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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Indonesia adalah salah satu negara yang dikenal dengan alamnya yang kaya 

tanaman berkhasiat untuk pengobatan penyakit secara tradisional, salah satunya 

adalah tanaman sarang semut (Myrmecodian pendands) . Tanaman sarang semut 

banyak tumbuh di Papua yang digunakan oleh masyarakat untuk pengobatan 

berbagai penyakit kronis, seperti kanker, hipertensi, diabetes, liver, asam urat, dan 

penyakit jantung (Trisatya,2015).  

Pada beberapa penelitian membuktikan bahwa sarang semut dapat memberi 

efek antidiabetes. Umbi sarang semut dapat menurunkan kadar glukosa darah 

tikus yang diinduksi dengan Streptozotcin (Maxianus, 2016). Ekstrak umbi sarang 

semut mengandung senyawa flavonoid yang dapat menurunkan kadar gula darah 

yang dibuktikan dengan beberapa penelitian (Kurniawati Evy, 2016). Pada 

percobaan lain juga dapat menurunkan kadar glukosa darah yang dibuktikan 

pemberian pada hewan uji mencit yang sudah diinduksi glukosa dan setiap 

waktunya menunjukkan penurunan kadar glukosa darahnya (Trisatya,2015).  

Ekstrak sarang semut mengandung beberapa senyawa salah satunya tanin yang 

dapat digunakan untuk mengontrol glukosa darah yang dilaporkan pada penelitian 

hewan uji mencit yang diinduksi dengan suspensi glukosa membuktikan dapat 

menurunkan kadar glukosa darah (Taebe B, 2012).   

Umbi sarang semut dipasaran tersedia dalam bentuk jamu. Oleh karena itu, 

pada penelitian ini dikembangkan suatu ekstrak umbi sarang semut yang 

terstandart, kemudian di formulasi sediaan tablet yang memenuhi persyaratan. 

Ekstrak umbi sarang semut memiliki tekstur kering dan memiliki daya ikat yang 

kuat, karena mengandung senyawa tanin yang bersifat sebagai bahan pengikat 

alami. Oleh karena itu pada pengembangan formulasi tidak membutuhkan bahan 

pengikat karena tablet memiliki waktu hancur yang lama dan kekerasan yang 

tinggi. Akan tetapi pada pengembangan formulasi menggunakan bahan pengisi 

dan bahan disintegran yang baik agar dapat memenuhi persyaratan farmasetika.  
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Primogel merupakan amilum termodifikasi sehingga mampu menyerap air 

200-300%, yang memungkinkan peningkatan proses disintegrasi pada sediaan 

tablet. Menurut Wade and Weller (1994) konsentrasi yang umum dipakai antara 

2-8 % dengan konsentrasi optimum 4% walaupun pada konsentrasi 2% sudah 

cukup dan juga mungkin lebih efektif bila digunakan dengan konsentrasi 50% 

sebagai disitegran internal dan 50% sebagai disitegran eksternal. Menurut 

penelitian  Oyi, Allagh, dan Olayemi (2009). Pati jagung dapat digunakan sebagai 

binder dalam pembuatan tablet klorokuin fosfat dengan konsentrasi 2.5 – 7.5% 

(w/v) (Oyi,et al., 2009). Pada formulasi ini secara internal di tambahkan bahan 

pembawa laktosa dengan penambahan pati jagung 10%. Dan secara eksternal 

ditambahkan bahan penghancur primogel dengan kadar 1%, 2%, dan 3%. 

Formulasi yang dikembangkan ini untuk memperbaiki waktu hancur tablet yang 

lebih baik.  
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh kadar primogel 1%, 2% dan 3 % pada granul dengan 

bahan pengisi laktosa dan pati jagung 10% terhadap mutu fisik tablet 

ekstrak sarang semut ? 

2. Pada kadar berapa primogel dapat membentuk tablet ekstrak sarang semut  

yang memenuhi syarat ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menentukan pengaruh kadar primogel pada granul dengan  bahan pengisi 

laktosa dan pati jagung 10% terhadap mutu fisik tablet ekstrak sarang 

semut (Myrmecodia pendans)  

2. Menentukan kadar optimal primogel pada granul bahan pengisi latosa dan 

pati jagung terhadap mutu fisik tablet yang memenuhi persyaratan.  

1.4 Hipotesis 

Semakin meningkatnya kadar primogel pada formulasi tablet ekstrak 

sarang semut dapat menghasilkan tablet yang optimum. Pada penelitian ini 

nantinya dipilih formula tablet eksrak sarang semut yang memenuhi persyaratan 

mutu fisik tablet yang baik.  

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai optimasi formulasi 

tablet ekstrak sarang semut yang dapat memenuhi syarat farmasetika tablet. 


