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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tanaman merupakan sumber berbagai jenis senyawa kimia yang memiliki 

khasiat sebagai obat.  Tanaman yang difungsikan sebagai obat merupakan warisan 

nenek moyang yang sejak dahulu kala dan telah banyak digunakan dalam kurun 

waktu yang cukup lama hampir diseluruh dunia. Masyarakat semakin sadar akan 

pentingnya kembali ke alam dengan memanfaatkan obat – obat alami, hal ini 

disebabkan karena penggunaan obat yang berasal dari bahan alam memiliki efek 

samping yang relatif lebih kecil dibandingkan obat modern. Salah satu tanaman 

obat yang digunakan sebagai obat alternatif untuk menurunkan kadar glukosa 

darah adalah tanaman Moringa oleifera Lam. yang dikenal dengan nama kelor. 

Daun kelor berkhasiat sebagai antioksidan, antidiabetes dan hiperkolesterolemia 

(Al-malki et al, 2015). Komponen utama senyawa yang terkandung dalam daun 

kelor adalah Flavonoid quersetin. Komponen ini merupakan senyawa yang 

menyebabkan regenerasi sel β pankreas, oleh karenanya daun kelor berkhasiat 

sebagai antidiabetes. 

 Sediaan daun kelor yang beredar dipasaran adalah dalam bentuk kapsul 

dan seduhan simplisia, oleh karena itu perlu dilakukan pengembangan produk 

baru agar dapat dengan mudah dikonsumsi masyarakat. Pada penelitian kali ini  

dibuat sediaan tablet ekstrak daun kelor dikarenakan sediaan ini praktis, menarik 

dan pengaturan dosisnya mudah.  

 Untuk mengembangkannya diperlukan pembuatan ekstrak yang terstandart 

sehingga dosis obat dan sifak fisiko kimianya jelas. Ekstrak daun kelor bersifat 

lengket dan susah mengalir, sedangkan bahan aktif yang terkandung dalam 

ekstrak daun kelor flavonoid quersetin stabil terhadap kelembaban dan panas, oleh 

karena itu pada pembuatan tablet ekstrak daun kelor ini dipilih metode granulasi 

basah yang dapat diperbaiki sifat alir dan kompaktibilitas tablet. 
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Pada pembuatan sediaan tablet, selain berisi bahan aktif juga diperlukan 

adanya bahan tambahan seperti bahan pengisi, bahan pengikat, disintegran dan 

lubrikan. Berdasarkan hasil uji pendahuluan, bahan pengisi yang digunakan dalam 

tablet ektrak daun kelor ini adalah laktosa, dan avicel PH 101. Untuk membentuk 

tablet yang kompak dan memenuhi kekerasan tablet yang cukup diperlukan bahan 

pengikat. Bahan pengikat yang biasanya digunakan adalah polivinil pirolidon 

(PVP), gelatin, CMC-Na, dan HPMC. Pada penelitian ini dipilih PVP K30 

sebagai bahan pengikat karena mampu membentuk ikatan yang kuat antar granul, 

sehingga tablet yang dihasilkan memiliki kekerasan dan kerapuhan yang baik. 

 Oleh karena itu diperlukan penelitian terhadap pengaruh  kadar PVP K 30 

1%, 3%, dan 5% sebagai bahan pengikat terhadap mutu fisik tablet ekstrak daun 

kelor dan untuk mengetahui berapa kadar PVP K30 optimal yang memberikan 

mutu fisik tablet yang memenuhi persyaratan. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh kadar bahan pengikat PVP K30 1%, 3%, dan 5% 

terhadap mutu fisik tablet ekstrak daun kelor? 

2. Berapa kadar PVP K30 yang dapat membentuk tablet ekstrak daun kelor yang 

memenuhi persyaratan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menentukan pengaruh kadar bahan pengikat PVP K30 1%, 3%, dan 5% 

terhadap mutu fisik tablet ekstrak daun kelor. 

2. Menentukan kadar PVP K30 berapa didapatkan mutu fisik tablet ekstrak daun 

kelor yang memenuhi persyaratan. 

1.4 Hipotesis 

Peningkatan kadar PVP K30 akan meningkatkan kekerasan, mengurangi 

kerapuhan dan memperlambat waktu hancur tablet ekstrak daun kelor. Pada 

penelitian ini nantinya dipilih formula tablet ekstrak daun kelor yang 

memenuhi persyaratan mutu fisik tablet yang baik. 
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 1.5  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

formulasi tablet ekstrak daun kelor dengan menggunakan PVP K30 sebagai 

bahan pengikat yang dapat meningkatkan mutu fisik tablet ekstrak daun kelor 

yang baik sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam mengadakan 

penelitian lebih lanjut. 

 


