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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Penggunaan obat-obatan yang berasal dari tanaman semakin meningkat 

dewasa ini. Salah satu tanaman yang sering digunakan sebagai obat tradisional 

adalah kulit buah manggis (garcinia mangostana Linn), yang mengandung 

senyawa ksanton, Senyawa ksanton merupakan senyawa pilofenol yang banyak 

terkandung dalam kulit buah manggis. Beberapa turunan senyawa xanthan telah 

diisolasi dari kulit buah manggis adalah α-mangostin, β-mangostin, γ-mangostin, 

gartanin, mangostanin dan 8-deoxygartanin. Kandungan lainnya adalah flavonoid, 

Epicatechin dan antosianin, yang berfungsi sebagai antioksidan kuat dan berguna 

sebagai anti kanker, anti tumor, anti infeksi dan anti inflamasi.  

Produk kulit buah manggis telah dipasarkan sebagai sediaan kapsul dengan 

nama dagang Gracia. Pada penelitian ini, dikembangkan sediaan tablet ekstrak 

kulit buah manggis, karena lebih praktis, dosis mudah diatur, dan lebih stabil. 

 Untuk pengembangan formulasinya diawali dengan studi praformulasi dari 

sifat fisiko kimia ekstrak dan stabilitas komponen aktifnya. Ekstrak kulit buah 

manggis bersifat lengket dengan daya ikat yang kuat, karena mengandung 

senyawa lignin dan tanin yang bersifat sebagai bahan perekat alami. Oleh karena 

itu pada pengembangan formulasi tidak dibutuhkan penambahan bahan pengikat 

lagi, karena tablet memiliki kekerasan yang tinggi dan waktu hancur yang lama. 

Oleh karena itu pada pengembangan formulasinya dibutuhkan bahan penghancur 

yang baik untuk memenuhi persyaratan farmasetika. Maka perlu dilakukan 

optimasi formula dengan penambahan bahan penghancur.  

Beberapa bahan penghancur super disintegran, seperti ac-di-sol, 

poliplasdon, dan primojel. Primojel dipilih untuk pengembangan formulasi tablet 

ekstrak kulit buah manggis, karena daya kembangnya tinggi, stabil, dan aman, 

karena berasal dari modifikasi bahan pati. Pada penelitian ini dilakukan optimasi 

formula tablet ektrak kulit buah manggis dengan penambahan bahan penghancur 

primojel pada kadar 3%,5%, dan 7% 
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1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1 Bagaimana pengaruh kadar bahan penghancur prismojel 3%, 5%, dan 

7% terhadap mutu fisik tablet ekstrak kulit buah manggis?  

1.2.2 Berapa kadar primojel optimal untuk menghasilkan tablet ekstrak kulit 

buah manggis yang memenuhi persyaratan?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1  Menentukan pengaruh kadar bahan penghancur primojel 3%, 5%, dan 

7% terhadap mutu fisik tablet ekstrak kulit buah manggis. 

1.3.2  Menentukan kadar optimal primojel yang memenuhi persyaratan.   

 

1.4 Hipotesis 

Peningkatan kadar primojel akan mempercepat waktu hancur tablet ekstrak 

kulit buah manggis, sedangkan pada kekerasan dan kerapuhan pengaruhnya relatif 

kecil.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermaanfaat untuk memberikan 

informasi tentang formulasi  tablet ekstreak kulit buah manggis dengan 

penggunaan bahan penghancur primojel, sehingga dapat digunakan sebagai 

pengembangan formulasi tablet ekstrak kulit buah manggis.  

 


