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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1 Kerangka Konseptual 

Masyarakat Indonesia telah menyadari pentingnya mengkonsumsi obat 

herbal untuk menjaga kesehatan maupun untuk penyembuhan. Tanaman 

sambiloto merupakan tanaman obat yang prospektif dan menarik untuk 

dikembangkan dalam sediaan yang terstandar, karena adanya kandungan senyawa 

aktif andrografolida yang mempunyai indikasi antara lain sebagai anti-diabetes, 

anti-malaria, anti-inflamasi. Tetapi pada umumnya tanaman ini dikonsumsi 

sebagai anti-diabetes karena dapat menurunkan gadar gula darah. Pada penelitian 

ini dibuat sediaan tablet ekstrak sambiloto dengan dosis 100 mg/tablet. 

 Berdasarkan studi praformulasi, ekstrak sambiloto bersifat lengket, kental, 

dan daya ikatnya rendah akibatnya kekerasan tablet juga rendah. Untuk bahan 

aktifnya, ekstrak sambiloto memiliki sifat relatifstabil terhadap panas, lembab, 

dan kerapuhannya tinggi.Berdasarkan sifat-sifat tersebut, maka pada 

pengembangan formulasinya dipilih metode granulasi basah dengan tujuan untuk 

memperbaiki kompaktibiltas massa cetak dari ekstrak sambiloto. Untuk 

mendapatkan suatu tablet yang kompak dan memiliki kekerasan yang cukup, 

maka perlu ditambahkan bahan pengikat. 

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

daya ikat kuat. Peningkatankadar PVP K-30 dalam formulasi tablet, diharapkan 

sifat fisik kekerasan tablet akan meningkatkan, kerapuhan tablet berkurang, dan 

memperlambat waktu hancur tablet. Untuk pengembangan formulasi tablet 

ekstrak sambiloto yang memenuhi persyaratan, dilakukan optimasi formula 

dengan variasi kadar bahan pengikat PVP K-30 1%, 2%, dan 3%. Dampak dari 

peningkatan waktu hancur tablet karena bahan pengikat, perlu ditambahkan bahan 

disintegran seperti primogel. Skema kerangka konseptual dapat dilihat pada 

gambar 3.1. 
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3.2 Skema Kerangka Konseptual 

Gambar 3.1 Pembuatan Tablet Ekstrak Sambiloto 

Granulasi basah 

Formula 

Bahan aktif : Ekstrak sambiloto 

Pengisi : laktosa, avicel PH 101 

Pengikat : PVP K-30 

Disintegran : primogel 

Lubrikan : mg stearat 

Optimasi bahan pengikat : 

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

Uji mutu fisik tablet : 

Kekerasan, kerapuhan, waktu hancur 

tablet 

Peningkatan kadar PVP K-30 akan meningkatkan 

mutu fisik tablet ekstrak sambiloto

Dipilih formulasi tablet yang 

memenuhi persyaratan 

Tanaman Sambiloto 

Digunakan oleh masyarakat sebagai obat alternatif 

Ekstrak Sambiloto 

Kandungan utama senyawa Andrografolida 

berfungsi sebagai antidiabet, antimalaria, dan 

anti inflamasi.

Sifat ekstrak sambiloto : kental dan kompaktibilitasnya 

rendah 

Sifat zat aktif : relatif stabil terhadap panas dan 

lembab 


