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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

I.I  Latar Belakang Masalah 

Penggunaan obat-obatan yang berasal dari obat tradisional semakin 

meningkat saat ini, disamping efek sampingnya yang lebih rendah dari obat kimia. 

Obat tradisional telah digunakan oleh masyarakat secara luas sejak zaman dahulu, 

akan tetapi obat-obat tradisional yang digunakan baru sebagian kecil yang sudah 

diteliti secara ilmiah. Salah satunya tanaman asli dari masyarakat Papua yakni 

umbi sarang semut Myrmecodia pendans Merr. & Perry (A.Soeksmanto 

dkk,2010). Dalam pengobatan tradisional, umbi sarang semut sebagai obat 

beberapa penyakit seperti migran, hipertensi, diabet, asam urat, maag dan jantung. 

Beberapa produk umbi sarang semut yang sudah dipasarkan dalam bentuk sediaan 

simplisia, kapsul dan teh herbal.  

Pada akhir-akhir ini diketahui bahwa umbi sarang semut merupakan 

tanaman obat yang sering dimanfaatkan sebagai obat diabetes melitus, dari hasil 

penelitian (Susilowati,dkk 2016) diketahui bahwa umbi sarang semut 

mengandung flavonoid jenis flavanon  dan tanin terbukti dapat menurunkan kadar 

gula dalam darah (Evy dkk, 2016).  

Pada penelitian ini, dikembangkan sediaan tablet dari ekstrak umbi sarang 

semut yang terstandar bentuk tablet, karena sediaan bentuk tablet merupakan 

sediaan yang praktis, dosis mudah diatur, dan lebih stabil. Untuk pengembangan 

formulasinya diawali dengan studi praformulasi. Ekstrak umbi sarang semut 

mengandung senyawa lignin, merupakan bahan pengikat alami sehingga granul 

yang terbentuk mempunyai kompaktibel yang tinggi, sehingga pengembangan 

formulaya tidak perlu ditambahkan bahan pengikat. Oleh karena itu, pada 

pengembangan formulasinya dibutuhkan bahan penghancur yang baik untuk 

memenuhi persyaratan farmasetika. Maka perlu dilakukan optimasi formula 

dengan penambahan bahan penghancur. Beberapa bahan penghancur super 

disintegran seperti primogel, poliplasdon, ac-di-sol dan natrium alginat. Penelitian 

ini dipilih primogel, kerena primogel mempunyai daya pengembang yang besar 

dan baik digunakan sebagai bahan penghancur (Shiohira H., 2010). 
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Zat aktif flavonoid bersifat relatif stabil terhadap suhu dan kelembaban 

oleh karena itu dipilih formulasi tablet ekstrak umbi sarang semut dengan 

menggunakan metode granulsi basah. Metode ini diharapkan dapat memperbaiki 

sifat alir dari kompaktibilitas tablet ekstrak umbi sarang semut yang memenuhi 

persyaratan (Siregar dan Wikarsa, 2010). 

Primogel merupakan salah satu super disintegrant yang efektif digunakan 

dalam pembuatan tablet secara granulasi basah maupun cetak langsung. 

Kemampuan primogel sangat baik karena kemampuan mengembangnya yang 

cukup besar dengan tetap mempertahankan keutuhan tabletnya sehingga 

pengembangan tersebut dapat memberikan dorongan ke daerah sekitarnya 

sehingga membantu proses pecahnya tablet (Siregar dan Wikarsa,2010) 

Bahan penghancur merupakan memicu pemecahan tablet setelah 

digunakan menjadi bagian-bagian kecil untuk ketersediaan obat jadi (Ansel,2014). 

Bahan penghancur ini akan mndorong hancurnya masa padat menjadi partikel 

yang lebih kecil, sehingga mudah terdispersi. Contoh superdesintegran : primogel, 

poliplasdon dan Acdisol. 

Berdasarkan uraian diatas, maka pada penelitian ini dilakukan pembuatan 

tablet ekstrak umbi sarang semut dengan metode granulasi basah tanpa bahan 

pengikat, optimasi formula menggunakan primogel sebagai bahan penghancur 

dengan kadar 1%, 3% dan 5%. Hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh 

formulasi tablet ekstrak umbi sarang semut yang memenuhi persyaratan 

farmasetik.  
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1.2 Rumusan Masalah  

1. Bagaimana pengaruh primogel 1%, 3%, dan 5% terhadap mutu fisik 

tablet ekstrak umbi sarang semut?  

2. Berapa kadar primogel optimal untuk menghasilkan tablet ekstrak 

sarang semut yang memenuhi persyaratan?  

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Menentukan pengaruh kadar primogel 1%, 3%, dan 5% terhadap mutu 

fisik tablet ekstrak umbi sarang semut.  

2. Menentukan kadar optimal primogel yang memenuhi persyaratan.  

1.4 Hipotesis 

Peningkatan kadar primogel akan meningkatkan waktu hancur tablet 

ekstrak umbi sarang semut, sedangkan pada kekerasan dan kerapuhan 

pengaruhnya relatif kecil.  

1.5 Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermaanfaat untuk memberikan 

informasi tentang formulasi tablet ekstrak umbi sarang semut dengan penggunaan 

bahan penghancur primogel, sehingga dapat digunakan sebagai pengembangan 

formulasi tablet ekstrak umbi sarang semut. 

 

 

 


