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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

 

 

3.1 Uraian Kerangka Konseptual 

Daun Insulin merupakan salah satu tanaman obat yang sudah lama 

digunakan sebagai obat tradisional untuk pengobatan diabetes melitus. Tanaman 

ini mengandung berbagai macam senyawa aktif diantaranya adalah senyawa 

flavonoid yang berkhasiat sebagai antidiabetes. Sediaan daun insulin dipasaran 

masih sangat sederhana dalam bentuk rebusan jamu dan sediaan kapsul, maka 

perlu dilakukan pembuatan ekstrak yang terstandar. Kemudian dikembangkan 

dalam bentuk sediaan formulasi tablet.  

Untuk menentukan bahan pembawa dalam formulasi tablet, sebelumnya 

telah dilakukan studi praformulasi. Ekstrak daun insulin bersifat lengket dan 

kental, dan daya ikatnya rendah, sedangkan komponen aktifnya relatif stabil 

terhadap panas, cahaya, dan lembab. Oleh karena itu untuk pengembangan 

formulasi digunakan metode granulasi basah dengan penambahan bahan pengikat. 

Bahan pengikat yang sering digunakan adalah PVP-K 30, gelatin, turunan selulosa 

seperti HPMC, metil selulosa, dan CMC Na. Pada penelitian ini dipilih bahan 

pengikat gelatin, karena gelatin memiliki sifat pengikat yang sangat tinggi dan 

menghasilkan granul yang seragam dengan daya kompresibilitas dan 

kompaktibilitas yang bagus, dan gelatin dapat larut dalam air.  

Berdasarkan uraian diatas telah dilakukan proses optimasi bahan pengikat 

gelatin 1%, 2%, dan 3% umtuk menentukan pengaruh kadar bahan pengikat 

gelatin terhadap mutu fisik tablet yang meliputi kekerasan, kerapuhan, dan waktu 

hancur tablet. 

Peningkatan kadar gelatin dalam formula tablet, akan meningkatkan 

kekerasan tablet dan waktu hancur semakin meningkat sedangkan kerapuhan 

tablet berkurang. Skema kerangka konseptual dapat dilihat pada gambar 3.1.
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3.2 Skema Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Skema Kerangka Konseptual Pembuatan Tablet Ekstrak Daun 

Insulin 

Daun Insulin (Thitonia diversifolia Herms) banyak 

dikonsumsi oleh masyarakat sebagai obat tradisional 

Kandungan Utama: 

Senyawa flavonoid sebagai antidiabetes 

Ekstrak daun Insulin : 

Kental dan lengket, zat aktif relatif stabil terhadap panas dan lembab 

Formulasi Tablet : 

Praktis dan dosis mudah di atur 

Granulasi Basah : 

Memperbaiki sifat alir dan kompaktibilitas 

Formula : 

Bahan aktif  : Ekstrak Daun Insulin 

Pengisi  : Laktosa 

Pengikat  : Gelatin  

Penghancur  : Primogel 

Lubrikan  : Mg stearat 

Optimasi bahan pengikat 

kadar gelatin 1%, 2% dan 3% 

Uji mutu fisik tablet : 

Kekerasan, kerapuhan, dan waktu hancur 

Peningkatan kadar gelatin akan meningkatkan 

mutu fisik tablet ekstrak daun insulin 

Dipilih formulasi tablet yang memenuhi 

persyaratan 


