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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tanaman Manggis 

Manggis termasuk tanaman famili Guttiferae. Tanaman ini memiliki 

beberapa nama daerah, diantaranya adalah manggu (Jawa Barat manggus 

(Lampung), mangusto (Sulawesi Utara), dan manggista (Sumatra Barat)..Manggis 

adalah sejenis pohon daerah tropis yang berasal dari Asia Tenggara dan menyebar 

ke Amerika Tengah dan daerahtropis lainnya, seperti Sri lanka, Malagasi, Karibia, 

Hawai dan Australia Utara. Manggis tumbuh hingga ketinggian 7-25 meter. 

Buahnya disebut manggis juga, berwarna merah keunguan ketika matang, 

meskipun ada pula varian yang kulitnya berwarna merah. (Depkes RI 2000).  

  

Gambar  2.1 Buah Manggis (Garcinia Mangostana Linn.). (herbal.com) 

Klasifikasi tanaman manggis adalah sebagai berikut  

 Divisi   : Spermatophyta 

 Sub Divisi : Angiospermae 

 Kelas  : Dicotyledoneae 

 Ordo   : Guttiferae 

 Family   : Garcinia  

 Spesies   : Garcinia mangostana L. 

Kulit buah manggis dilaporkaan mengandung mangostin (1,3,6-trihidroksi -

7metoksi-2,8-bis-3metil-2-butenil-9H-xanten-9-on), yang merupakan hasil isolasi 

kulit buah, memiliki aktivitas antiinflamasi dan antioksidan (Agoes, 2010). 

Sejumlah penelitian menjelaskan, kulit buah manggis matang mengandung 
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senyawa xhantone, yang merupakan turunan dari mangostin A,β-mangostanol, 

garcinon B,flavonoid epicatechin.yang memiliki aktivitas farmakologi sebagai 

antioksidan, anti bakteri, anti kanker, dan anti tumor. Sifat antioksidan xanthon 

yang melebihi dari vitamin E dan vitamn C, yang selama ini dikenal sebagai 

antioksidan tingkat tinggi (Yatman, 2012). Senyawa antioksidan pada xanthon 

suatu senyawa yang pada konsentrasi rendah secara signifikan sehingga mampu 

menetralkan radikal bebas yang berfungsi mencegah sistem biologi tubuh dari 

efek yang timbul secara merugikan dari proses ataupun reaksi yang menyebabkan 

oksidasi berlebihan. Aktivitas antioksidan dapat menstabilkan radikal bebas 

dengan cara melengkapi kekurangan elektron bebas  dan menghambat proses 

reaksi berantai dari pembentikan radikal bebas yang menimbulkan stres oksidatif 

(Maria,2014). 

Ksanton adalah senyawa yang memiliki antioksidan kuat yang sangat 

dibutuhkan untuk penyeimbangkan pro-oxidant di dalam tubuh dan lingkungan 

yang dikenal sebagai radikal bebas. Radikal bebas bermuatan listrik molekul, 

yaitu, mereka memiliki elektron yang tidak berpasangan, yang menyebabkan 

mereka untuk mencari dan menangkap elektron dari zat lain untuk menetralisir 

sendiri. faktor eksternal antara lain dari asap rokok dan pabrik, emisi kendaraan 

bermotor maupun mengkonsumsi alkohol, Meskipun serangan awal penyebabkan 

radikal bebas dapat netralkan, radikal bebas lain terbentuk dalam proses, 

menyebabkan reaksi berantai terjadi. Dan sampai radikal bebas berikutnya akan 

dinonaktifkan, ribuan reaksi radikal bebas dapat terjadi dalam detik dari reaksi 

awal. Sehingga disebut juga reactiv oxygen spesies (ROS). Hal ini karena saat 

metabolisme disamping energi juga akan dihasilkan radikal bebas. 

(Pervical,1998).Senyawa yang terkandung pada xanton adalah tergolong derivat 

dari difenil-γ-pyron, yang memiliki nama IUPAC 9H-xantin-9-on, memiliki gugus  

keton siklik polifenol dengan rumus molekul, yang memiliki struktur dasar terdiri 

atas tiga benzen dengan satu benzena ditengahnya yang merupakan keton, dan 

hampir semua turunan ksanton mempunyai gugus fenol  oleh karena itu termasuk 

keluarga polifenol, struktur ini menjadikan ksanton bersifat stabil.  
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Gambar 2.2 struktur kimia senyawa ksanton (herbal.com) 

Alfa mangostin merupakan derivat yang memiliki rumus molekul C23H26O6  

dengan berat molekul 410.45964. Alfamangostin memiliki nama IUPAC 1,3,6-

Trihydroxy-7-methoxy-2,8-bis(3-methylbut-2-en-1-yl)-9H-xanthen-9-one. alfa-

mangostin memiliki berbagai macam bioaktivitas dan merupakan mayor 

compound dalam ekstrak kulit manggis, alfa mangostin memiliki aktivitas sebagai 

antioksidan, anti inflamasi, anti tumor, anti malaria dan anti bakteri aktivitas 

sebagai anti kanker. (Pothitirat et,all 2009).  

 

 

Gambar 2.3 struktur kimia senyawa Alpa-Mangosten ( herbal.com) 

Ekstrak etanol kulit buah manggis dilaporkan mengandung senyawa 

gologan alkaliod tanin, fenolik flavon dan triterpenoid (Tukiran dkk,2015). 

Turunan senyawa fenolik yang bersifat perekat adalah tanin dan lignin. Senyawa 

tanin biasanya terdapat pada kayu daun dan buah pada bagian tumbuhan. Terdapat 

2 jenis senyawa tanin hidrolis dan kondensasi. tanin pada kulit buah manggis 

terdapat tipe tanin terkondensasi yaitu katekin. Senyawa tersebut yang 

menyebabkan ekstrak kulit manggis memepunyai sifat lengket dan daya ikat yang 
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kuat(Hamarneh,1980). Selain tanin terdapat lignin. Lignin adalah turunan dari 

fenol terbentuk dari polimerisasi radikal bebas parakomaril, koniferil, dan sinapyl 

alkohol dengan dinding sel tumbuhan. Polimerisasi itu berasal dari persilangan 

kovalen dengan karbohidrat, protein dan dinding sel. Lignin diproduksi oleh 

pembuluh tumbuhan dan dijuluki sebagai natural glue. Fungsi lignin pada 

tanaman sebagai proteksi dari infeksi dan kerusakan. (Bunsiri et all,2002)  

2.2 Tinjauan Ekstrak 

Ekstrak adalah sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstraksi zat 

aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang 

sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapakan dan massa atau 

serbuk yang tersisa diperlukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah 

ditetapkan (Dep Kes RI, 2014).  

2.2.1 Metode Ekstraksi 

 Ekstraksi adalah penyarian suatu bahan aktif dari simplisia nabati atau 

simplisia hewani dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Sedangkan yang 

dimaksud dengan simplisia adalah bahan alamiah yang diperlukan sebagai obat 

yang belum mengalami pengolahan apapun dan kecuali dinyatakan lain, berupa 

bahan yang telah dikeringkan. Simplisia dibedakan menjadi simplisia nabati, dan  

hewani. Simplisia nabati adalah simplisia yang berupa tumbuhan utuh, bagian 

tumbuhan atau eksudat tumbuhan. Sediaan kental yang diperoleh dengan 

mengekstraksi senyawa aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani 

menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut 

diuapkan (Dep Kes RI, 2000). 

2.2.1.1 Maserasi  

Maserasi adalah proses ekstraksi serbuk simplisia dengan menggunakan 

pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada suhu kamar. 

Secara teknologi termasuk ekstraksi dengan prinsip metode pencapaian 

konsenterasi pada keseimbangan . Maserasi kinetik dilakukan dengan pengadukan 

secara terus – menerus (Dep Kes RI, 2000). 

Maserasi ultrasonik merupakan metode maserasi menggunakan gelombang 

ultrasonik (>20.000 Hz) untuk memecah dinding sel sehingga kandungan yamg 

ada didalamnya dapat keluar dengan mudah. (Mason, 1990 
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2.2.1.2 Perkolasi  

Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru sampai 

sempurna yang umumnya dilakukan pada temperatur ruangan. Proses terdiri dari 

tahapan pengembangan, tahap maserasi antara, tahap perkolasi sebenarnya terus-

menerus sampai diperoleh ekstrak sehingga kandunganzat aktif tereksstraksi 

sempurna (DitJen POM, 2000). Pada metode perkolasi, serbuk simplisia dibasahi 

secara perlahan dalam sebuah perkolator (wadah silinder yang dilengkapi dengan 

kran pada bagian bawahnya). Pelarut ditambahkan pada bagian atas serbuk sampel 

dan dibiarkan menetes perlahan pada bagian bawah. Kelebihan dari metode ini 

adalah sampel senantiasa dialiri oleh pelarut baru. Sedangkan kerugiannya adalah 

jika sampel dalam perkolator tidak homogen maka pelarut akan sulit menjangkau 

seluruh area. 

2.3 Tinjauan Granul 

2.3.1 Granulasi Basah 

Granulasi basah dibentuk dengan jalan pengikatan serbuk dengan suatu 

bahan perekat sehingga terjadi penggabungan serbuk partikel dengan ukuran 

granul. Teknik ini membutuhkan larutan bahan pengikat yang ditambahkan pada  

campuran serbuk atau bahan pengikat seperti PVP dapat dimasukkan kering ke 

dalam campuran serbuk dan pelarut ditambahkan sampai terbentuk granul basah 

Cara penambahan bahan pengikat tergantung pada kelarutannya dan 

tergantung pada komponen campuran. Kelarutan bahan pengikat juga 

mempengaruhi pemilihan metode yang akan dipakai, karena larutan itu harus 

mampu berdispersi dengan mudah kedalam massa 

Pelarut mempunyai peranan penting pada proses granulasi basah, karena  

jembatan cair akan terbentuk antar partikel dan kekuatan ikatan akan meningkat 

(Ansel,2008). 

2.3.2 Mutu Fisik Granul 

Sebelum dicetak menjadi tablet, massa granul perlu diuji sifat fisiknya yang 

meliputi : kecepatan alir dan sudut diam, kndungan lengas, dan kompaktibilitas. 

Uji ini dilakukuan agar massa kempa memenuhi persyaratan untuk dicetak 

menjadi tablet.  
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2.3.2.1 Kecepatan Alir dan Sudut Diam 

Granul yang akan dicetak harus mengalir secara teratur dan baik saat 

dimasukkan dalam hopper, mesin cetak tablet. Kecepatan alir akan berpengaruh 

terhadap keseregaman bobot tablet. Kecepatan alir granul yang baik adalah lebih 

besar dari 10g per detik, dengan sudut diam antara 200-300 (Aulton,2002). 

Pengukuran sudut diam dilakukan dengan cara mengukur tinggi kerucut dan 

diameter granul. Semakin datar kerucut maka kemiringannya semakin kecil, hal 

itu menunjukkan bahwa sifat alirnya semakin baik.  

Sudut diam adalah sudut maksimum yang dibentuk permukaan serbuk 

dengan permukaan horizontal pada waktu berputar. Bila sudut  diam lebih kecil 

atau sama dengan 300 menunjukan bahwa granul dapat mengalir dengan baik, bila 

sudutnya lebih besar dari 400 daya mengalirnya jelek (cartensen,1977). 

Tabel II.1 Hubungan Sudut Diam dan Sifat Alir (Aulton,2002). 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.2 Kandungan Lembab  

Pengujian kandungan lembab dilakukaan dengan menggunakan alat 

moisture content. Uji kandungan lembab ditentukan pada granul kering. Kadar 

lembab dinyatakan sebagai % susut pengeringan dan % kadar lembab. Persyaratan 

kandungan lembab adalah 1-2% (Aulton,2002). 

2.3.2.3 Kompaktibilitas 

 Kemampuan serbuk membentuk massa kompak dengan pemberian 

tekanan tergantung pada karakteristik kompresibilitas serbuk tersebut. Uji 

kompaktibilitas serbuk dapat diketahui dengan menggunakan penekan hidrolik. 

Massa granul yang dapat membentuk kekerasan tablet lebih dari 4 kg tanpa 

menunjukkan kecendrungan capping dapat dianggap kompresibilitasnya baik. 

Sudut Diam Jenis Aliran 

< 20 

20-30 

30-34 

>40 

Sangat Baik 

Baik  

Cukup Baik 

Sangat Buruk  
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Kompaktibilitas berfungsi untuk mengetahui kemampuan suatu massa 

granul yang dapat dikempa menjadi tablet yang kompak setelah diberikan tekanan 

tertentu (Siregar dan Wikarsa, 2010). 

2.4  Tinjauan Tablet 

Tablet merupakan sediaan obat dalam bentuk padat yang biasanya dibuat  

dengan penambahan bahan pembawa yang sesuai. Umumnya tablet diberikan 

secara oral, yang dibuat secara kompresi.  

2.4.1 Bahan Pembawa Tablet 

 Dalam pembuatan tablet selain zat aktif dibutuhkan bahan pembawa, 

sebagai bahan pengisi, bahan pengikat, bahan penghancur, dan lubrikan. 

2.4.1.1. Bahan pengisi  

Bahan pengisi yang ditambahkan jika dalam formulasi bertujuan untuk 

membentuk massa tablet yang diinginkaan. Pengisi dapat juga ditambah karena 

alasan untuk memperbaiki daya kohesi sehingga dapat dikempa langsung atau 

untuk memacu aliran. Bahan pengisi harus memenuhi beberapa kriteria yaitu : 

Non toksik dan memenuhi persyaratan farmasetika.  

2.4.1.2 Bahan Penghancur  

Bahan penghancur ditambahkan untuk memudahkan pecahnya atau 

hancurnya tablet ketika kontak dengan cairan saluran pencernaan. Memudahkan 

penetrasi air ke dalam tablet, dan bahan penghancur mengembang menyebabkan 

tablet pecah menjadi granul. Partikel-partikel halus dapat meningkatkan disolusi 

obat. Dan sebagai faktor penentu dari bioavailaabilitas yang diharapkan.  

2.4.1.3 Lubrikan  

Secara umum bahan lubrikan mempunyai berfungsi sebagai pelicin 

(lubrikan), anti lekat (anti aderen) dan pelincir (glidan). Bahan pelicin (lubrikan) 

difungsikan untuk mengurangi gesekan antara tablet dengan dinding die, pada saat 

ejeksi tablet contohnya adalah Mg stearat. Anti lekat (anti aderen) berfungi untuk 

mengurangi melengket massa kempa pada permukaan punch atau dinding die 

contohnya adalah talk. Pelincir (glidan) berfungsi untuk mempermudah aliran 

massa kempa dengan jalan mengurangi gesekan diantara partikel-partikel, 

contohnya adalah cabosil. (Lachman,et all 1994).  
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2.4.2 Mutu Fisik Tablet 

Uji mutu fisik tablet merupakan persyaratan yang harus dipenuhi untuk 

produksi tablet, meliputi : kekerasan, kerapuhan, dan waktu  hancrtablet.  

2.4.2.1 Kekerasan tablet 

Tablet kompresi biasanya menggunakan tekanan antara 1-2 ton dalam 

produksinya. Umumnya semakin besar tekanan yang diberikan maka semakin 

keras tablet yang dihasilkan walaupun sifat dari granul juga menentukan 

kekerasan tablet. Beberapa alat penguji kekerasan tablet (dalam kg, pound) yang 

dibutuhkan dalam memecahkan tablet. Persyaratan kekerasan tablet adalah  4-8 kg 

(Ansel,2010). 

2.4.2.3 Kerapuhan Tablet 

Daya tahan tablet dapat ditentukan dengan menggunakan alat uji kerapuhan 

dengan cara memutar dan jatuh dalam wadah berputar selama waktu tertentu. 

Pada proses pengukuran kerapuhan, alat diputar dengan kecepatan 25 putaran per 

menit selama 4 menit, jadi total putaran adalah 100 putaran. 10 tablet diuji 

ketahanan terhadap kehilangan bobot, keadaan ini menunjukkan kemampuan 

tablet menahan pengikisan pada transportasi. Persyaratan kehilangan bobot tidak 

boleh lebih dari 1% (Dep Kes RI, 2014). 

2.4.2.2  Waktu Hancur Tablet 

Pengujian daya hancur tablet dilakukan secara in vitro menggunakan alat uji 

uji terstandart. Alat ini terdiri dari rak keranjang yang dipasang berisi 6 pipa gelas 

yang ujungnya terbuka, diikat secara vertikal menggunakan latar belakang dari 

kawat stainles yang berupa ayakan berukuran mesh no 10. Pada waktu pengujian 

tablet dimasukkan wadah pipa dalam keranjang, dengan alat mesin, keranjang ini 

digerakkan dalam cairan pencelup dengan frekuensi 29-32 kali per menit. Tabung 

yang berisi tablet dijaga agar tetap berada dibawah permukaan cairan (Dep Kes 

RI, 2014). 

2.5 Tinjauan bahan Penelitian 

2.5.1 Laktosa 

Laktosa mempunyai rumus C12H22O12H2O. Laktosa mempunyai ciri-ciri 

serbuk hablur putih tidak berbau, rasa agak manis. Larut dalam 6 bagian air, larut 
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dalam 1 bagian air menidih  sukar larut dalam etanol 95% dan praktis tidak larut 

dalam kloroform dan eter. 

 Laktosa merupaka bahan pengisi yang paling banyak dipakai karena tidak 

bereaksi dengan hampir semua bahan obat, baik yang digunakan dalam bentuk 

hidrat maupun anhidrat. Laktosa anhidrat mempunyai kelebihan karena tidak 

bereaksi dengan pereaksi millard yang dapat menimbulkan warna coklat dan 

perubahan warna dengan obat obat tertentu.Laktosa berfungsi sebagai bahan 

pengisi. Laktosa dapat berwarna coklat pada penyimpanan pada kondisi  lembab. 

Laktosa anhidrat harus disimpan di sebuah wadah tertutup di tempat yang sejuk 

dan kering (Depkes RI 2014). 

2.5.2 Primojel 

Primojel atau sodium starch glycolate memiliki karakteristik sebagai serbuk 

halus berwarna putih atau hampir putih dan merupakan serbuk yang sedikit 

higroskopis. Pada sedian oral seperti kapsul dan tablet, primojel sering digunakan 

sebagai bahan penghancur eksternal pada proses cetak langsung atau granulasi 

basah. Kadar yang biasa digunakan dalam formulasi adalah antara 2-8% dengan 

kadar optimanl sekitar 4% meskipun dengan kadar 2% saja sudah cukup .  

Primojel tidak toksik dan tidak menimbulkan iritasi(Rowe,2009).  

2.5.3 Mg stearat 

Magnesium starat mempunyai rumus molekul C6H70MgO4 dengan berat 

molekul 591,34. Mg stearat merupakan serbuk halus putih voluminis, bau lemah 

khas, mudah melekat pada kulit, bebas butiran . Kelarutan Mg stearat tidak larut 

dalam air dalam etanol dan dalam eter. 

Magnesium stearat sebagai senyawa magnesium dengan campuran asam 

organik padat yang terdiri dari magnesium stearat  dan Magnesium palmitat 

(C32H62MgO4). Magnesium stearat sebagai campuran garam Magnesium asam 

lemak yang berbeda terutama terdiri dari asam stearat dan asam palmitat dan asam 

lemak lainnya dalam proporsi yang kecil. Magnesium strearat befungsi sebagai 

lubrikan tablet  dengan kadar antara 0,25% - 2,0% b/b (Depkes RI,2014). 

 


