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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang 

Obat tradisional merupakan bagian dari budaya bangsa Indonesia yang telah 

dimanfaatkan masyarakat sejak berabad-abad yang lalu, namun masih bersifat 

empiris belum didukung oleh penelitian yang memadai. Tanaman obat yang 

tersebar di Indonesia sangat beragam, salah satu contoh tanaman obat yang sering 

dimanfaatkan adalah tanaman keji beling (Strobilanthes crispus Bl). Tanaman 

obat ini dapat dikembangkan menjadi obat tradisional, karena manfaatnya bagi 

kesehatan dalam penyembuhan beberapa penyakit, seperti peluruh air seni 

(diuretik) dan sebagai pencegah batu ginjal. Komponen utama daun keji beling 

yang telah diidentifikasi aktif adalah senyawa flavonoid dan kalium, senyawa 

tersebut berperan dalam meluruhkan batu ginjal (Dharma et al., 2014).  

Daun keji beling merupakan obat alternatif untuk pengobatan batu ginjal. 

Penggunaan dalam bentuk herbal masih tergolong tidak praktis dan tidak dapat 

menjamin khasiat, keamanan serta efektifitasnya. Salah satu upaya untuk 

mengembangkan tanaman ini agar lebih terstandar dan praktis adalah dengan 

mengekstraksi tanaman keji beling kemudian diformulasikan dalam bentuk tablet.  

Sebelum dikembangkan menjadi sediaan tablet, dilakukan studi 

praformulasi untuk mengetahui sifat fisika kimia dari bahan obat. Ekstrak daun 

keji beling yang diperoleh bersifat kental dengan daya ikat yang lemah sehingga 

sulit terbentuk granul, sedangkan komponen senyawa aktif flavonoid relatif stabil 

terhadap suhu dan kelembaban. Oleh karena itu, pada proses pembuatannya 

dipilih metode granulasi basah dengan penambahan bahan pengikat untuk 

memperbaiki kompaktibilitas granul. Beberapa bahan pengikat yang sering 

digunakan adalah Gelatin, PVP K-30 dan turunan selulose seperti HPMC, CMC-

Na dan Metil selulose. 

Pada penelitian ini dipilih PVP K-30 sebagai bahan pengikat karena PVP K-

30 mempunyai sifat mudah larut dalam air dan etanol, sebagai pembasah yang 

baik untuk membentuk granul yang kompak dan dapat membentuk ikatan yang 

kuat antar granul, sehingga tablet yang dihasilkan memiliki kekerasan dan 
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kerapuhan yang cukup, serta menghasilkan daya kompaktibilitas lebih baik. 

Untuk memperbaiki daya hancur tablet, perlu ditambahkan bahan penghancur 

seperti primogel. 

Berdasarkan uraian diatas maka akan dilakukan penelitian pengaruh kadar 

bahan pengikat PVP K-30 1%, 2% dan 3% terhadap mutu fisik tablet ekstrak daun 

keji beling. Dari perbedaan kadar bahan pengikat ini, diharapkan dapat diperoleh 

formula tablet ekstrak daun keji beling yang memenuhi persyaratan sebagai 

sediaan farmasetika.  

1.2  Rumusan masalah 

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

terhadap mutu fisik tablet ekstrak daun keji beling? 

2. Pada kadar berapa PVP K-30 menghasilkan mutu fisik tablet ekstrak daun 

keji beling yang memenuhi persyaratan?  

1.3  Tujuan Penelitian 

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

terhadap mutu fisik tablet ekstrak daun keji beling.  

2. Menentukan kadar PVP K-30 yang dapat menghasilkan mutu fisik tablet 

ekstrak daun keji beling yang memenuhi persyaratan. 

1.4   Hipotesis 

Perbedaan kadar PVP K-30 1%, 2% dan 3% dalam tablet ekstrak daun keji 

beling dapat menyebabkan perbedaan mutu fisik tablet. Peningkatan kadar PVP 

K-30 dapat meningkatkan kekerasan, mengurangi kerapuhan dan waktu hancur 

tablet semakin lama. 

1.5   Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat diketahui berapa kadar PVP K-30 yang 

dibutuhkan untuk menghasilkan tablet yang memenuhi persyaratan, sehingga 

dapat digunakan sebagai dasar pengembangan formula tablet ekstrak daun keji 

beling. 


