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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Masyarakat Indonesia telah sejak lama menggunakan obat tradisional 

sebagai upaya untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, dan perawatan 

kesehatan. Daun katuk termasuk salah satu tumbuhan yang digunakan secara 

tradisional sebagai pelancar ASI dengan cara penggunaannya dalam bentuk sayuran 

atau dilalap karena kandungannya yaitu alkaloid dan sterol yang dapat 

meningkatkan metabolisme glukosa untuk sintesis laktosa sehingga produksi ASI 

meningkat (Ganie, 2003). Senyawa aktif yang termasuk dan berperan sebagai 

peningkatan produksi air susu yaitu 5 senyawa kelompok asam lemak tak jenuh, 

diantaranya Octadecanoic acid; 9-Eicosine; 5, 8, 11-Heptadecatrienoic acid; 9, 12, 

15-Octadecatrienoic acid; dan 11, 14, 17- Eicosatrienoic acid (Suprayogi, 2000). 

Dalam perkembangannya, daun katuk dibuat dalam bentuk infus sebagai diuretik 

dan sari daun digunakan untuk pewarna makanan. Namun cara pemakaiannya pada 

bentuk sayuran atau lalap dinilai kurang praktis sehingga penggunaanya agar lebih 

praktis yaitu dibuat bentuk tablet karena lebih efektif dan efisien dalam ketepatan 

ukuran, dosis, tahan penyimpanan, mudah dibawa serta memiliki bentuk yang 

memikat (Banker dan Anderson, 1986). Salah satu sediaan daun katuk di pasaran 

yaitu Asifit dari PT Kimia Farma yang mengandung ekstrak daun katuk 114mg 

beserta vitamin berisi 30 kaplet sebagai suplemen yang membantu melancarkan 

ASI dan menjaga stamina selama menyusui.  

Dalam pengembangan sediaan tablet ekstrak daun katuk diperlukan studi 

praformulasi dari bahan baku ekstrak dan uji stabilitas komponen aktifnya. Pada 

pembuatan tablet diperlukan bahan tambahan antara lain bahan pengisi, bahan 

pengikat, disintegran dan lubrikan. Komponen aktif daun katuk relatif stabil 

terhadap suhu dan kelembapan, sedangkan ekstrak daun katuk diketahui bersifat 

kental, lengket, serta memiliki kompaktibilitas yang rendah. Sehingga dalam 

pembuatannya, diperlukan bahan pengikat sebagai pemberi kekompakan serta daya 

tahan tablet dan menjamin penyatuan partikel serbuk dengan menggunakan metode 

granulasi basah.  
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Bahan pengikat yang sering digunakan adalah gelatin, Polivinil Pirolidon 

(PVP), HPMC, CMC-Na dan metil selulosa. Pada penelitian ini dipilih PVP K30 

sebagai bahan pengikat dalam pembuatan tablet ekstrak daun katuk karena mudah 

larut dalam air dan etanol kegunaannya sebagai zat pengikat dalam proses 

pembuatan tablet, juga dapat digunakan dalam meningkatkan laju disolusi dan 

kelarutan dari suatu zat aktif (Rowe et al., 2009). Penggunaan PVP pada konsentrasi 

0,5-2% pada pembuatan tablet ekstrak tanaman dapat menghasilkan tablet yang 

mempunyai kekerasan yang cukup, kerapuhan yang rendah dan waktu hancur yang 

lama (Setyarini, 2004). 

Dari uraian diatas, maka pada penelitian ini dilakukan pembuatan tablet 

ekstrak daun katuk dengan metode granulasi basah menggunakan PVP K30 sebagai 

bahan pengikat dengan kadar 1%, 2%, dan 3%. Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat diperoleh formulasi tablet ekstrak daun katuk yang memenuhi persyaratan 

farmasetika. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh kadar PVP K30 1%, 2%, dan 3% terhadap mutu fisik 

tablet ekstrak daun katuk dengan metode granulasi basah? 

2. Berapa kadar PVP K30 yang dibutuhkan untuk dapat membentuk tablet 

ekstrak daun katuk yang memenuhi persyaratan?  

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menentukan pengaruh kadar PVP K30 1%, 2%, dan 3% terhadap mutu fisik 

tablet ekstrak daun katuk dengan metode granulasi basah. 

2. Menentukan pada kadar PVP K30 berapa diperoleh mutu fisik tablet ekstrak 

daun katuk yang memenuhi persyaratan.  

1.4 Hipotesis 

Peningkatan kadar PVP K30 pada tablet ekstrak daun katuk akan 

meningkatkan mutu fisik tablet eksrak daun katuk, meliputi peningkatan kekerasan 

dan waktu hancur tablet, serta mengurangi kerapuhan tablet. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

formulasi tablet ekstrak daun katuk dengan menggunakan bahan pengikat PVP 

K30, sehingga didapat kadar PVP K30  yang dapat menghasilkan tablet ekstrak 

daun katuk yang memenuhi persyaratan. 

 


