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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  Masalah  

Penggunaan obat herbal saat ini semakin diminati masyarakat karena 

bahan alam relatif lebih aman dan murah dibandingkan dengan obat modern. 

Masyarakat sudah lama mengkonsumsi obat herbal untuk menjaga kesehatan 

maupun untuk pengobatan. Salah satu tanaman herbal yang menarik untuk diteliti 

adalah tanaman sambiloto, yang berkhasiat antara lain sebagai antidiabetes dan 

penurun kadar gula darah, karena mengandung senyawa aktif andrografolida. 

Masyarakat sudah banyak mengkonsumsi sediaan ini sebagai preventif 

pencegahan maupun pengobatan. Sediaan sambiloto yang ada dipasaran adalah 

dalam bentuk serbuk simplisia yang diseduh dengan air panas dan dalam bentuk 

kapsul.  Salah satu upaya untuk mengembangkan herbal agar lebih praktis dan 

efektif pada penggunaannya yaitu dengan membentuk ekstrak dan dikemas 

menjadi sediaan tablet yang terstandar. 

Pada studi praformulasi ditentukan sifat fisika-kimia ekstrak daun 

sambiloto serta komponen aktifnya yang terkandung didalamnya. Ekstrak tersebut 

mempunyai sifat kental, lengket dengan daya ikat yang relatif rendah dan 

komponen aktif senyawa andrografolida relatif stabil terhadap kelembapan dan 

panas, sehingga kompaktibilitas granul akan rendah dan tablet menjadi rapuh. 

Oleh karena itu pada pengembangan formulasinya dilakukan secara granulasi 

basah dengan penambahan bahan pengikat untuk menghasilkan tablet yang 

kompak dan memenuhi persyaratan. Dipenelitian ini digunakan HPMC 2910 3 

cps sebagai bahan pengikat karena sifatnya yang aman dan stabil, mempunyai 

daya ikat yang kuat, juga termasuk dalam terununan selulosa. 

Berdasarkan hal tersebut, maka pada penelitian ini dikembangkan 

formulasi tablet ekstrak daun sambiloto dengan metode granulasi basah 

menggunakan bahan pengikat HPMC 2910 3 cps dengan kadar 1%, 2%, dan 3%. 
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Dari perbedaan kadar ini diharapkan dapat diperoleh kadar optimal HPMC 

2910 3 cps yang dapat menghasilkan mutu fisik tablet yang memenuhi 

persyaratan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh kadar bahan pengikat HPMC 2910 3 cps 1% 2% dan 3% 

terhadap mutu fisik tablet ekstrak sambiloto ? 

2. Berapa kadar optimal HPMC 2910 3 cps yang dapat memenuhi persyaratan 

tablet ekstrak sambiloto ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menentukan pengaruh kadar HPMC 2910 3 cps 1% 2% dan 3% terhadap 

mutu fisik tablet ekstrak sambiloto. 

2. Menentukan kadar optimal HPMC 2910 3 cps yang memenuhi persyaratan. 

1.4 Hipotesis 

Peningkatan kadar bahan pengikat HPMC 2910 3 cps akan meningkatkan 

mutu fisik tablet yaitu meningkatkan kekerasan, mengurangi kerapuhan dan 

memperlambat waktu hancur tablet ekstrak daun sambiloto. 

1.5 Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang formulasi 

tablet ekstrak daun sambiloto dengan menggunakan bahan pengikat HPMC 2910 3 

cps yang dapat meningkatkan mutu fisik tablet yang memenuhi persyaratan. 

 


