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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia mempunyai keanekaragaman hayati yang berlimpah. 

Penggunaan obat-obatan yang berasal dari bahan alam sangat meningkat 

,bahkan beberapa obat tradisional telah di produksi dalam kala besar.  

Produk sarang semut yang telah beredar di pasaran kapsul dan teh herbal. 

Dibuat suatu ekstrak dan sediaan tablet ekstrak umbi sarang semut. 

Sediaan tablet ini lebih praktis, dosis mudah diatur, dan lebih stabil. Tablet 

merupakan sediaan farmasi yang praktis dalam hal penyimpanan, 

penggunaannya dan mudah di bawa kemana-mana.  

Biasanya di daerah papua dan Kalimantan sarang semut diolah 

secara tradisional seperti teh, dengan cara mengeringkannya terlebih 

dahulu dan merebusnya. Namun belum mengarah kesediaan yang menarik 

dan praktis seperti tablet yang disukai mayarakat luas. Tablet merupakan 

sediaan farmasi yang praktis dalam hal penyimpanan dan penggunaannya. 

Mudah di bawa kemana-mana, stabilitas obatnya lebih terjamin dan dapat 

memberikan takaran dosis zat aktif yang lebih seragam. Tumbuhan ini 

dapat mengobati berbagai penyakit sistemik seperti leukemia, penyakit 

jantung, TBC, disfungsi ginjal dan prostat, beragamalergi, migrain, 

rematik, ambeien, dan penyakit menular (Janti sudiono, 2015). 

Sarang semut menunjukkan bahwa tumbuhan ini mengandung 

senyawa – senyawa kimia yaitu flavonoid jenis flavon. Ada juga senyawa 

tannin dan polifenol yang digunakan untuk anti oksidan (Harun Ahmad , 

204). Ekstrak umbi sarang semut berupa serbuk kering dengan daya ikat 

yang kuat, karena mengandung senyawa tanin yang bersifat sebagai bahan 

perekat alami (praveen, 2011). Sehingga pada penelitian formulasi initidak 

dibutuhkan penambahan bahan pengikat lagi, karena tablet memiliki 

kekerasan yang tinggi dan waktu hancur yang lama. Oleh karena itu pada 

penelitian ini dibutuhkan bahan penghancur yang baik untuk memenuhi 

persyaratan farmasetika. Maka perlu dilakukan optimasi formula dengan 

penambahan bahan desintegran. 
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Pada pemberian ekstrak umbi sarang semut dosis 360mg/200 g BB 

menurunkan glukosa darah puasa lebih bandingkan dosis 90 dan 180 

mg/kg BB (Maxiamus, 2016). Sarang semut dapat menurunkan kadar gula 

darah (anti diabetes) pada mencit jantan yang di induksi dengan glukosa. 

Konsentrasi ekstrak sarang semut yang paling efektif dalam menurunkan 

kadar gula darah adalah 10% (trisatya, 2015). 

Pada uji screening kimia tanaman umbi sarang semut (Myrmecodia 

pendans) menunjukkan bahwa tanaman ini mengandung senyawa kimia 

flavonoid dan tanin. Banyak mekanisme flavonoid yang telah terungkap. 

termasuk inaktivasi karsinogen, antiproliferasi, penghambatan 

siklus sel, induksi apoptosis dan diferensiasi, dan penghambatan 

angiogenesis. Kemampuan sarang semut secara empiris untuk perawatan 

berbagai jenis kanker atau tumor, diduga terkait dengan kandungan 

flavonoid dari sarang semut (Harun Ahmad, 2014). 

  Tablet memiliki alasan yang menguntungkan. Pada penelitian ini 

menggunakan metode granulasi basah. Hampir semua tablet memerlukan 

tambahan komponen eksipien untuk berbagai tujuan dengan zat aktif agar 

memenuhi persyaratan resmi (Farmakope Indonesia). Salah satu 

eksipiennya yaitu bahan disintegran, penambahan disintegran akan 

mempercepat pecahnya atau hancurnya tablet karena bahan dapat 

berfungsi menarik air kedalam tablet, mengembang dan menyebabkan 

tablet pecah menjadi bagian-bagiannya. (Depkes RI, 2004). 

Beberapa bahan penghancur super disintegran seperti poliplasdon 

primogel, ac-di-sol dan natrium alginat. Berdasarkan permasalahan-

permasalahan diatas, maka dilakukan penelitian untuk mengetahui 

pengaruh kadar poliplasdon sebagai disintegran terhadap mutufisik tablet 

umbi sarang semut yang meliputi waktu hancur tablet, kekerasan dan 

kerapuhan tablet dengan metode granul. Kadar poliplasdon yang 

digunakan yaitu 1%, 3%, dan 5%  penelitian ini diharapkan memenuhi 

persyaratan. 
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 1.2  Rumusan Masalah  

1. Bagaimana pengaruh poliplasdon terhadap mutu fisik tablet umbi 

sarang semut ? 

2.  Berapa kadar optimal poliplasdon yang dapat menghasilkan tablet 

umbi sarang semut yang memenuhi persyaratan ? 

1.3  Tujuan Penelitian 

1. Menentukan pengaruh kadar bahan penghancur poliplasdon 1%, 

3%, dan 5% terhadap mutu fisik tablet ekstrak umbi sarang semut.  

2. Menentukan kadar optimal poliplasdon yang memenuhi 

persyaratan.  

1.4 Hipotesis 

Peningkatan kadar bahan desintegran poliplasdon 1%, 3% dan 5% 

terhadap mutu fisik tablet ekstrak umbi sarang semut meliputi kekerasan, 

kerapuhan dan waktu hancur yang memenuhi persyaratan mutu fisik tablet 

yang baik. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

formula tablet ekstrak umbi sarang semut dengan menggunakan sebagai 

bahan penghancur yang memenuhi persyaratan, sehingga dapat digunakan 

sehingga pertimbangan dalam memformulasi tablet ekstrak umbi sarang 

semut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


