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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1 Uraian Kerangka Konseptual 

Ekstrak daun Kelor mengandung komponen utama flavonoid dan asam 

fenolat. Kandungan flavonoid diantaranya adalah quercetin-3 glycoside (Q3G), 

Q3G memiliki efek sebagai obat anti diabetes.(Ndong et al.,2007). 

Untuk meningkatkan penerimaan maupun kualitas sediaan, maka dibuat 

ekstrak daun kelor yang dikembangkan dalam formula sediaan tablet dengan dosis 

100mg ekstrak. 

Komponen ekstrak daun kelor mempunyai sifat yang relatif stabil terhadap 

panas dan kelembapan, sedangkan ekstrak daun kelor memiliki sifat fisik lengket 

dan kental dengan daya ikat rendah karena mengandung senyawa saponin dan 

minyak atsiri maka pada pengembangan formulanya dilakukan dengan metode 

granulasi basah dengan penambahan bahan pengikat guna meningkatkan  

kompaktibilitas tablet.  

Pada pengembangannya digunakan adalah HPMC 2910 3cps sebagai bahan 

pengikat, karena memiliki daya ikat yang kuat dan ikatanya sebagai bahan 

pembasah yang baik sehingga dapat diharapkan terbentuk sediaan tablet ekstrak 

daun kelor yang memenuhi persyaratan. 

Pada penelitian ini dibuat tablet ekstrak daun kelor secara granulasi basah 

dengan penambahan bahan pengikat HPMC 2910 3cps dengan kadar 1%, 3% dan 

5%, Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan pengaruh kadar HPMC 2910 

3cps terhadap mutu fisik tablet yang meliputi kekerasan, kerapuhan dan waktu 

hancur tablet. Dari penelitian ini akan diketahui berapa kadar HPMC 2910 3cps 

yang optimal untuk mengetahui mutu fisik ekstrak daun kelor yang memenuhi 

persyaratan.Skema kerangka konseptual dapat dilihat pada Gambar 3.1 
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3.2 Skema Kerangka Konseptual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Skema Kerangka Konseptual 

Dipilih formula tablet yang memenuhi persyaratan 

Formula : 

Zat aktif : Ekstrak daun kelor 

Pengisi : Laktosa dan Avicel PH 101 

Pengikat : HPMC 2910 3Cps 

Penghancur  :Primogel  

Lubrikan : Mg stearate 

 

Optimasi Bahan Pengikat: 

HPMC 2910 3Cps 1%, 3%, 5%. 

 

Ekstrak daun kelor : lengket dan daya ikat rendah 

Komponen aktif : relatif stabil terhadap panas dan lembab 

Kandungan utama flavonoid quercetin berfungsi sebagai 

antidiabetes 

Ekstrak daun kelor banyak dikonsumsi  oleh masyarakat 

sebagai obat alternatif 

Peningkatan kadar HPMC akan meningkatkan kekerasan, 

menurunkan kerapuhan, dan memperlambat waktu hancur tablet 

Formulasi tablet : 

Praktis, Dosis Mudah diatur 

Granulasi basah : 

memperbaiki sifat alir dan kompaktibilitas 


