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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang dikharuniai kakayaan alam yang melimpah 

meliputi keaneka ragaman hayati dan tanaman yang berkhasiat sebagai obat. Salah 

satunya adalah tanaman Keji Beling (Strobilanthes crispa (L.) Blume) yang 

menarik untuk diteliti, karena memberikan indikasi dapat digunakan sebagai obat 

untuk meluruhkan batu ginjal (pratiwi, et al., 2015) dan batu kandungan kemih , 

karena mengandung senyawa flavonoid, alkaloid, dan mineral garam kalium yang 

berperan sebagai senyawa pembentuk kompleks sedangkan kalium memberikan 

efek diuretika (mursito, 2005). Keji beling juga dapat menyembuhkan penyakit 

lainnya  yaitu leaver, ambeien, kolestrol tinggi, dan ulkus (Yuniarti, 2008). 

Penggunaan Keji beling di masyarakat belum banyak dijumpai berupa produk 

kompak yang terjaga kualitas dan kuantitas kendungan ekstrak kejibeling. Sediaan 

yang beredar dipasaran masih berupa serbuk simplisia kering dan dalam bentuk 

kapsul yang belum terstandarisasi. Oleh karena itu masih perlu dikembangkan 

sebagai bahan obat ekstrak yang terstandar, yang selanjutnya dikembangkan dalam 

bentuk sediaan tablet ekstrak daun kejibeling.  

Untuk mengembangkan formulasi tablet ekstrak daun keji beling perlu 

dilakukan pemeriksaan sifat fisika kimia dari ektrak dan stabilitas kandungan zat 

aktif dalam ekstrak. Komponen aktif ekstrak daun kejibeling  adalah flavonoid 

bersifat relatif stabil terhadap kelembaban dan panas. Sedangkan secara fisik 

ekstrak daun kejibeing bersifat kental, lengket, dan daya ikatnya rendah. Sehinggga 

sulit dibentuk menjadi granul yang kompak. Oleh karena itu pada pengembangan 

formulanya perlu ditambahkan bahan pengikat dan dibuat dengan metode granulasi 

basah. 

Bahan pengikat yang sering digunakan dalam produksi besar industri adalah  

gelatin, PVP K-30, HPMC, metilselulosa, dan golongan trunan metil selulosa 

seperti CMC-Na. Pada penelitian ini dipilih bahan pengikat CMC-Na untuk 

dikembangkan dalam formula tablet ekstrak daun keji beling, bahan pengikat ini
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menarik karena memiliki daya ikat yang kuat, mudah larut dalam air dan stabil 

(Aulton & Summers, 2002). 

Berdasarkan hal tersebut, maka pada penelitian ini dikembangkan formulasi 

tablet ekstrak daun keji beling dengan metode granulasi basah menggunakan bahan 

pengikat CMC-Na dengan kadar 1%, 2%, dan 3%. Dari perbedaan kadar tersebut 

diharapkan diperoleh tablet ektrak kejibeling yang memenuhi persyaratan mutu 

fisik tablet. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh perbadaan kadar bahan pengikat CMC-Na 1%, 2%, 

dan 3% terhadap mutu fisik tablet ekstrak daun kejibeling dan berapa kadar CMC-

Na yang dibutuhkan untuk membentuk tablet yang dapat memenuhi persyaratan ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Menentukan pengaruh perbedaan kadar bahan pengikat CMC-Na 1%, 2%, 

dan 3%, terhadap mutu fisik tablet ekstrak daun kejibeling dan menentukan kadar 

CMC-Na yang dapat memenuhi persyartan mutu fisik tablet ekstrak kejibeling. 

1.4    Hipotesis 

Peningkatan kadar CMC-Na akan meningkatkan mutu fisik tablet ekstrak 

daun keji beling diantaranya peningkatan kekerasan, menurunkan kerapuhan, serta 

memperlambat waktu hancur tablet ektrak daun keji beling. Untuk membentuk sifat 

tablet yang memenuhi persyaratan, perlu ditambahkan bahan penghancur seperti 

primogel. 

1.5 Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi mengenai formulasi 

tablet ekstrak daun keji beling menggunakan bahan pengikat CMC-Na dalam 

pembuatan tablet yang dapat memenuhi persyaratan mutu fisik tablet, dengan 

harapan dapat dijadikan  pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut.  


