
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1. 1 Latar Belakang 

Indonesia sangat kaya dengan sumber daya alam hayati yang telah di 

budidayakan secara turun menurun dan secara pengalaman empiris. Hal ini 

menunjukan bahwa pengobatan melalui obat-obatan tradisional masih banyak 

diminati. Salah satu tanaman obat yang menarik untuk diteliti adalah daun Insulin. 

Karena daun Insulin mengandung senyawa aktif flavonoid yang berfungsi sebagai 

antidiabetes yang merupakan penyakit degeneratif yang banyak di derita oleh 

masyarakat ( Zaidan sarah dkk.,2015). 

Masyarakat mengkonsumsi daun Insulin sebagai sediaan jamu tradisional, 

yang memiliki rasa yang pahit. Sediaan daun Insulin yang ada di pasaran masih 

sangat sederhana yaitu dalam bentuk simplisia, kapsul, dan seduhan teh herbal. 

Sehingga, salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mengembangkan herbal 

lebih praktis dan efektif pada penggunaannya, yaitu dengan membentuk ekstrak 

dan di formulasi menjadi sediaan tablet yang testandar (Amanatie dkk.,2015). 

Untuk mengembangkan formulasinya perlu untuk diketahui sifat fisika kimia 

esktrak daun insulin dan stabilitas komponen aktifnya. Ekstrak daun insulin 

mempunyai sifat kental, lengket dengan daya ikat yang relatif rendah. Sedangkan, 

komponen aktif relatif stabil terhadap kelembapan dan panas, sehingga 

kompabilitas granul rendah dan tablet menjadi rapuh. Oleh karena itu, pada 

pengembangan forumulasinya dilakukan secara granulasi basah dengan 

penambahan pengikat untuk mendapatkan tablet yang sesuai standar (Amanatie 

dkk.,2015). 

Dari uraian di atas bahan pengikat yang biasa digunakan dalam pembuatan 

sediaan tablet yaitu PVP K 30, gelatin, turunan selulose seperti CMC Na, HPMC, 

dan metilselulose. Pada penelitian ini dipilih PVP K 30 karena mempunyai daya 

ikat yang kuat dan memudahkan pembentukan granul yang kompak dan merata. 

Dari uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian pengembangan formulasi 

tablet ekstrak daun insulin dengan penambahan pengikat 
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PVP K 30 1% 2% dan 3% sehingga dapat mengetahui formulasi tablet ekstrak 

daun insulin yang memenuhi persyaratan ( Soedirman L dkk., 2009). 

 
1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh kadar PVP K-30 sebagai bahan pengikat tablet daun 

insulin ? 

2. Berapa kadar optimum PVP K-30 yang dapat membentuk tablet ekstrak daun 

insulin yang memenuhi persyaratan ? 

 
1.3  Tujuan Penelitian 

1. Menentukan pengaruh kadar PVP K 30 1% 2% dan 3% terhadap mutu fisik 

tablet esktrak daun insulin ? 

2. Menentukan kadar optimum PVP K 30 yang dapat membentuk tablet esktrak 

daun insulin yang memenuhi persyaratan ? 

 
1.4 Hipotesis 

Peningkatan kadar PVP K-30 akan meningkatkan kekerasan, kerapuhan dan 

waktu hancur. Oleh karenanya, formulasi tablet perlu ditambahkan bahan 

penghancur primogel untuk memperbaiki waktu hancur tablet ekstak daun Insulin. 

 
1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang formulasi 

sediaan tablet ekstrak daun insulin dengan menggunakan pengikat PVP K-30 

secara granulasi basah sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

untuk penelitian selanjutnya. 

 


