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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Penggunaan obat-obatan yang berasal dari herbal, saat ini semakin 

diminati masyarakat karena bahan alam atau herbal dianggap lebih aman dan 

relatif lebih murah jika dibandingkan dengan obat sintetik. Masyarakat sudah 

lama menggunakan tanaman obat sebagi obat alternatif untuk pencegahan dan 

peningkat kesehatan (Depkes, 2007). 

Salah satu tanaman yang menarik diteliti adalah daun tempuyung yang 

mengandung komponen aktif dari golongan flavonoid, seperti  kaempferiol, 

luteolin-7-O-glukosida, dan apigenin-7-O-glikosid yang berkhasiat sebagai 

penghancur batu ginjal dengan pembentukan senyawa komplek kalsium yang 

mudah larut (Winarto, 2004). Tempuyung telah digunakan dalam pengobatan 

dalam masyarakat untuk memperbaiki masalah ginjal karena mengandung 

antioksidan, dua diantaranya adalah flavonoid dan asam fenolik (Hussain, et al., 

2010; Khan, 2012). Adapun khasiat tanaman tempuyung yaitu sebagai peluruh 

batu ginjal serta dapat melarutkan kolesterol, kalsium okslalat dan asam urat dari 

batu ginjal. Kandungan kimia onorganik yang ditemukan pada tanaman 

tempuyung berupa kalium, natrium, kalsium, klorida dan oksalat, sedangkan 

kandungan kimia organiknya berupa flavonoid dan polifenol (Sri Sugati S, 1987).  

Sediaan daun tempuyung yang beredar di pasaran masih dalam bentuk 

sederhana, yaitu sediaan serbuk simplisia yang direbus sebagai jamu atau dikemas 

dalam bentuk kapsul. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan dari serbuk 

simplisia menjadi ekstrak yang terstandar, selanjutnya diformulasikan dalam 

sediaan tablet ekstrak daun tempuyung yang memenuhi persyaratan. Tablet 

merupakan sediaan yang praktis, stabil, dan dosisnya mudah diatur.  

Untuk mengembangkan formulasi sediaan tablet ekstrak daun tempuyung 

perlu dilakukan studi praformulasi dari bahan baku ekstrak dan uji stabilitas 

komponen aktifnya. Ekstrak daun tempuyung mempunyai sifat kental, lengket, 

dan kompaktibilitas rendah, sehingga untuk membentuk granul yang kompak dan 

kompresibel perlu ditambah bahan pengikat. Bahan pengikat yang sering 

digunakan adalah PVP, gelatin, turunan selulose seperti HPMC 2910 5cps, 
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metilselulose, dan CMC Na. Pada penilitian ini dipilih HPMC 2910 5 cps, karena 

mempunyai daya ikat yang kuat dan viskositasnya rendah, sehingga 

mempermudah terbentuknya granul yang kompak dan keras. Pada uraian diatas, 

maka penelitian ini dibuat sediaan tablet ekstrak daun tempuyung dengan metode 

granulasi basah menggunakan HPMC 2910 5 cps sebagai bahan pengikat dengan 

kadar 1%, 2%, dan 3% dan pengaruh perbedaan kadar bahan pengikat terhadap 

mutu fisik tablet.  

Dari hasil penelitian ini, dapat ditentukan berapa kadar bahan pengikat 

yang dapat membentuk tablet ekstrak daun tempuyung yang memenuhi 

persyaratan. 

1.2 Rumusan Masalah  

1. Bagaimana pengaruh kadar pada HPMC 2910 5 cps 1%, 2%, dan 3% 

terhadap mutu fisik tablet ekstrak daun tempuyung ? 

2. Berapa kadar HPMC 2910 5 cps yang dibutuhkan untuk dapat 

membentuk tablet ekstrak daun tempuyung yang memenuhi 

persyaratan ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Menentukan pengaruh kadar HPMC 2910 5 cps 1%, 2%, dan 3% 

terhadap mutu fisik tablet ekstrak daun tempuyung. 

2. Menentukan kadar HPMC 2910 5 cps yang dapat membentuk tablet 

yang memenuhi persyaratan. 

1.4 Hipotesis 

Peningkatan kadar HPMC 2910 5 cps pada formulasi sediaan tablet 

ekstrak daun tempuyung akan meningkatkan kekerasan tablet, memperlambat 

waktu hancur tablet dan mengurangi kerapuhan tablet. Pada penelitian ini dipilih 

formula tablet ekstrak daun tempuyung yang memenuhi persyaratan mutu fisik 

tablet. 
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1.5 Manfaat Penelitian  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

formulasi tablet ekstrak daun tempuyung dengan mengunakan bahan pengikat 

HPMC 2910 5 cps yang dapat meningkatkan mutu fisik tablet ekstrak daun 

tempuyung yang baik, sehingga dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan 

mengadakan penelitian lebih lanjut.j 


