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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL  

 

3.1 Uraian Kerangka Konseptual 

Tanaman sambiloto merupakan salah satu tanaman yang menarik untuk 

diteliti, karena mengandung senyawa andrografolida yang berkhasiat sebagai 

antidiabetes, antimalaria dan antiinflamasi. Pemanfaatan daun sambiloto yang 

beredar dipasaran masih dalam bentuk simplisia yang dikemas dalam kemasan 

tradisional. Oleh karena itu, perlu dikembangkan dalam bentuk sediaan ekstrak 

yang terstandarisasi dengan dosis dan stabilitas komponen aktifnya lebih baik. 

Dari hasil studi praformulasi diketahui bahwa komponen ekstrak daun 

sambiloto mempunyai sifat yang relatif stabil terhadap panas dan kelembapan, 

sedangkan ekstrak daun sambiloto memiliki sifat fisik lengket dan kental dengan 

daya ikat rendah. Pembuatan tablet ekstrak daun sambiloto dilakukan secara 

granulasi basah dengan penambahan bahan pengikat.  

Pada penelitian ini dipilih HPMC 2910 3 cps sebagai bahan pengikat, 

karena memiliki daya ikat yang kuat, aman, stabil dan ikatanya sebagai bahan 

pembasah yang baik sehingga dapat diharapkan terbentuk sediaan tablet ekstrak 

daun sambiloto yang memenuhi persyaratan. 

Peningkatan kadar HPMC 2910 3 Cps dalam formulasi tablet akan 

meningkatkan kekerasan tablet, kerapuhan tablet berkurang, serta memperlambat 

waktu hancur tablet ekstrak daun sambiloto. Skema kerangka konseptual dapat 

dilihat pada gambar 3.1. 
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3.2 Skema Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Skema Kerangka Konseptual

Tanaman sambiloto  

Digunakan oleh masyarakat sebagai obat alternatif 

Ekstrak sambiloto  

- Kandungan utama senyawa andrografolida  

- Berfungsi sebagai antidiabetes, antimalaria dan antiinfllamasi 

Sifat ekstrak sambiloto : kental dan kompaktibilitas rendah 

Sifat zat aktif : relatif stabil terhadap lembab dan panas 

Granulasi basah 

Formula  

Bahan aktif : ekstrak sambiloto 

Pengisi : laktosa dan avicel PH 101 

Pengikat : HPMC 2910 3 cps 

Penghancur : primogel 

Lubrikan : Mg stearat 

Optimasi bahan pengikat 

HPMC 2910 3 cps 1%, 2%, 

dan 3% 

Uji mutu fisik tablet : 

 Kekerasan, kerapuhan, dan waktu hancur tablet 

 

Peningkatan kadar HPMC 2910 3 cps akan 

meningkatkan mutu fisik tablet ekstrak sambiloto  

Dipilih formulasi tablet yang memenuhi persyaratan  
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