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ABSTRAK

Buah dari tanaman obat pare (Momordica charantia L.) merupakan salah satu jenis
tanaman obat yang banyak digunakan oleh masyarakat. Charantin merupakan
salah satu senyawa berkhasiat yang terkandung pada buah pare. Senyawa charantin dapat
digunakan untuk menurunkan kadar glukosa dalam darah sehingga banyak digunakan
sebagai obat kencing manis. Dalam penelitian ini digunakan gelatin sebagai bahan
pengikat. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat tablet ekstrak buah pare
(Momordica carantia L.) dengan bahan pengikat gelatin dengan berbagai konsentrasi
yang memenuhi persyaratan mutu fisik tablet.
Cara pembuatan tablet ekstrak buah pare yang digunakan adalah metode
granulasi basah yaitu zat berkhasiat, zat pengisi dan zat penghancur dicampur sampai
homogen, lalu ditambah dengan bahan pengikat. Setelah itu diayak menjadi granul
dengan ayakan.16 mesh, dan dikeringkan dalam almari pengering pada suhu 400-500C.
Setelah kering di ayak lagi dengan ayakan 18 mesh untuk memperoleh granul dengan
ukuran yang diperlukan dan ditambahkan bahan pelicin dan dicetak menjadi tablet
dengan mesin tablet. Pemeriksaan granul yang dilakukan yaitu uji susut pengeringan, uji
waktu alir, uji sudut diam granul, dan pemeriksaan tablet yang dilakukan yaitu dengan
melakukan uji yang dengan persyaratan meliputi: uji keseragaman bobot, uji waktu
hancur, uji kerapuhan, dan
uji kekerasan.
Formula tablet ekstrak buah pare ( Momordica charantia L.) dengan bahan
pengikat gelatin pada konsentrasi 1%, 3%, 5% mampu menghasilkan tablet yang
memenuhi persyaratan. Konsentrasi pengikat gelatin memberi pengaruh terhadap sifat
fisik granul diantaranya kecepatan alir granul, sudut diam, dan sifat fisik tablet yaitu
keseragaman bobot, kekerasan, kerapuhan, dan waktu hancur. Konsentrasi pengikat
gelatin yang paling baik sebagai bahan pengikat tablet ekstrak buah pare (Momordica
charantia L.) adalah formula III yaitu dengan konsentrasi bahan pengikat 5%.
Kata Kunci : Ekstrak Buah Pare (Momordica Charantia L.), Bahan Pengikat Gelatin,
Granulasi Basah
PENDAHULUAN
Kencing manis (Diabetes mellitus) merupakan penyakit global dengan jumlah
penderita sekitar 4% populasi dunia dengan peningkatan yang signifikan. Badan
kesehatan dunia memperkirakan jumlah ini akan berlipat pada sepuluh tahun yang
akan datang. Penyakit ini ditandai dengan meningkatnya kadar glukosa darah. Kadar
glukosa darah sendiri bukan pada penderita kencing manis akan bervariasi sepanjang hari
dimana akan meningkat setelah makan dan kembali normal dalam waktu 2 jam.
Peningkatan kadar gula darah setelah makan atau minum merangsang pankreas untuk
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menghasilkan insulin sehingga mencegah kenaikan kadar gula darah yang lebih lanjut dan
menyebabkan kadar gula darah turun secara perlahan. Pada penderita diabetes mellitus
kadar glukosa di dalam darah tinggi dan sukar untuk kembali normal karena tubuh tidak
dapat melepaskan atau menggunakan insulin secara cukup. Hal ini penderita mengalami
penurunan berat badan. Permasalahan yang serius pada penyakit ini adalah komplikasi
ikutan yang ditimbulkannya (Gover, J.k, et al, 2002).
Lebih dari 400 tumbuh-tumbuhan telah diketahui dapat memberikan efek penurunan
kadar glukosa darah (Erns, 1997). Salah tumbuhan obat yang banyak digunkan secara
tradisional untuk pengobatan diabetes mellitus adalah buah pare (Momordica charantia
L.). Salah satu senyawa berkhasiat yang terkandung dalam buah pare adalah charantin.
Senyawa charantin berkhasiat untuk menurunkan glukosa dalam darah sehingga banyak
digunakan sebagai obat antidiabetes atau kencing manis (Anonim, 1995). Tanaman pare
banyak dikenal dalam masyarakat untuk penyembuhan berbagai penyakit. Namun banyak
orang yang tidak menyukai rasa pahit dari tanaman pare.
Umumnya pemanfaatan buah pare masih dalam bentuk ekstrak segar atau segar.
Sehingga untuk meningkatkan kepraktisan dan stabilitasnya perlu dikembangkan bentuk
sediaan lain yang lebih baik dan praktis. Salah satu alternatif bentuk sediaan yang
dapat dikembangkan adalah tablet ekstrak buah pare. Sedangkan saat ini sudah
banyak penelitian baik praklinis maupun klinis yang membuktikan potensi buah pare.
METODE PENELITIAN
Rancangan penelitian yang digunakan
merupakan penelitian eksperimental
dengan menggunakan the one-shot case study design yaitu pengukuran pertama dilakukan
intervensi selanjutnya dilakukan pengukuran kedua dilakukan observasi, dalam
rancangan ini tidak digunakan kelompok pembanding. Pengambilan data dilakukan
dengan metode simple random sampling.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Pembuatan ekstrak
1. Hasil Determinasi Tanaman Buah Pare
Determinasi buah pare dilakukan untuk membuktikan kebenaran dari
sampel yang berkaitan dengan dengan ciri-ciri mikroskopik tanaman pare dan
mencocokkan ciri-ciri morfologi pada buah pare. Determinasi buah pare ini
dibuktikan oleh Laboratorium Biologi FMIPA UNS serta kepustakan dari
hasil determinasi tanaman pare.
2. Hasil Perhitungan Rendemen Buah Pare
Hasil perhitungan rendemen buah pare terhadap berat buah pare basah
adalah 10.000 gram dalam basah beserta bijinya setelah diambil bijinya
diperoleh berat 9.350 gram, setelah dikeringkan didapatkan 480 gram buah
pare kering, dengan demikian rendemen serbuk terhadap buah pare sebesar
5,13 %. Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 7.
3. Hasil Pembuatan Ekstrak Kental Buah Pare
Hasil perhitungan Pembuatan Ekstrak kental buah pare :
Tabel 4. Hasil Pembuatan Ekstrak kental

Berat Serbuk Kering
(g)
480

Ektrak Kental
(g)
227,57
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Rendemen
(%)
47,41

Hasil rendemen berat serbuk buah pare kering terhadap berat buah pare
basah adalah 10 kg buah basah didapatkan 9,35 kg buah basah tanpa biji
dihasilkan 480 gram ekstrak buah pare kering. Dari data tersebut diperoleh
rendemen buah pare terhadap berat buah pare basah adalah sebesar 47,41%.
Nilai tersebut dapat digunakan sebagai perkiraan untuk menghitung
banyaknya buah pare dalam pembuatan ekstrak pare.
4. Pemeriksaan Organoleptis Ekstrak Buah Pare
Hasil pemeriksaan organoleptis ekstrak buah pare dapat dilihat tabel :
Tabel 5. Hasil pemeriksaan organoleptis

Bentuk
Warna
Rasa
Bau

Serbuk
Coklat kehitaman
Pahit pekat
Khas lemah

5. Hasil Pemeriksaan Kadar Air Ekstrak Buah
Hasil pemeriksaan kadar air ekstrak kental buah pare sebesar 14,1%.
Tabel 6. Hasil Pemeriksaan Kadar Air Ekstrak Buah Pare

No
1.
2.
3.

Berat Ekstrak (gram)
2,02
2,07
2,15
x

Kadar Air (%)
12,4
15,0
14,9
14,1

Menurut Voigt (1994) kadar air untuk ekstrak kental kurang dari 30%,
sehingga hasil tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Semakin tinggi kadar air menyebabkan ekstrak tidak stabil karena ekstrak
akan mudah ditumbuhi oleh bakteri, kapang dan jamur, sehingga akan
mengakibatkan kerusakan pada ekstrak.
6. Hasil Pembuatan Ekstrak kering Buah Pare
Ekstrak buah pare diperoleh dari proses maserasi dengan pelarut etanol
96% b/v. Pengeringan ekstrak dengan penambahan aerosil 5% dari banyaknya
bahan zat aktif yang digunakan yang bertujuan untuk mengeringkan ekstrak
sampai diperoleh massa yang kering dan homogen serta untuk mengurangi
kelembaban ekstrak.
7. Perhitungan Dosis Ekstrak buah Pare
Pertimbangan dosis ekstrak buah pare (Momordica charantia L.)
berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Lawrence L, dkk
(2009) menyatakan bahwa sebanyak 200 mg ekstrak dua kali sehari untuk terapi
tambahan diabetes mellitus.
Pembuatan Granul
Pembuatan granul dilakukan dengan metode granulasi basah menggunakan bahan
pengikat gelatin 1%, 3%, 5%. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan granul
adalah ekstrak buah pare sebagai zat aktif, selain diperlukan juga zat tambahan yaitu
bahan pengisi yang berfungsi untuk memperbesar volume tablet. Dalam formula ini
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digunakan avicel PH 101 sebagai bahan pengisi. Avicel merupakan pengisi yang paling
kompresibel dan memiliki potensi pengisi yang tertinggi. Digunakan gelatin sebagai
bahan pengikat. Bahan pengikat yang dimaksudkan agar tablet tidak pecah atau retak.
Bahan penghancur yang digunakan adalah eksplotab, fungsi dari bahan ini dapat
membantu memecah atau menghancurkan tablet setelah pemberian sampai menjadi
partikel-partikel yang lebih kecil sehingga mudah diabsorbsi dan tablet dapat hancur
dalam sistem pencernaan. Bahan pelicin untuk mengurangi gesekan selama proses
pengempaan tablet sehingga tablet yang dihasilkan bagus dan mengkilat.
Formula ini menggunakan Mg stearat sebagai bahan pelicin. Bahan pengikat gelatin
sebelum dicampur dengan bahan lain dibuat larutan terlebih dahulu, untuk formula I
digunakan 1 gram gelatin dilarutkan dalam 1 ml air dingin sama banyak, baru kemudian
ditambahkan air panas sampai volumenya 100 ml diaduk sampai tercampur merata hingga
terbentuk larutan gelatin, hal tersebut juga dilakukan untuk formula II dengan
menggunakan gelatin 3 gram dan formula III menggunakan gelatin 5 gram, untuk
penggunaan larutan masing- masing formulasi sebanyak 0,6 ml tiap tabletnya, sehingga
untuk penggunaan serbuk gelatin untuk tiap tabletnya berturut-turut untuk formula I, II,
III adalah 6 mg, 18 mg, 30 mg dengan perhitungannya dapat dilihat pada lampiran 8, 9,
10.
Ekstrak kering yang telah dikeringkan dengan aerosil 5%, ditambah dengan avicel
dan eksplotab hingga homogen kemudian ditambah bahan pengikat, aduk campuran
tersebut sampai diperoleh masa yang siap digranulasi. Masa granul diayak dengan ayakan
nomor 16 mesh, dikeringkan pada suhu 50oC sampai 60o C selama 2 jam, setelah granul
kering diayak dengan ayakan ukuran 18 mesh untuk memperkecil ukuran variasi granul.
Hasil Pemeriksaan sifat fisik granul
Pemeriksaan sifat fisik ini dilakukan terhadap granul yang sudah dikeringkan untuk
mengetahui apakah granul tersebut memenuhi persyaratan yang diharapkan akan
menghasilkan suatu tablet yang baik. Pemeriksaan ini meliputi susut pengeringan, waktu
alir, dan sudut diam granul.
1. Susut Pengeringan
Granul yang telah dibuat dilakukan uji susut pengeringan granul untuk
tiap formulasinya, tujuan dilakukan uji ini adalah untuk mengetahui
kandungan lembab granul karena kelembaban yang terlalu tinggi akan
mempengaruhi kekerasan tablet. Pengeringan granul akan kompak saat
pencetakan yang baik akan menghasilkan tablet yang baik, karena mempunyai
waktu alir yang baik sehingga granul akan kompak saat pencetakan tablet.
Granul yang kering dan mengandung sedikit persentase kelembaban akan
menghasilkan tablet yang baik. Susut pengeringan granul dilakukan untuk
metode granulasi basah, dilakukan setelah granul siap ditablet dengan sisa
kelembaban dari 3-5 % (Voigt, 1994).
Tabel 7. Hasil Susut Pengeringan Granul

Replikasi

Konsentrasi Bahan Pengikat
1%
3%
5%
4,00
3,90
3,90
4,00
3,90
3,50
4,00
3,50
4,00
4,00
3,76
3,80

Uji

I
II
III

LOD (%)
LOD (%)
LOD (%)
x

Keterangan : data di atas dilakukan tiga kali replikasi untuk tiap-tiap formula
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Hasil pemeriksaan susut pengeringan pada data di atas telah memenuhi
persyaratan untuk formula I, II, III yaitu tidak lebih dari 3-5 %. Berdasarkan
data di atas susut pengeringan pernyataan kandungan lembab berdasarkan
bobot basah yang sering disebut LOD (Lose of Drying). Alat yang digunakan
dalam pengujian adalah MB23 Ohaus. Penggunaan alat ini yaitu sampel yang
akan diuji diletakkan pada tempat sampel alat setelah alat disetarakan 0,
kemudian diuji dan hasilnya akan muncul setelah ada tanda isyarat, dari alat
tersebut langsung didapatkan presentase dari LOD secara otomatis.
2. Waktu Alir Granul
Hasil pemeriksaan waktu alir granul dapat dilihat tabel 8 lampiran 11:
Tabel 8. Hasil pemeriksaan waktu alir granul

Formula

Konsentrasi
Bahan Pengikat

I
II
III

1%
3%
5%

Waktu alir sebelum
penambahan Mg stearat
( detik )
8.93± 0,399
8.32± 0,519
7.81± 0,404

Waktu alir sesudah
penambahan Mg Stearat
( detik )
8.06± 0,446
7.73± 0,135
7.54± 0,317

Keterangan: data di atas hasil rata-rata lima kali replikasi untuk tiap formula
Dari pemeriksaan di atas waktu alir granul baik sebelum penambahan
bahan pelicin maupun setelah penambahan bahan pelicin telah memenuhi
persyaratan.
Bahan pelicin berfungsi untuk memperbaiki sifat alir granul yang akan
ditablet. Dengan adanya penambahan bahan pelicin menyebabkan FI, FII dan
FIII memiliki waktu alir lebih cepat. Waktu alir pada FIII paling cepat
dikarenakan dengan bahan pengikat konsentrasi yang semakin besar memiliki
karakteristik yang mudah mengembang dan memiliki partikel yang kuat satu
sama lain, sehingga didapat granul yang besar dan padat. Granul yang besar
dan padat ini akan mudah jatuh ke bawah sehingga menyebabkan waktu
alirnya lebih bagus dibandingkan formula yang lain.
Waktu alir yang baik adalah kurang dari 10 detik untuk 100 gram serbuk,
dengan demikian kecepatan alirnya lebih dari 10 gram/detik (Voigt, 1994).
Sifat alir granul yang baik menyebabkan pengisian ke dalam ruangan
kompresi akan selalu konstan sehingga berat tablet akan konstan dan
kandungan zat aktif juga akan seragam.
Dari hasil uji statistika untuk uji waktu alir granul diperoleh data yang
dapat terdistribusi normal, sehingga dapat dilanjutkan uji homogenitas varian
diperoleh hasil signifikansinya 0,038 ( <0,05) maka dapat disimpulkan bahwa
ada perbedaan variansinya sehingga hanya dapat diuji deskriptif dengan dibuat
diagram batang. Dari diagram tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin
tinggi konsentrasi bahan pengikat maka waktu alir yang dibutuhkan semakin
sedikit.
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KESIMPULAN
Berdasarkan data
1.

2.

3.

yang diperoleh dalam penelitian dapat disimpulkan bahwa:

Formula tablet ekstrak buah pare (Momordica charantia L.) dengan
bahan
pengikat gelatin pada konsentrasi 1%, 3%, 5% mampu menghasilkan tablet yang
memenuhi persyaratan.
Konsentrasi pengikat gelatin memberi pengaruh terhadap sifat fisik granul
diantaranya kecepatan alir granul, sudut diam, dan sifat fisik tablet yaitu
keseragaman bobot, kekerasan, kerapuhan, dan waktu hancur, menurunkan
kerapuhan dan memperlama waktu hancur tablet.
Konsentrasi pengikat gelatin yang paling baik sebagai bahan pengikat pada
tablet ekstrak buah pare (Momordica charantia L.) adalah formula III yaitu dengan
konsentrasi bahan pengikat 5%.
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