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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1 Kerangka Konseptual 

Bawang dayak merupakan salah satu tanaman obat yang memiliki 

kandungan senyawa golongan fenolik dan turunannya seperti naftokuinon. 

Naftokuinon memiliki bioaktifitas sebagai antioksidan dan antidiabetes. Zat aktif 

dalam naftokuinon seperti eleutherinoside A, eleuthoside B, eletherol pada 

Bawang dayak dapat sebagai inhibitor alpha-glukosidase yang dapat menurunkan 

kadar glukosa darah. Faktor inilah yang mendasari meningkatnya masyarakat 

yang mengkonsumsi bawang dayak dan cara penggunaannya masih sederhana 

dengan merebus serbuk simplisia sebagai minuman dan dikemas dalam bentuk 

kapsul. Cara ini kurang praktis dan belum terstandarisasi. Mengingat kandungan 

senyawa aktif dalam bawang dayak sangat potensial untuk menjaga kesehatan, 

memberikan efek sebagai antidiabetes dan antioksidan. Oleh sebab itu dibutuhkan 

sediaan yang dapat mempermudah penggunaan bawang dayak tanpa mengurangi 

khasiatnya. Permasalahan ini dapat diatasi dengan pembuatan sediaan tablet 

efervesen yang mudah dan praktis. Sediaan ini memiliki kelebihan yaitu memiliki 

cita rasa yang menyenangkan, mudah dilarutkan dan nyaman dalam 

penggunaanya. 

Pada pembuatan tablet effervesen ekstrak bawang dayak, bahan pengikat 

merupakan faktor penting yang harus diperhatikan untuk menghasilkan mutu fisik 

tablet effervesen yang memenuhi syarat. Pada penelitian ini digunakan bahan 

pengikat PVP K30 karena mudah larut dalam air maupun etanol, sehingga granul 

yang terbentuk dengan larutan etanol - PVP K30 mudah diproses, cepat kering, 

dan membentuk massa granul yang kompak. Mutu fisik tablet juga dipengaruhi 

oleh bahan pembawa. Dalam penelitian ini digunakan bahan pembawa maniol 

karena memiliki rasa manis, sehingga dapat memperbaiki rasa dalam formulasi 

sediaan tablet effervesen.  

Tujuan penelitian ini untuk menentukan pengaruh kadar PVP K30 terhadap 

mutu fisik tablet effervesen bawang dayak dan berapa kadar PVP K30 yang dapat 

membentuk tablet effervesen yang memenuhi persyaratan. Pada penelitian ini 

digunakan manitol sebagai bahan pengisi dan PVP K30 sebagai bahan pengikat 
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 dengan kadar 2%, 3%, dan 4% . Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan kadar 

bahan pengikat PVP K30 terhadap mutu fisik tablet effervesen bawang dayak 

yang meliputi kekerasan, kerapuhan dan waktu hancur.  

Semakin meningkatnya kadar PVP K30 dalam formula tablet effervesen 

bawang dayak, kekerasan dan waktu melarut tablet effervesen bawang dayak akan 

semakin meningkat, kerapuhan tablet efervesen bawang dayak berkurang, Skema 

kerangka konseptual dapat dilihat pada gambar 3.1.   
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3.2 Skema Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Skema Kerangka Konseptual 

Formulasi Tablet efervesen : 

Sumber asam  : asam sitrat  

Sumber asam  : asam tartrat 

Sember basa : natrium bikarbonat 

Pengikat : PVP K30 

Pengisi  : manitol 

Lubikan : PEG 6000 

Pemanis : Aspartam 

 

Granulasi Basah :  

Komponen asam dan komponen basa 

Peningkatan kadar PVP K30 akan meningkatkan 

kekerasan, menurunkan kerapuhan, dan 

memperlambat waktu melarut tablet 

Optimasi bahan pengikat 

PVP K30 : 2%, 3%, dan 4% 

Sifat fisik ekstrak bawang dayak : 

- Kelarutan  : larut air 

- Testur  : kental dan lengket 

- Warna  : merah 

- Kompaktibilitas : rendah 

- Zat aktif  : relatif stabil pemanasasan dan kelembapan  

Kandungan utamanya adalah senyawa golongan flavanoid 

dan naftkuinon sebagai antioksidan dan antidiabetes 

Bawang dayak banyak dikonsumsi oleh masyarakat 

sebagai obat alternatif 

Diperoleh formula tablet effervesen ekstrak bawang dayak yang 

memenuhi persyaratan. 


