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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pada saat ini, banyak orang telah kembali pada pengobatan tradisional 

dengan menggunakan tanaman obat, baik untuk menjaga kesehatan maupun 

mengobati penyakit. Banyak obat modern yang telah beredar luas di masyarakat 

salah satunya berasal dari tanaman daun dewa (Gynura pseudochina [L. ] DC). 

Tanaman daun dewa banyak digunakan oleh masyarakat untuk mengobati kanker. 

Kandungan kimia yang terdapat pada tanaman daun dewa yang berkhasiat sebagai 

antikanker adalah flavonoid. Flavonoid ini terutama banyak terdapat dalam daun. 

Selain itu juga berkhasiat untuk pengobatan, seperti luka terpukul, tidak datang 

haid, tumor, mencegah stroke, dan kanker (Winarto dan Tim Karyasari, 2004). 

Penggunaan obat-obat tradisional semakin mengalami peningkatan, tetapi pada 

umumnya masyarakat menggunakan obat tradisional masih dalam cara sederhana 

yaitu dengan cara diseduh atau direbus. Sekarang ini penyajian seperti itu kurang 

diminati masyarakat, karena penyajian seperti itu mempunyai banyak kekurangan 

antara lain kurang praktis dalam penyajian, takaran dosis tidak tepat serta bentuk 

sediaan tidak stabil. Salah satu upaya untuk peningkatan tersebut yaitu dengan 

mengupayakan peningkatan kualitas bentuk sediaan tablet ekstrak daun dewa 

(Gynura pseudochina [L. ] DC). 

Tablet merupakan salah satu bentuk sedian farmasi yang banyak digunakan 

oleh industri farmasi maupun oleh pemakai sediaan farmasi. Sediaan tablet 
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terbukti sangat menguntungkan, karena tablet mempunyai takaran dosis yang 

tepat, dikemas secara baik, praktis transportasi dan penyimpanannya (stabilitas 

obatnya terjaga dalam sediaannya) serta mudah ditelan (Voigt, 1984). 

Penambahan bahan pengikat merupakan salah satu tahap penting dalam 

proses pembuatan tablet. Bahan pengikat dimaksudkan untuk memberikan 

kekompakan dan daya tahan tablet. Amilum manihot yang berupa serbuk sangat 

halus, putih dapat digunakan sebagai bahan pengikat tablet dengan membuatnya 

bentuk musilago yang dapat meningkatkan kohesifitas campuran serbuk, 

selanjutnya digunakan untuk mengikat bahan obat dan penolong lainnya menjadi 

bentuk granul yang kompak sehingga mudah untuk dibuat tablet (kompresibel).  

 

B. Perumusan Masalah  

Bagaimana pengaruh kenaikan konsentrasi amilum manihot (musilago 

amili) sebagai bahan pengikat terhadap sifat fisik tablet ekstrak daun dewa 

(Gynura pseudochina [L. ] DC). 

 

C. Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui pengaruh kenaikan konsentrasi amilum manihot sebagai 

bahan pengikat terhadap sifat fisik tablet ekstrak daun dewa (Gynura pseudochina 

[L. ] DC). 
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D. Tinjauan Pustaka  

1. Tanaman Daun Dewa (Gynura pseudochina [L. ]DC)  

a. Klasifikasi tanaman daun dewa (Gynura pseudochina [L. ]DC) 

Tumbuhan Gynura pseudochina [L.] DC atau dikenal dengan nama 

daun dewa mempunyai ciri taksonomi sebagai berikut: 

Divisio : Spermathophyta 

Subdivisio : Angiospermae 

Classis : Dicotyledonea 

Sub classis : Dialypetalae 

Ordo  : Asterales  

Familia : Asteraceae (Compositae) 

Genus  : Gynura 

Spesies  : Gynura pseudochina [L.] DC 

(Suharmiati dan Maryani, 2003) 

b. Nama Daerah  

Tigel kio (Jawa), Beluntas Cina (Sumatra), Sangkobak (daerah lain), 

Sam sit atau Tan sit (Cina) (Winarto dan Tim Karyasari, 2004). 

c. Morfologi Tumbuhan Daun Dewa 

Tanaman daun dewa digolongkan pada tanaman terna, dengan tinggi 

antara 30–45 cm dan tumbuh tegak. Batang pendek dan lunak berbentuk 

segilima, penampang lonjong, berambut halus, dan berwarna ungu 

kehijauan. Daunnya termasuk tunggal tersebar mengelilingi batang, 

bertangkai pendek, berbentuk bulat lonjong, berdaging, berbulu halus, 
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ujung lancip, tepi bertoreh, pangkal meruncing, pertulangan menyirip, 

berwarna hijau  panjang daun sekitar 20 cm dan lebar 10 cm. Bunga daun 

dewa termasuk bunga majemuk yang tumbuh di ujung batang, bentuk 

bongkol, berbulu, kelopak hijau berbentuk cawan, benang sari kuning dan 

berbentuk jarum. Bijinya berbentuk jarum, panjang sekitar 0,5 cm, 

berwarna coklat. Akarnya merupakan akar serabut, berwarna kuning 

muda, membentuk umbi sebagai tempat cadangan makanan (Winarto dan 

Tim Karyasari, 2004). 

d. Khasiat dan Kandungan Kimia  

Daun dewa Gynura pseudochina [L.] DC bersifat manis, tawar, 

dingin, dan sedikit toksik. Rasa manis yang mempunyai sifat menguatkan 

(tonik) dan menyejukkan. Tawar atau tidak berasa bersifat sedikit toksik 

(racun), sehingga pemakaiannya sebaiknya tidak berlebihan. Daun dewa 

berkhasiat untuk mengobati jantung koroner, kanker payudara, stroke, 

hipertensi, tumor, kencing manis, dan menurunkan kolesterol. 

Kandungan kimia yang terdapat pada tanaman daun dewa 

diantaranya berupa senyawa flavonoid (berupa asam klorogenat, asam 

kafeat, asam p-kumarat, asam p-hidroksi benzoat, dan asam valinat) dan 

saponin. Di samping kandungan tersebut, khusus daun dewa mengandung 

alkaloid (Suharmiati dan Maryani, 2003). 

e. Takaran Pemakaian  

Takaran pemakaian untuk pengobatan kanker adalah 30 gram daun 

dewa segar direbus dengan 600 cc air hingga tersisa 300 cc, lalu disaring. 
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Kemudian diminum dalam keadaan hangat sebanyak 2x 150 cc per hari. 

Pengobatan dilakukan satu kiur (10-20 hari), setelah itu dihentikan selama 

3 hari, kemudian dilanjutkan kembali (Winarto dan Tim Karyasari, 2004).  

2. Tinjauan Tentang Ekstrak 

a. Pengertian ekstrak  

Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi 

zat aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut 

yang sesuai kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan 

massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi 

baku yang ditetapkan (Anonim, 1995). 

b. Metode pembuatan ekstrak 

Metode pembuatan ekstrak yang umum digunakan antara lain 

maserasi, perkolasi, soxhletasi, infundansi. Metode ekstraksi dipilih 

berdasarkan beberapa faktor seperti sifat dari bahan mentah obat dan daya 

penyesuaian dengan tiap macam metode ekstraksi dan kepentingan dalam 

memperoleh ekstrak yang sempurna (Ansel, 1989). 

1) Maserasi  

Maserasi merupakan proses paling tepat untuk simplisia yang 

sudah halus dan memungkinkan direndam hingga meresap dan 

melunakkan susunan sel, sehingga zat-zatnya akan larut. Proses ini 

dilakukan dalam bejana bermulut lebar, serbuk ditempatkan lalu 

ditambah pelarut dan ditutup rapat, isinya dikocok berulang-ulang 
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kemudian disaring. Proses ini dilarutkan pada temperatur 15-200C 

selama tiga hari (Ansel, 1989). 

2) Perkolasi  

Perkolasi merupakan proses penyarian serbuk simplisia dengan 

pelarut yang cocok dengan melewatkan secara perlahan-lahan melewati 

suatu kolom, serbuk simplisia dimasukkan ke dalam perkolator. Dengan 

cara penyarian ini mengalirkan cairan melalui kolom dari atas ke bawah 

melalui celah untuk keluar dan ditarik oleh gaya berat seberat cairan 

dalam kolom. Dengan pembaharuan yang terus-menerus bahan pelarut 

memungkinkan berlangsungnya suatu maserasi bertingkat (Ansel, 

1989). 

3) Soxhletasi  

Bahan yang akan disari berada dalam kantung ekstraksi (kertas, 

karton) di dalam sebuah alat ekstraksi dari gelas yang berada antara labu 

suling dan suatu pendingan air balik. Labu tersebut berisi bahan pelarut 

yang menguap dan jika diberi pemanasan akan menguap mencapai ke 

dalam pendingin balik melalui pipa pipet, pelarut ini berkondensasi di 

dalamnya dan menetes ke bahan yang disari. Larutan berkumpul di 

dalam wadah gelas dan setelah mencapai tinggi maksimum secara 

otomatis ditarik ke dalam labu, dengan demikian zat yang tersari 

tertimbun di dalam labu tersebut (Voigt, 1984). 
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4) Infundasi  

Infundasi adalah proses penyarian yang umumnya digunakan 

untuk menyari zat kandungan aktif yang larut dalam air dari bahan-

bahan nabati. Penyarian dengan cara ini menghasilkan sari yang tidak 

stabil dan mudah tercemar oleh kuman dan kapang. Oleh sebab itu sari 

yang diperoleh dengan cara ini tidak boleh disimpan lebih dari 24 jam 

(Anonim, 1986). 

c. Cairan penyari 

Penyarian adalah kegiatan penarikan zat yang dapat larut dari bahan 

dan dapat larut dengan pelarut cair. Kriteria cairan penyari yang baik 

haruslah memenuhi syarat antara lain murah dan  mudah didapat, stabil 

secara kimia dan fisika, bereaksi netral, tidak mudah menguap, dan tidak 

mudah terbakar, selektif yaitu hanya menarik zat berkhasiat yang 

dikehendaki dan tidak mempengaruhi zat berkhasiat (Anonim, 1986). 

d. Kromatografi lapis tipis  

Kromatografi lapis tipis merupakan metode pilihan untuk pemisahan 

semua kandungan yang larut dalam lipid, yaitu lipid, steroid, karotenoid, 

kuinon sederhana dan klorofil. KLT dilakukan dengan cara pengembangan 

naik dalam suatu bejana yang dindingnya dilapisi kertas saring sehingga 

atmosfer di dalam bejana jenuh dengan fase pelarut, preparatifnya 

menggunakan lapisan tebal (sampai 1 mm) sebagai ganti lapisan penyerap 

yang tipis (0,10–0,25 mm) (Harborne, 1987).  
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3. Tinjauan Tentang Tablet 

a. Pengertian Tablet  

Tablet adalah sediaan padat, kompak, dibuat secara kempa cetak, 

dalam bentuk tabung pipih atau sirkuler, kedua permukaannya rata atau 

cembung, mengandung satu jenis atau lebih dengan atau tanpa zat 

tambahan (Anonim, 1979). 

Tablet merupakan bahan obat dalam bentuk sediaan padat yang 

biasanya dibuat dengan penambahan bahan tambahan farmasetika yang 

sesuai. Tablet-tablet dapat berbeda-beda dalam ukuran, bentuk, berat, 

kekerasan, ketebalan, daya hancurnya, dan dalam aspek lainnya tergantung 

pada cara pemakaian tablet dan metode pembuatannya (Ansel, 1989). 

Untuk mendapatkan tablet yang baik tersebut, maka bahan yang 

akan dikempa menjadi tablet harus memenuhi sifat-sifat sebagai berikut: 

1) Mudah mengalir, artinya jumlah bahan yang akan mengalir dalam 

corong alir ke dalam ruang cetakan selalu sama setiap saat, dengan 

demikian bobot tablet tidak akan memiliki variasi yang besar. 

2) Kompaktibel, artinya bahan mudah kompak jika dikempa sehingga 

dihasilkan tablet yang keras. 

3) Mudah lepas dari cetakan, hal ini dimaksudkan agar tablet yang 

dihasilkan mudah lepas dan tidak ada bagian yang melekat pada 

cetakan, sehingga permukaan tablet halus dan licin (Sheth dkk, 1980). 
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b. Bahan pembantu pembuatan tablet 

1) Bahan Pengisi (Filler) 

Bahan pengisi ditambahkan dengan tujuan untuk memperbesar 

volume dan berat tablet. Bahan pengisi yang umum digunakan adalah 

laktosa, pati, dekstrosa, dikalsium fosfat dan mikrokristal selulosa 

(Avicel). Bahan pengisi dipilih yang dapat meningkatkan fluiditas dan 

kompresibilitas yang baik (Sheth dkk, 1980). 

2) Bahan Pengikat (Binder) 

Bahan pengikat berfungsi untuk mengikat bahan obat dengan 

bahan penolong lain sehingga diperoleh granul yang baik, yang akan 

menghasilkan tablet yang kompak serta tidak mudah pecah. Pengaruh 

bahan pengikat yang terlalu banyak akan menghasilkan massa terlalu 

basah dan granul yang terlalu keras sehingga tablet yang terjadi 

mempunyai waktu hancur yang lama. Apabila bahan pengikat yang 

digunakan terlalu sedikit maka akan terjadi perlekatan yang lemah dan 

tablet yang terbentuk lunak, serta dapat menjadi capping yaitu lapisan 

atas dan atau lapisan tablet membuka (Parrott, 1971). 

Sebagai bahan pengikat yang khas antara lain: gula dan jenis 

pati, gelatin, turunan selulosa (juga selulosa kristalin mikro), gom arab, 

tragakan, polivinil pirolidon (Voigt, 1984). 

3) Bahan Penghancur (Disintegrant) 

Bahan penghancur ditambahkan untuk memudahkan pecahnya 

atau hancurnya tablet ketika kontak dengan cairan saluran pencernaan, 
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menyebabkan tablet pecah menjadi bagian-bagian kecil, sehingga 

memungkinkan larutnya obat dari tablet dan tercapainya bioavaibilitas 

yang diharapkan (Banker and Anderson, 1986). Jenis bahan 

penghancur yang umum digunakan adalah amilum, derivat selulosa, 

asam alginat, veegum, kaolin dan bentonit (Sheth dkk, 1980). 

4) Bahan Pelicin (Lubricant) 

Bahan pelicin ditambahkan pada pembuatan tablet yang 

berfungsi untuk mengurangi gesekan yang terjadi antara dinding ruang 

cetak dengan tablet (lubricant), memperbaiki sifat alir granul (glidant) 

atau mencegah bahan yang dikempa agar tidak melekat pada dinding 

ruang cetak dan permukaan punch (anti adherent) (Ansel, 1989). 

Beberapa bahan pelicin yang biasa digunakan adalah : talk, 

magnesium stearat, asam stearat, kalsium stearat, natrium stearat, 

licopodium, lemak, paraffin cair (Lachman dkk, 1989). 

c. Metode pembuatan tablet 

1) Metode granulasi basah  

Metode ini merupakan metode pembuatan yang paling banyak 

digunakan dalam memproduksi tablet kompresi.  

Keuntungan granulasi basah adalah: 

a) Meningkatkan kohesifitas dan kompaktibilitas serbuk sehingga 

diharapkan tablet yang dibuat dengan mengempa sejumlah granul 

pada tekanan kompresi tertentu akan menghasilkan bentuk tablet 

yang bagus, keras dan tidak rapuh. 
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b) Zat aktif yang kompaktibilitasnya rendah dalam dosis yang tinggi 

harus dibuat dengan metode granulasi basah karena jika digunakan 

metode cetak langsung memerlukan banyak eksperimen sehingga 

berat tablet terlalu besar. 

c) Zat aktif yang larut air dalam dosis kecil, maka distribusi dan 

keseragaman zat aktif akan lebih baik kalau dicampurkan dengan 

larutan bahan pengikat. 

d) Sistem granulasi basah dapat mencegah segregasi komponen 

penyusun tablet yang telah homogen sebelum proses pencampuran. 

e) Zat-zat yang bersifat hidrofob, sistem granulasi basah dapat 

memperbaiki kecepatan pelarutan zat aktif dengan perantara cairan 

pelarut yang cocok pada bahan pengikat (Sheth dkk, 1980). 

Kerugian dari metode ini adalah perlu waktu dan biaya yang 

cukup besar termasuk para  pekerja, perolahan, energi dan ruangan. 

Pada saat granulasi terjadi perubahan partikel bahan baku menjadi 

granul dengan ukuran yang lebih besar dan lebih seragam sehingga 

fluiditas dan kompresibilitas serbuk lebih baik. 

Penambahan cairan pengikat pada proses granulasi membantu 

perlekatan antar partikel serbuk. Jika partikel-partikel dibasahi dengan 

sedikit cairan pengikat maka akan terbentuk lapisan cairan pada 

permukaan serbuk yang dapat bergabung membentuk jembatan cair. 

Pada tingkat kelembaban yang rendah akan terjadi keadaan pendular, 

yaitu keadaan dimana tegangan permukaan dan tekanan kapiler pada 
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jembatan cair akan memberikan gaya kohesi. Naiknya penambahan 

cairan pengikat menyebabkan terbentuknya keadaan funicular,  yaitu 

keadaan dimana beberapa jembatan cair bergabung menjadi satu. 

Bertambahnya cairan pengikat dan penekanan massa menyebabkan 

terbentuknya keadaan kapiler, yaitu keadaan dimana jarak antar 

partikel semakin dekat, ruang-ruang kosong dalam granul seluruhnya 

hilang, pada keadaan ini ikatan dipengaruhi oleh gaya antar muka pada 

granul dan tekanan kapiler. Penambahan cairan lebih lanjut akan 

menyebabkan terbentuknya tetesan (Aulton dan Summers, 2002).  

2) Metode granulasi kering  

Pada metode ini, granul dibentuk oleh penambahan bahan 

pengikat kering ke dalam campuran serbuk obat dengan cara 

memadatkan massa yang jumlahnya besar dari campuran serbuk, 

memecahkan dan menjadikan pecahan-pecahan menjadi granul, 

penambahan bahan pelicin dan penghancur kemudian dicetak menjadi 

tablet (Ansel, 1989). 

3) Metode cetak langsung 

Metode cetak langsung yaitu pencetakan bahan obat dan bahan 

tambahan yang berbentuk serbuk tanpa proses pengolahan awal atau 

granulasi. Cetak langsung membangkitkan gaya ikatan diantara 

partikel sehingga tablet memiliki kekompakkan yang cukup (Voigt, 

1984). 
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d. Pemeriksaan Kualitas Granul 

1) Waktu alir  

Waktu alir yaitu waktu yang diperlukan untuk mengalirkan 

sejumlah granul atau serbuk pada alat yang dipakai untuk 100 gram 

granul atau serbuk dengan waktu alir 10 detik akan mengalami kesulitan 

pada waktu penabletan (Fudholi, 1983). 

2) Sudut diam  

Sudut diam yaitu sudut tetap yang terjadi antara timbunan partikel 

bentuk kerucut dengan bidang horizontal. Besar kecilnya sudut diam 

dipengaruhi oleh bentuk, ukuran dan kelembaban granul, granul atau 

serbuk kualitas farmasi mempunyai sudut diam 150 – 450, sudut yang 

lebih kecil menunjukkan sifat alir yang baik (Wadke dan Jacobson, 

1980). 

e. Pemeriksaan Kualitas Tablet 

1) Keseragaman Bobot Tablet 

Keseragaman bobot tablet ditentukan berdasarkan banyaknya 

penyimpangan bobot pada tiap tablet terhadap bobot rata-rata dari 

semua tablet sesuai syarat yang ditentukan dalam Farmakope 

Indonesia edisi IV (Anonim, 1995).  

Penyimpangan bobot yang dipersyaratkan oleh Farmakope 

Indonesia adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1. Penyimpangan bobot untuk tablet tak bersalut terhadap 
bobot rata-ratanya menurut Farmakope Indonesia  

Penyimpangan bobot rata-rata dalam % Bobot rata-rata A B 
25 mg atau kurang 
26 mg – 150 mg 
151 mg – 300 mg 
lebih dari 300 mg 

15% 
10% 
7,5% 
5% 

30% 
20% 
15% 
10% 

2) Kekerasan Tablet  

Kekerasan tablet dinyatakan sebagai daya tahan terhadap 

tekanan, patahan dan jatuhan. Kekerasan diartikan sebagai daya tahan 

permukaan tablet terhadap penetrasi sebuah alat penguji berupa ujung 

runcing dan kerucut (Voigt, 1984). Kekerasan tablet yang baik 

umumnya 4-8 kg (Parrott, 1971) 

3) Kerapuhan Tablet 

Kerapuhan tablet menunjukkan ketahanan tablet terhadap 

pengikisan permukaan dan goncangan. Pengujian kerapuhan tablet 

dilakukan dengan alat ”Friability tester”. Batas kerapuhan tablet yang 

masih diterima adalah kurang dari 1,0%. Kerapuhan diatas 1,0% 

menunjukkan tablet yang rapuh dan dianggap kurang baik (Banker and 

Anderson. 1986).  

4) Waktu Hancur Tablet 

Waktu hancur tablet adalah waktu yang diperlukan untuk 

hancurnya dalam medium yang sesuai, kecuali dinyatakan lain, untuk 

tablet tidak bersalut tidak lebih dari 15 menit (Anonim, 1995).  
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Waktu hancur tablet ekstrak yang diisyaratkan sesuai keputusan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.661/Menteri/SK/VII/1994 

adalah tidak lebih dari 20 menit (Anonim, 1994). 

5) Stabilitas Tablet Pada Suhu Kamar 

Stabilitas diartikan bahwa obat (bahan obat, sediaan obat) 

disimpan dalam kondisi tertentu di dalam kemasan penyimpanan 

pengangkutannya tidak menunjukkan perubahan sama sekali atau 

berubah dalam batas-batas yang diperbolehkan. Faktor yang 

menyebabkan ketidakstabilan sediaan obat dapat dikelompokkan 

menjadi dua. Pertama adalah labilitas bahan obat dan pembantunya 

sendiri yang dihasilkan oleh bangun kimiawi dan kimia-fisikanya. 

Kedua adalah faktor luar seperti suhu, kelembaban udara dan cahaya 

yang dapat menginduksi atau mempercepat jalannnya reaksi. Hal 

penting lainnya adalah kemasan, khususnya jika digunakan wadah 

yang terbuat dari bahan sintetis (Voigt, 1984).  

4. Monografi Bahan 

a. Laktosa  

Laktosa adalah gula yang diperoleh dari susu yang berupa serbuk 

atau massa hablur, putih atau krem, tidak berbau dan rasa sedikit manis. 

Kelarutan mudah larut dalam air dan lebih mudah larut dalam air 

mendidih. Sangat sukar larut dalam etanol, tidak larut dalam eter. Khasiat 

dan penggunaan sebagai zat tambahan (Anonim, 1995). 

 



 16

b. Amilum manihot 

Amilium manihot biasa digunakan sebagai zat tambahan yaitu 

sebagai bahan pengikat maupun sebagai bahan penghancur. Amilum 

manihot adalah pati yang diperoleh dari umbi akar Manihot Utilissima 

Pohl atau beberapa spesies Manihot lain. Pemerian serbuk halus, kadang-

kadang berupa gumpalan kecil, putih, tidak berbau, tidak berasa. Kelarutan 

praktis tidak larut dalam air dingin dan dalam etanol (95%) P (Anonim, 

1979). 

c. Talk  

Talk adalah magnesium silikat hidrat alam, kadang-kadang 

mengandung sedikit aluminium silikat. Pemerian serbuk hablur sangat 

halus licin, mudah melekat pada kulit, bebas dari butiran, warna putih atau 

putih kelabu. Kelarutan tidak larut dalam hampir semua pelarut. Khasiat 

dan penggunaan sebagai zat tambahan (Anonim, 1979). 

d. Magnesium Stearat  

Magnesium stearat mengandung tidak kurang dari 6,5 % dan tidak 

lebih dari 8,5% MgO, dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. 

Pemerian serbuk halus, putih, licin dan mudah melekat pada kulit, bau 

lemah khas. Kelarutan praktis tidak larut dalam air, dalam etanol (95%) P 

dan dalam eter P. Khasiat dan penggunaan sebagai antasidum dan sebagai 

zat tambahan (Anonim, 1979).  
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E. Hipotesis  

Kenaikan konsentrasi bahan pengikat amilum manihot pada pembuatan 

tablet ekstrak daun dewa Gynura pseudochina [L.] DC dapat mempengaruhi 

kualitas sifat fisik tablet. 

 

F. Jalannya Penelitian 

Dalam penelitian ini dilakukan beberapa tahap yaitu: 

1. Determinasi tanaman daun dewa  

2. Pengumpulan bahan dan pembuatan serbuk daun dewa 

3. Pemeriksaan mutu serbuk daun dewa 

4. Pembuatan ekstrak daun dewa secara maserasi 

5. Pemeriksaan mutu ekstrak kental daun dewa 

6. Proses granulasi 

7. Evaluasi sifat fisik campuran granul 

8. Evaluasi sifat fisik tablet 

9. Analisis hasil 

10. Pembahasan 

11. Kesimpulan dan saran 
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