris, masyarakat 

menggunakan tanaman untuk mengobati berbagai penyakit termasuk 

kolesterol. Bahan alam ini relatif aman, tidak memiliki banyak efek samping, 

harganya terjangkau, sangat bervariasi dan mudah ditemukan di berbagai 

daerah.  

Salah satu tanaman yang telah diteliti memiliki khasiat sebagai 

antikolesterol adalah daun salam (Lelono, 2009). Daun salam menarik untuk 

diteliti, karena daun salam memiliki aroma yang khas, sehingga sering 

digunakan sebagai bumbu masakan, dan masih jarang dimanfaatkan untuk 

pengobatan. Menurut pustaka juga dapat digunakan untuk menurunkan glukosa 

darah (Studiawan dan Santosa, 2005), asam urat (Sinaga, A. et al, 2014), dan 

antioksidan (Har L.W dan Intan S.I, 2012). Kandungan utama pada daun salam 

yang dapat menurunkan kadar kolesterol adalah senyawa flavonoid kuersetin, 

tanin dan saponin  (Venugopal, 2002). 

Sediaan daun salam yang beredar masih dalam bentuk seduhan 

simplisia dan bentuk kapsul yang mengandung 200 mg ekstrak daun salam. 

Oleh karena itu masih perlu dikembangkan sediaan dalam bentuk yang 

terstandart. Daun salam dibentuk menjadi ekstrak yang terstandart dengan 

dosis dan stabilitas komponen aktifnya. Pada penelitian ini dipilih sediaan 

tablet, karena sediaan ini praktis, menarik dan pengaturan dosisnya mudah. 

Pada pembuatannya, dibuat tablet ekstrak daun salam dengan dosis 200 mg 

setiap tablet sebagai terapi untuk pemeliharaan dan pencegahan 

hiperkolesterolemia.   

Untuk mengembangkan formulasi sediaan tablet ekstrak daun salam, 

perlu dilakukan studi praformulasi untuk mengetahui sifat fisik ekstrak dan 

stabilitas kimia dari komponen aktifnya. Ekstrak daun salam mempunyai sifat 

kental, lengket, dan kompaktibilitas rendah. Hal ini dikarenakan adanya 

kandungan minyak atsiri yang dapat menyebabkan daya ikat antar partikel 
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rendah. Oleh karenanya, untuk membentuk granul yang dapat memberikan 

sediaan tablet yang memenuhi syarat, perlu ditambahkan bahan pengikat. 

Bahan pengikat yang sering digunakan adalah PVP K-30 (Polyvinyl 

pyrrolidone), gelatin, turunan selulosa seperti HPMC, metil selulosa, dan CMC 

Na. Pada penelitian ini dipilih bahan pengikat PVP K-30, karena bahan 

pengikat ini mempunyai sifat mudah larut air dan etanol, stabil terhadap panas, 

inert, aman dan sebagai larutan mudah membasahi permukaan partikel, 

sehingga dapat membentuk massa tablet  yang kompak.  

Berdasarkan uraian diatas, pada penelitian ini dilakukan penentuan 

kadar PVP K-30 untuk membentuk tablet ekstrak daun salam yang memenuhi 

persyaratan. Selanjutnya, dioptimasi penggunaan PVP K-30 dengan kadar 

1%, 2%, 3% untuk mengetahui pada kadar berapa dapat memberikan tablet 

ekstrak daun salam yang memenuhi persyaratan.  

1.2 Rumusan masalah 

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

terhadap mutu fisik tablet ekstrak daun salam? 

2. Berapa kadar PVP K-30 yang dapat membentuk tablet ekstrak daun salam 

yang memenuhi persyaratan?  

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menentukan pengaruh kadar bahan pengikat PVP K-30 1%, 2%, 3%  

terhadap mutu fisik tablet ekstrak daun salam. 

2. Menentukan  kadar bahan pengikat PVP K-30 yang dapat membentuk 

tablet ekstrak daun salam yang memenuhi persyaratan. 

1.4 Hipotesis 

Peningkatan kadar PVP K-30 akan meningkatkan mutu fisik tablet 

ekstrak daun salam, yang meliputi peningkatan kekerasan dan waktu hancur, 

sedangkan kerapuhan menurun. Selanjutnya dipilih formula tablet ekstrak 

daun salam  yang  dapat menghasilkan tablet dengan mutu fisik yang 

memenuhi persyaratan. Untuk itu, perlu ditambah bahan penghancur guna 

memperbaiki waktu hancur tablet tersebut.  
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1.5  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

formulasi tablet ekstrak daun salam dengan menggunakan bahan pengikat 

PVP K-30, sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam  

formulasi tablet ekstrak daun salam.  

 


