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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan sains dan teknologi, pengembangan obat-

obatan dari alampun berkembang dengan pesat, terbukti dengan semakin 

meningkatnya minat masyarakat pada penggunaan produk – produk herbal untuk 

menjaga kesehatan dan berbagai penyakit. Selain itu efek samping yang 

ditimbulkan juga relatif kecil, jika penggunaannya dalam jumlah dan cara yang 

tepat. Salah satu tanaman yang berpotensi sebagai obat antidiabetes adalah ekstrak 

daun Insulin (Thitonia diversifolia Herms) dari familia Asteraceae. Produk yang 

sedang beredar dipasaran saat ini adalah teh daun insulin yang kini banyak kita 

temui diberbagai apotek, bentuk sediaan tersebut masih memiliki kekurangan jika 

dibandingkan dengan bentuk sediaan tablet. Penggunaan dengan cara diseduh atau 

dalam bentuk teh herbal ini masih tergolong tidak praktis dan juga tidak dapat 

menjamin khasiat, keamanan, serta efektifitasnya (Mukhriani, 2014). Oleh karena 

itu, dalam penelitian ini daun insulin diolah menjadi ekstrak, kemudian 

diformulasikan menjadi tablet yang terstandarisasi sehingga lebih stabil, 

akseptabilitas, dan juga lebih praktis dari sediaan sebelumnya. 

Untuk mengembangkan formulasi sediaan ekstrak daun insulin, perlu 

dilakukan studi praformulasi dari sifat fisiko kimia ekstrak dan stabilitas 

komponen aktifnya. Sifat ekstrak daun insulin adalah kental, lengket, dan 

kompaktibilitasnya rendah, sedangkan bahan aktif relatif stabil dengan adanya 

panas, cahaya dan lembab. Oleh karenanya, perlu ditambahkan bahan pengikat 

untuk membentuk sediaan tablet yang memenuhi persyaratan. Bahan pengikat 

yang sering digunakan adalah PVP K-30, gelatin, turunan selulosa seperti HPMC, 

metil selulosa, dan CMC Na. Pada penelitian kali ini digunakan bahan pengikat 

gelatin, karena gelatin memiliki sifat pengikat yang sangat tinggi dan 

menghasilkan granul yang seragam dengan daya kompresibilitas dan 
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kompaktibilitas yang bagus dan gelatin dapat larut dalam air (Suruchi N et 

al,2004). 

Berdasarkan uraian diatas, maka pada penelitian ini dikembangkan formulasi 

tablet ekstrak daun insulin yang berfungsi sebagai antidiabetes menggunakan 

metode granulasi basah dengan perbedaan kadar bahan pengikat gelatin 1%, 2%, 

dan 3% untuk memperoleh formulasi tablet ekstrak daun insulin yang memenuhi 

persyaratan farmasetika. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh kadar gelatin terhadap mutu fisik tablet ekstrak daun 

insulin ? 

2. Berapa kadar gelatin yang dapat membentuk tablet ekstrak daun insulin 

yang memenuhi persyaratan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menentukan pengaruh kadar gelatin 1%, 2%, dan 3%  terhadap mutu fisik 

tablet ekstrak daun insulin 

2. Menentukan kadar gelatin yang dapat membentuk tablet ekstrak insulin 

yang memenuhi persyaratan 

1.4 Hipotesa 

Semakin meningkatnya kadar gelatin pada ekstrak daun insulin menyebabkan 

kekerasan tablet meningkat, kerapuhan tablet berkurang dan waktu melarut 

menjadi lebih lambat. Pada penilitian ini nantinya dipilih formula tablet ekstrak 

yang memenuhi persyaratan mutu fisik tablet yang baik 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

pengembangan formulasi tablet ekstrak daun insulin dengan pengikat gelatin. 

 

 

 

 

 


