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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1   Uraian Skema Konseptual  

Tanaman keji beling merupakan tanaman obat yang berkhasiat sebagai 

peluruh batu ginjal, karena mengandung senyawa flavonoid, alkaloid dan 

komponen mineral terutama kalium yang berperan sebagai senyawa pelarut 

dengan memberikan efek diuretik. Aktivitas diuretik dari flavonoid dan kalium 

membantu melarutkan dan mengeluarkan batu dari dalam ginjal. 

Masyarakat pada umumnya mengkonsumsi daun keji beling untuk dibuat 

teh herbal dari serbuk simplisia dan dalam bentuk kapsul. Mengingat pentingnya 

herbal keji beling sebagai obat alternatif yang terstandar, maka pada penelitian ini 

dikembangkan formulasi tablet ekstrak daun keji beling. Sediaan bentuk tablet 

lebih praktis, lebih stabil, dosisnya dapat diatur dan zat aktifnya lebih terstandar. 

Sebelum mengembangkan formulasi tablet ekstrak daun keji beling, 

pertama-tama dilakukan studi praformulasi untuk  mengetahui sifat fisika kimia 

ekstrak dan stabilitas kandungan senyawa aktif. Ekstrak daun keji beling 

mempunyai sifat fisik kental dan daya ikat yang lemah, sehingga sulit terbentuk 

granul. Sedangkan komponen senyawa aktif relatif stabil terhadap suhu dan 

kelembaban. Oleh karena itu pada proses pembuatannya dipilih metode granulasi 

basah dengan tambahan bahan pengikat untuk memperbaiki kompaktibilitas 

granul menjadi tablet.  

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

daya ikat yang kuat, larut dalam air dan etanol serta mempunyai daya pembasah 

yang baik untuk membentuk granul yang kompak. Oleh karena itu PVP K-30 

dipilih untuk pengembangan formula tablet ekstrak daun keji beling dengan kadar 

1% 2% dan 3%. Peningkatan kadar PVP K-30 akan menyebabkan peningkatan 

kekerasan dan waktu hancur tablet, sedangkan kerapuhan tablet akan menurun. 

Selanjutnya diharapkan dapat diketahui berapa kadar PVP K-30 yang dapat 

membentuk tablet ekstrak daun keji beling yang memenuhi persyaratan. Skema 

kerangka konseptual dapat dilihat pada gambar 3.1 
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Gambar 3. 1 Skema Kerangka Konseptual 

Daun keji beling banyak dimanfaatkan oleh 

masyarakat sebagai obat alternatif 

Kandungan utama: 

Senyawa flavonoid dan kalium berkhasiat sebagai 

peluruh batu ginjal  

Ekstrak daun keji beling:  

Kental, lengket dan kompaktibilitas rendah  

Zat aktif relatif stabil terhadap panas dan lembab 

 

 

 

Optimasi bahan pengikat: 

PVP K-30 1%, 2% dan 3% 

 

Peningkatan kadar bahan pengikat PVP K-30 

meningkatkan kekerasan dan waktu hancur tablet, 

sedangkan kerapuhan menurun 

 

Dipilih formula tablet ekstrak daun keji beling yang 

memenuhi persyaratan 

 

Formula: 

Bahan aktif: Ekstrak 

Pengisi: Laktosa, Avicel PH 101 

Penghancur: Primogel 

Lubrikan: Mg stearat 

 

Granulasi basah: 

Memperbaiki sifat alir dan kompaktibilitas 

 

Formulasi tablet: 

Praktis dan dosis mudah diatur 

 


