
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 
 
Manusia selalu melakukan aktivitas setiap hari seperti makan, minum, 

berolah raga dan bekerja. Semua aktifitas tersebut menghasilkan sisa metabolisme 

yang berpengaruh negatif bagi tubuh. Selain sisa metabolisme kondisi lingkungan 

yang tidak sehat seperti polusi udara akibat asap kendaraan bermotor, asap pabrik, 

asap rokok, serta limbah medis maupun pabrik turut menyumbangkan racun pada 

tubuh dalam bentuk radikal bebas. Radikal bebas dapat direduksi oleh 

antioksidan, hasil berbagai penelitian telah mendukung bahwa mengonsumsi 

antioksidan dapat mengurangi terjadinya berbagai penyakit yang disebabkan oleh 

radikal bebas seperti kanker, kardiovaskuler, dan penyakit degeneratif lain. 

Antioksidan adalah senyawa yang dapat menyumbangkan satu atau lebih elektron 

kepada radikal bebas, sehingga radikal bebas tersebut dapat diredam (Suryadi, 

2013). Sumber antioksidan banyak terdapat di alam salah satunya dari buah 

manggis dan buah tomat.  

Buah manggis (Garcinia mangostana.L) banyak mengandung  senyawa 

xanthone yang meliputi alfa mangostin dan beta mangostin, mangosterol, 

mangostinon A dan B, flavonoid (Miryanti et al., 2011), kulit buah manggis 

memiliki aktivitas antioksidan dengan IC50 sebesar 34,98 ± 2,24 µg/mL untuk 

ekstrak air dan 30,76 ± 1,66 µg/mL untuk ekstrak methanol (Weecharangsan et 

al., 2006). Buah tomat (Solanum lycopersicum) dipercaya banyak mengandung 

senyawa antioksidan, likopen, α-karoten, β-karoten, lutein, flavonoid, vitamin E, 

dan vitamin C. Dalam 100 mg jus buah tomat dapat mereduksi radikal bebas 

sebesar 60,74 % (Damayanthi et al., 2010). Penelitian ini memilih kedua buah 

tersebut karena selain mudah didapat juga kandungan senyawa antioksidannya 

cukup tinggi, penelitian terhadap ekstrak kulit manggis dan buah tomat 

menunjukkan adanya aktivitas antioksidan terhadap DPPH yang berperan sebagai 

sumber radikal bebas. Prinsipnya adalah reaksi penangkapan hidrogen oleh DPPH 
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antioksidan. Uji aktivitas antioksidan menggunakan metode DPPH karena ujinya 

sederhana, cepat, mudah dan peka serta hanya memerlukan sedikit sampel 

(Suryadi, 2013). 

Melihat dari khasiat kedua ekstrak sebagai antioksidan, maka dalam 

penelitian ini ingin menginovasi sediaan dari ekstrak kulit manggis dalam bentuk 

sediaan granul effervescent. Bentuk sediaan granul effervescent lebih disukai 

masyarakat karena selain penyiapannya yang mudah juga mempunyai warna, bau, 

dan rasa yang menarik. Granul effervescent memiliki keunggulan lebih stabil 

secara fisik dan kimia serta tidak segera menggumpal atau mengeras bila 

dibanding dengan sediaan serbuk. Granul effervescent mengandung campuran 

asam sitrat, asam tartrat, natrium bikarbonat dan zat aktif. Bila ditambah dengan 

air maka bagian asam dan bagian basanya akan menghasilkan karbonasi. 

Kecepatan reaksinya juga bergantung pada temperatur air, reaksi yang lambat 

pada air dingin menghasilkan karbonasi yang lebih baik (Faradiba & Nursiah, 

2013). 

Dalam pembuatan granul effervescent perlu sumber asam dan basa serta 

bahan pembantu. Sumber asam dalam effervescent biasanya menggunakan suatu 

kombinasi untuk mempermudah dalam pembuatan. Penggunaan asam sitrat 

sebagai asam tunggal membuat campuran lengket dan sulit menjadi granul, 

sedang penggunaan asam tartrat tunggal membuat granul mudah menggumpal 

(Anam et al., 2013). Natrium bikarbonat merupakan garam yang berwujud kristal 

dan larut air yang bila bereaksi dengan sumber asam akan menghasilkan buih 

pada sediaan effervescent, penambahan natrium bikarbonat dalam sediaan 

effervescent dapat meningkatkan kadar total padatan terlarut dan dapat 

memperbaiki rasa (Murdianto & Syahrumsyah, 2012). Natrium bikarbonat 

memiliki fluiditas yang buruk dan kompresibilitas yang rendah sehingga perlu 

bahan tambahan seperti PVP untuk memperbaiki kompresibilitas tanpa diubah 

menjadi natrium karbonat (Siregar, 2010). Penambahan PVP juga dapat 

memperbaiki sifat alir granul karena PVP dapat memperbaiki ikatan antar partikel 

sehingga dapat mencegah timbulnya fines yang dapat menyebabkan sifat alir yang 

buruk (Rendy & Hadisoewignyo, 1999). Jadi dalam pembuatan sediaan granul 
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effervescent perlu pemilihan formula dengan konsentrasi bagian asam dan basa 

serta bahan pengikat yang dapat menghasilkan granul effervescent yang baik. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasar latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh variasi konsentrasi asam sitrat-asam tartrat, natrium 

bikarbonat, dan PVP terhadap granul effervescent kombinasi ekstrak kulit buah 

manggis (Garcinia mangostana.L) dan buah tomat (Solanum lycopersicum)? 

2. Bagaimana pengaruh variasi konsentrasi asam sitrat-asam tartrat, natrium 

bikarbonat, dan PVP terhadap efek antioksidan granul effervescent kombinasi 

ekstrak kulit buah manggis (Garcinia mangostana.L) dan buah tomat (Solanum 

lycopersicum)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasar rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh dari variasi konsentrasi asam sitrat-asam tartrat, natrium 

bikarbonat, dan PVP terhadap sifat fisik granul effervescent kombinasi ekstrak 

kulit buah manggis (Garcinia mangostana.L) dan buah tomat (Solanum 

lycopersicum). 

2. Mengetahui pengaruh variasi konsentrasi asam sitrat-asam tartrat, natrium 

bikarbonat, dan PVP terhadap efek antioksidan granul effervescent kombinasi 

ekstrak kulit buah manggis (Garcinia mangostana.L) dan buah tomat (Solanum 

lycopersicum). 

 

D. Tinjauan Pustaka 

Antioksidan adalah senyawa yang dapat mereduksi radikal bebas. Saat ini 

penggunaan antioksidan semakin luas seiring dengan pemahaman masyarakat 

akan pentingnya peranan antioksidan bagi tubuh seperti menghambat penyakit 
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jantung, arteriosklerosis, kanker, serta gejala penuaan. Antioksidan bekerja 

dengan menghambat reaksi oksidasi oleh radikal bebas reaktif yang menyebabkan 

penyakit-penyakit di atas. 

Metode yang digunakan untuk mengukur aktivitas antioksidan salah 

satunya adalah DPPH. Diphenylpicrylhydrazyl adalah radikal bebas stabil 

berwarna ungu yang digunakan untuk pengujian penangkapan radikal bebas dari 

beberapa komponen alam seperti fenolik, antosianin, dan ekstrak kasar. Metode 

ini berfungsi untuk mengukur elektron tunggal seperti transfer hidrogen sekaligus 

untuk mengukur aktivitas penghambatan radikal bebas, besarnya aktivitas 

penangkapan radikal bebas dinyatakan dengan EC50 yaitu besarnya larutan uji 

untuk menurunkan 50% absorbansi DPPH dibanding larutan blanko, metode ini 

sangat efektif untuk skrining awal ekstrak tumbuhan karena hasilnya akurat, 

reliable, relative cepat, dan praktis (Miryanti et al., 2011). 

Antioksidan dihasilkan dari dalam dan luar tubuh, tubuh dapat 

menghasilkan antioksidan tapi dalam jumLah yang terbatas, sering kali jumLah 

yang dihasilkan tidak cukup untuk menetralkan radikal bebas yang masuk 

kedalam tubuh. Untuk membantu tubuh agar tidak kekurangan antioksidan maka 

perlu asupan antioksidan dari luar (Kuncahyo & Sunardi, 2007). 

Salah satu sumber antioksidan dari luar tubuh dapat didapat dari kulit buah 

manggis, dalam kulit buah mangis mengandung senyawa polifenol yang memiliki 

aktivitas antioksidan. Xanthone merupakan senyawa yang tergolong senyawa 

phenol atau polyphenolic, senyawa ini dapat diisolasi dari kulit buah manggis. 

Senyawa xanthone dimungkinkan terdistribsi luaspada tumbuhan dalam bentuk 

glikosidayang berikatan dengan suatu gula (Miryanti et al, 2011). 

Kulit buah manggis (Garcinia mangostana L.) mengandung banyak 

senyawa, salah satunya adalah xanthone yang memiliki aktivitas antioksidan 

cukup tinggi, xanthone merupakan senyawa antioksidan terkuat dalam kulit 

mangis dengan EC50 11,0825 ppm (Miryanti et al., 2011). Senyawa xanthone 

dapat menghambat proses degenerasi sel dengan cara mengikat radikal bebas yang 

merusak sel (Dungir et al., 2012).  
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Selain buah manggis tomat juga bisa menjadi sumber antioksidan, 

mengkonsumsi buah tomat diyakini baik untuk kesehatan. Buah tomat 

mengandung likopen atau alfa-karoten, beta-karoten, lutein, vitamin C, flavonoid, 

dan vitamin E (Damayanthi et al., 2010). Likopen yang terkandung dalam buah 

tomat sekitar 30-100 ppm, likopen merupakan karotenoid yang dibutuhkan tubuh 

yang merupakan antioksidan yang poten, senyawa ini memiliki kemampuan yang 

lebih efisien dari vitamin E dan 12500 kali gluthation (Maulida & Zulkarnaen, 

2006), dan juga untuk mereduksi radikal bebas paling efektif dibanding senyawa 

karotenoid yang umum dengan EC50 372 µg/mL (Desmiaty et al., 2008). Likopen 

terbukti sebagai antioksidan yang efektif, yang memiliki kemampuan mencegah 

radikal bebas merusak sel, seseorang yang memiliki kadar likopen yang tinggi 

dalam darahnya beresiko lebih kecil terkena berbagai penyakit kanker, seseorang 

yang setiap hari makan minimal satu porsi olahan tomat dapat mengurangi resiko 

terkena kanker saluran pencernaan. Likopen merupakan pigmen utama dalam 

buah tomat, suhu yang tinggi seperti evaporasi dan pengeringan akan mendorong 

terbentuknya likopen. Oleh karena itu, likopen akan mudah diserap tubuh bila 

diolah terlebih dahulu. Likopen dalam buah segar tersedia dalam bentuk trans 

sehingga sulit diserap oleh tubuh, setelah melalui proses pengolahan akan berubah 

ke bentuk cis yang lebih mudah diserap oleh tubuh (Kailaku et al., 2007). 

Pada penelitian ini ekstrak kulit manggis dan buah tomat akan dibuat 

sediaan granul effervescent, granul effervescent adalah sediaan serbuk kasar 

sampai kasar sekali, bahan yang digunakan terdiri dari asam sitrat, asam tartrat, 

dan natrium karbonat. Campuran bahan tersebut bila dicampur air maka asam dan 

karbonatnya akan bereaksi menghasilkan karbondioksida yang menghasilkan buih 

(Kailaku et al, 2012). Bahan tambahan lain yang digunakan adalah PVP sebagai 

pengikat, aspartam sebagai pemanis, dan laktosa sebagai pengisi (Siregar, 2010). 

Sediaan granul effervescent memiliki keunggulan dibanding minuman serbuk 

biasa yaitu kemampuan untuk menghasilkan gas CO2 yang memberikan rasa segar 

(Kristiani, 2013). 

Dalam pembuatan sediaan granul effervescent biasanya menggunakan 

kombnasi sumber asam karena penggunaan sumber asam tunggal menyebabkan 
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sediaan sulit dibuat. Penggunaan asam sitrat tunggal akan membuat campuran 

menjadi lekat dan sulit menjadi granul, sedang penggunaan asam tartrat tunggal 

membuat granul menggumpal karena kehilangan kekuatannya (Anam et al., 

2013). Penggunaan natrium bikarbonat sebagai sumber basa juga dapat 

mempengaruhi kadar total padatan terlarut dan rasa sediaan (Murdianto & 

Syahrumsyah, 2012). Polivinil pirolidon (PVP) merupakan pengikat yang efektif 

untuk sediaan effervescent, zat ini digunakan pada proses granulasi dengan cara 

ditambahkan pada serbuk dalam keadaan kering dan dibasahi dengan cairan 

penggranulasi (Siregar, 2010). 

 

E. Landasan Teori 

Kulit manggis dipercaya memiliki aktifitas antioksidan, Weecharangsan et 

al., (2006) telah menguji aktifitas antioksidan dari kulit manggis dengan metode 

DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil) didapat hasil ekstrak kulit manggis berpotensi 

sebagai penangkal radikal bebas dengan nilai IC50 34,98 ± 2,24 µg/mL untuk 

ekstrak air dan 30,76 ± 1,66 µg/mL untuk ekstrak methanol. Selain kulit manggis 

buah tomat juga diyakini memiliki aktivitas antioksidan karena mengandung 

likopen. Damayanthiet al., (2010) telah meneliti aktivitas antioksidan buah tomat 

dengan metode serapan DPPH sebesar 60,74% atau setara dengan kemampuan 

1,87 mg vitamin C. 

Variasi konsentrasi asam sitrat dan asam tartrat berpengaruh terhadap sifat 

alir granul effervescent, granul dengan asam tartrat lebih banyak akan lebih cepat 

mengalir. Penambahan asam sitrat yang lebih banyak dapat menyebabkan rasa 

sediaan menjadi lebih asam karena asam sitrat memiliki sifat lebih asam 

dibanding asam tartrat (Anwar, 2010). Asam sitrat dan asam tartrat juga memiliki 

efek sinergis terhadap aktifitas antioksidan (Rowe et al., 2009). Penambahan 

natrium bikarbonat dalam sediaan effervescent dapat meningkatkan kadar total 

padatan terlarut dan dapat memperbaiki rasa (Murdianto & Syahrumsyah, 2012). 

Penggunaan PVP sebagai bahan pengikat dengan konsentrasi 2,23 yang 

berinteraksi dengan laktosa menghasilkan sudut diam 32,87o dan kerapuhan 

granul 0,83%, sehingga menghasilkan granul yang memiliki sifat alir dan 
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kerapuhan yang baik (Rendy & Hadisoewignyo, 1999). Dalam penelitian Kristiani 

(2013), respon rasa yang paling banyak disukai adalah formula yang 

menggunakan perbandingan natrium bikarbonat, asam sitrat, dan asam tartrat 

2,5:1:1. 

Jadi penggunaan asam sitrat dan asam tartrat yang tepat akan memperbaiki 

rasa, sudut diam dan sifat alir granul. Asam sitrat dan tartrat juga memiliki efek 

sinergis terhadap aktivitas antioksidan sehingga dapat meningkatkan efek dari 

ekstrak kulit manggis dan buah tomat dalam sediaan granul. Penggunaan natrium 

bikarbonat dapat menutupi rasa kurang enak dari bahan-bahan lain serta dapat 

meningkatkan waktu melarut granul, sedangkan penggunaan PVP dapat 

memperbaiki sifat alir granul. 

 

F. Hipotesis 

Variasi asam sitrat-asam tartrat, natrium bikarbonat, dan PVP dapat 

mempengaruhi rasa granul effervescent, yaitu semakin banyak asam tartrat yang 

ditambahkan menyebabkan sifat alir granul semakin cepat, semakin banyak asam 

sitrat menjadikan rasa granul semakin asam, semakin banyak natrium bikarbonat 

dapat meningkatkan kecepatan melarut granul, dan semakin banyak PVP maka 

kecepatan melarut granul semakin kecil. Variasi bahan-bahan tersebut dapat 

meningkatkan aktivitas antioksidan kombinasi ekstrak kulit manggis (Garcinia 

mangostana L.) dan buah tomat (Solanum lycopersicum) pada sediaan granul 

effervescent. 


