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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 

Obat tradisional yang berasal dari tumbuhan diangap memiliki efek 

samping lebih rendah dibanding obat sintesis atau kimia. Salah satu tanaman yang 

dapat digunakan untuk pengobati penyakit adalah buah asam gelugur (Garcinia 

atroviridis Griff. et Anders.) karena mengandung hydrocitic acid HCA yang dapat 

menghambat pembentukan lemak dari gula yang akan ditumpuk dalam tubuh, 

sebaliknya mempercepat perubahan lemak menjadi energi (Hanrry G. Presuss et 

al., 2004). Ekstrak buah asam gelugur (Garcinia atroviridis Griff.et Anders.) telah 

diteliti dan terbukti memiliki berbagai khasiat diantaranya ialah untuk menekan 

nafsu makan dan meningkatkan pembakaran lemak, sehingga dapat digunakan 

sebagai suplemen penurunan berat badan (Heymsfield et al., 2014). Ekstrak buah 

asam gelugur bisa diformulasi dalam beberapa bentuk sediaan salah satunya yang 

akan diaplikasikan adalah granul effervescent.  

produk granul yang mudah larut bila masuk dalam air akan terjadi reaksi 

kimia antara sumber asam dan sumber basa sehingga menghasilkan gas    . 

Beberapa produk berupa granul effervescent yang telah ada di pasaran diantaranya 

produk bermerek Adem Sari, Extra Joss dan lain-lain. Beberapa keuntungan 

sediaan granul effervescent adalah penyiapanan larutan dalam waktu seketika  

mengandung dosis yang tepat, penggunaannya lebih mudah dan dapat diberikan 

kepada orang yang mengalami kesulitan menelan tablet atau kapsul (Rosmala 

Dewi et al., 2014).  

Granul effervescent harus mempunyai daya pengikat untuk 

mempertahankan karakteristik granul supaya sesuai persyaratan yang ditentukan. 

Bahan pengikat adalah bahan yang ditambahkan untuk membentuk sediaan granul 

yang baik. Polivinil pirolidon PVP sering digunakan sebagai bahan pengikat, 

karena bahan tersebut dapat meningkatkan kekuatan ikatan antara granul dan juga 

menghasilkan permukaan granul effervescent yang lembut. Polivinil pirolidon 
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larut dalam air dan sangat efektif digunakan sebagai bahan pengikat dalam 

sediaan granul effervescent (Anisul et al., 2008). 

Dalam penelitian ini dilakukan uji sifat fisik sediaan granul effervescent 

ekstrak buah asam gelugur supaya dapat diketahui pengaruh perbedaan variasi 

konsentrasi PVP 1%, 3% dan 5% terhadap sifat granul dan sifat fisiknya. Tujuan 

dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan produk baru dari buah asam 

gelugur dimana berupa produk minuman yang praktis dan rasa yang disukai 

konsumen, dengan demikian mendorong peningkatan pemanfaatan produk ekstrak 

buah asam gelugur. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka perumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah bagaimana pengaruh PVP 1%, 3% dan 5%  sebagai  bahan pengikat dalam 

sediaan granul effervescent ekstrak buah asam gelugur terhadap sifat fisiknya. 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh PVP terhadap sifat fisik sediaan granul 

effervescent yakni: organoleptis, keseragaman bobot, waktu larut dan derajat pH. 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman buah asam gelugur diklasifikasikan sebagai berikut 

a. Klasifikasi  

Tanaman buah asam gelugur (Garcinia atroviridis Griff. et Anders.). 

diklasifikasi sebagai berikut: 

Divisi : Angiospermae 

Kelas : Magnoliopsida 

Anak kelas : Rosidae 

Bangsa : Guttiferales 

Suku : Glusiaceae 

Marga : Garcinia 

Jenis : Garcinia atroviridisGriff. et Anders (Piyukrit et al., 2012).  

Tanaman marga Garcinia tersebar di daerah tropis Asia. Jenisnya banyak 

dikenal, umumnya yaitu Garcinia cambogia umumnya dijumpai di India bagian 

selatan, untuk jenis lain-lainnya, yaitu Garcinia atroviridis (asam gelugur) yang 
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pada umum ditemu di daerah Semenanjung Malaya (Piyukrit Tongbun et al., 

2012). Tanaman ini masih satu marga dengan manggis (Garcinia mangostana L.) 

dan asam kandis (Garcinia xanthocymus) yang menyebar di Asia Tenggaran. 

b. Deskripsi tanaman 

   

Gambar 1. Buah asam dan tanaman asam gelugur  (Piyukrit Tongbun et al., 2012) 
 

Tinggi tanaman ini bisanya bisa mencapai 20 meter, buah asam gelugur 

yang muda biasanya warna hijau kekuningan, bentuk bulat seperti buah jeruk 

yang sudah dikupas, buahnya berbentuk bulat, berdiameter 7-10 cm, beralur 12-16 

(Tommy Emilan., 2011). 

c. Kandungan Kimia 

Garcinia atroviridis terbukti mengandung senyawa γ-lactone, beberapa 

komponen asam organik atroviridin, atrovirisidone, vitamin C, pentadekanoat, 

nonadecanoic, asam dodekanoat, oktadekanoat (Antony C & Dweck., 2000), dan 

fenolik (Ibrahim Jantan at al., 2011). 

d.  Khasiat 

Ekstrak buah asam gelugur yang digunakan sebagai suplemen penurunan 

berat badan adalah garam kalsium dan kalium dari asam hidroksi sitrat, karena 

modifikasi tersebut akan meningkatkan stabilitas asam hidroksi sitrat dan 

mencegahnya dari proses metabolisme yaitu konversinya menjadi bentuk laktosa. 

Meski demikian, garam kalium dan magnesium HCA sukar larut dalam air, oleh 

karena itu lebih sulit diabsorbsi di saluran cerna (Hanrry G. et al., 2004). 
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Gambar 2. Struktur kimia Hydrocitric acid  HCA (Antony C & Dweck ., 2000) 

2.  Ekstrak 

a. Pengertiaan ekstrak 

Ekstraksi adalah kegiatan penarik kandungan kimia yang dapat larut 

sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut cair. Simplisia 

yang di ekstraksi mengandung berbagai senyawa aktif yang dapat larut dan 

senyawa aktif yang tidak  dapat  larut seperti serat, karbohidrat, protein dan lain-

lain. 

b. Metode pembuatan ekstrak dengan maserasi 

Metode pembuatan ekstrak yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

maserasi. Maserasi digunakan untuk penyarian simplisia yang mengandung zat 

aktif mudah larut dalam cairan penyari, tidak mengandung zat yang mudah 

mengembang dalam cairan penyari, tidak mengandung benzoin, stirat, dan lain-

lain. Cairan peyari yang digunakan dapat berupa air, etanol, air-etanol, atau 

pelarut lain. Keuntungan cara penyarian dengan maserasi adalah cara pengerjaan 

dan peralatan yang digunakan sederhana dan mudah dilakukan. 

Penyarian dengan cara maserasi perlu dilakukan pengadukan untuk 

meratakan konsentrasi larutan di luar butir serbuk simplisia, sehingga dengan 

pengadukan tersebut tetap terjaga derajat perbedaan konsentrasi yang sekecil-

kecilnya antara larutan di dalam sel dengan larutan di luar sel. Hasil penyarian 

dengan cara maserasi ini perlu dibiarkan waktu tertentu untuk mengendapkan zat-

zat tidak diperlukan tetapi ikut terlarut dalam cairan seperti malam dan lain-lain 

(Piyukrit Tongbun et al., 2012). 
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c. Cairan penyari 

Penyarian adalah kegiatan penarikan zat yang dapat larut dalam bahan dan 

dapat larut dengan pelarut cair. Cairan penyari yang baik harus memenuhi kriteria,  

yaitu murah dan mudah diperoleh, stabil secara fisik kimia, berreaksi netral, tidak 

mudah menguap, tidak mudah terbakar selektif yaitu hanya menarik zat berkhasiat 

yang dikehendaki dan tidak mempengaruhi zat berkhasiat. Penyarian pada 

perusahaan obat tradisional masih terbatas pada penggunaan cairan penyari air, 

etanol, atau etanol air (Depker RI, 1986). 

3. Granul Effervescent  

a. Pengertian Granul Effervescent 

Granul berasal dari kata granula yang artinya butir. Pada umum sebelum 

pecetakan tablet, bahan obat (zat aktif) dan bahan pembantu digranulasi, sehingga 

menjadi butir granul, granul tersebut mempuyai daya lekat dan daya alirnya 

menjadi lebih baik. Ukuran biasanya berkisar ayakan 4-12 mesh. Umumnya 

granul dibuat dengan cara melembutkan serbuk yang diinginkan atau campuran 

serbuk yang diingin. Setelah dibuat dan dibiarkan beberapa waktu, granul tidak 

segera mengering seperti balok bila dibandingkan dengan serbuknya. Hal ini 

karena luas permukaan granul lebih kecil dibandingkan serbuk (Ibrahim F., 1989). 

Menurut (Sari Intan at al., 2012), Granul sebaiknya memiliki bentuk warna 

teratur dan memiliki distribusi butir yang sempit serta mengandung bagian 

berbentuk serbuk lebih dari 10%. Granul sebaiknya memiliki daya hancur yang 

baik, tidak terlampau kering (kelembaban 3-5%), dan hancur dengan baik di 

dalam air. 

Granul effervescent di definisikan sebagai bentuk sediaan yang 

menghasilkan gelembung sebagai hasil reaksi kimia dalam larutannya. Produk 

dalam effervescent merupakan bentuk pangan yang cukup dekenal karena 

memiliki beberapa keuntungulan diantaranya praktis, mempuyai rasa yang 

menarik dan mudah larut dalam air. Sediaan effervescent yang paling sederhana, 

mudah dan praktis dibuat adalah granul (Rosmala Dewi et al., 2014).  

Granul effervescent dapat dibuat dengan mengkombinasikan asam sitrat 

dan asam tatrat, tidak hanya dipilih satu macam asam saja karena akan 
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menimbulkan kesukaran dalam pembentukkan tekstur serbuk. Apabila yang 

digunakan asam sitrat sebagai asam tunggal, maka granul yang terbentuk akan 

menghasilkan campuran yang lengket ketika dipegang, sementara apabila yang 

digunakan adalah asam tatrat maka granul akan kehilangan tekstur dan 

mengumpal membentuk granul yang lebih besar dan kasar (Lieberman, H.A., & 

Schwaet, 1989). 

b. Bahan tambahan pembuatan Granul 

1).  Sumber Asam sitrat 

Asam sitrat adalah asam hidroksi trikarboksilat (2-hidroksi-1,2,3-propana 

trikarboksilat) yang diperoleh dari ektraksi buah-buahan atau dari fermentasi. 

Asam sitrat memiliki dua macam bentuk sediaan di pasaran yaitu bentuk 

monohidrat (dibuat dengan kristalisasi berulang sampai kandungan air sekitar 7,5-

8,8% dan haya mengandung satu molekul air untuk tiap asam sitrat) dan anhidrat 

(dibuat dengan dehidrasi produk asam sitrat monohidrat pada suhu di atas 30,6  

dan melalui pemurnian yaitu memisahkan semua air dari produk akhir)  

Asam sitrat memiliki kelarutan tinggi dalam air dan mudah diperoleh 

dalam bentuk granular. Oleh karena itu, yang menyebab mengapa asam sitrat 

lebih sering digunakan sebagai sumber asam dalam proses pembuatan effervescent 

(Mega K. & Bakti Jos., 2008) . 

2).Sumber Asam tatrat  

Asam tatrat diisolasi dari kalium tatrat yang dahulu dikenal sebagai tartar, 

asam tatrat bernama asam 2,3-dihidrobutanadioat dengan rumus kimia       . 

Asam tatrat memiliki kelarutan lebih baik, lebih hidroskopis dibandingkan dengan 

asam sitrat (Hayun et al., 2004). Dalam pembuatan minuman effervescent, asam 

tatrat selain berfungsi sebagai penguat bereaksi dengan natrium bikarbonat 

sehingga terbentuk sensasi selera saat diminun (Ibrahim F., 1989). 

3). Sumber Natrium bicarbonat 

Natrium bicarbonat berupa hablur tidak berwarna atau serbuk hablur  

putih, mudah larut dalam air dan lebih mudah larut dalam air mendidih. Natrium 

bicarbonat ini menghasilkan rasa yang enak dan segar karena mengandung 

karbonat yang dapat menghasilkan gas     serta membantu memperbaiki rasa 
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beberapa obat tertentu (Ibrahim F., 1989). Selain itu sebagai sumber 

karbondioksida, natrium bicarbonat dalam formulasi effervescent juga berfungsi 

sebagai penstabil karena mempuyai mengikat air di lingkungan yang dapat 

menginisiasi reaksi effervescent nya (Lieberman et al., 1989). 

Reaksi yang terjadi pada pelarutan effervescent adalah reaksi antara 

senyawa asam dan senyawa karbonat untuk menghasil gas     (Ibrahim F., 

1989).         yang terbentuk dapat memberikan rasa segar, sehingga rasa getir 

dapat tertutupi dengan adanya gas     dan pemanis (Ibrahim F., 1989). Reaksi 

yang terjadi pada sediaan efervescent dapat dilihat persamaan (1) dan (2) berikut. 

                     O  +                       +        +      .................(1) 

Asam sitrat       Na-Bicarbonat         Na-Sitrat          Air karbonat 

             +                       +       +      .......................(2) 

Asam Tatrat     Na-Bicarbo       Na-Tatrat         Air karbondioksida 

 (Sumber : Ibrahim F., 1989). 

 Reaksi di atas tidak dikehendaki terjadi sebelum effervescent dilarutkan, 

oleh karena itu bahan baku dan kelembaban lingkungan perlu dikendalikan tetap 

rendah (<50%) untuk mencegah ketidakstabilan produk. Pengendalian akan 

berlangsung terus secara cepat karena hasil reaksi adalah air. Kelarutan dari bahan 

baku merupakan salah satu hal yang penting dalam pembuatan effervescent. Jika 

kelarutannya kurang baik, maka reasi tidak akan terjadi dan produk effervescent 

tidak larut dengan cepat (Lieberman et al., 1989). 

4). Bahan pengikat(binder) 

 

Gambar 3. Struktur Polivinil pirolidon (Anisul ., 2008). 

 

Zat ini ditambahkan dalam bentuk kering atau cairan selama granulasi 

basah  untuk membentuk granul atau menaikan kekompakan kohesi bagi sediaan 

tablet yang dicetak langsung  atau pada sediaan granul (Rowe et al., 2006).  
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Bahan pengikat dan zat pengranul untuk pembuatan granul effervescent 

dengan metode granulasi,  penggunaan bahan pengikat seperti gelatin, amilum dan 

gom tidak dapat digunakan karena kelarutan lambat atau karena kandungan residu 

air tinggi yang dapat mempercepatkan ketidakstabilan sediaan granul effervescent. 

Bahan pengikat yang efek untuk granul effervescent adalah Polivinil pirolidon 

PVP  sebagai bahan pengikat yang tidak bersifat toksik, tidak meninfeksi kulit dan 

tidak ada kasus sensitif. Penggunaan PVP dalam formula sedian tablet dan granul 

effervescent dalam konsentrasi 0,5 - 5% (Rowe et al., 2006). 

5). Bahan pengisi (diluent)  

Bahan pengisi ini dijamin formula sediaannya memiliki ukuran atau massa 

yang di butuhkan (0,1-0,7 g) harus iner secara kimia dan fisiologi sebaiknya juga 

dapat dicernakan dengan baik (Soewandi, 1995), untuk formulasi granul 

effervescent biasanya dibutuh sedikit pengisi karena zat yang menghasil 

effervescent sudah cukup besar. Natrium bikarbonat merupakan pengisi yang 

baik.  

6). Bahan pelincin (lubricant) 

Bahan pelincin ini bertujuan untuk mencuci aliran serbuk atau granul 

dengan jalan mengurangi gesekan diantara partikel-partikel. Bahan pengikat  pada 

umumnya bersifat hidrofobik yang secara nyata memperpanjang waktu campur, 

sehingga pengaruh terhadap kecepatan kelarutan dari bahan aktif cukup besar, 

meningkatkan penetrasi bahan pelarut ke dalam tablet dan dalam butiran granulasi 

serta meningkatkan kecepatan pelarutan (Soewandi, 1995) 

7).Bahan pemanis 

 

Gambar 4. Struktur manitol (Ainley, dkk., 1994). 
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Manitol merupakan serbuk hablur granul, warna putih, tidak berbau, rasa 

manis dan mudah larut dalam air (Anonim, 1995). Manitol merupakan gula 

alkohol isomer optik dari sorbitol. Biasanya digunakan untuk formulasi granul 

dan tablet multivitamin, tidak hidroskopis, rendah kalori. Keuntungan yang 

dimiliki manitol adalah bahan yang tidak hidroskopis juga membuat manitol 

digunakan sebagai bahan pembawa yang ideal tahan lenbab. Dalam hal ini, 

manitol selain sebagai bahan pengisi juga bisa diguna sebagai bahan pemanis 

pada sediaan tablet dan granul. Penggunaan manitol dalam formulasi yaitu 

diaantara 10% - 90% (Akbar, S., at all., 2012). 

8).  PEG 6000 

Nama lain PEG 6000 adalah polietilen glikol 6000, makrokol 6000, 

pologlikol 6000. Polietilen glikol 6000 adalah politilen glikol: H(O-   -

   )nOH, harga n 152-204. Polietilen glikol 6000 berupa serbuk yang mudah 

mengalir. Semua tingkatan polietilengikol larut air dan campur dalam semua 

proporsi dengan polietilenglikol lain dengan BM yang berbeda (Price et al., 2006). 

Polietilen glikol 6000 merupaka polimer etilen dioksida yang berwarna putih, 

larut air atau pelarut organik dan memiliki keasamaan  struktur kimia berupa 

adanya gugus hidroksil primer pada ujung rantai polieter yang mengandung 

oksietilen. Polietilen glikol 6000 dalam sediaan granul effervescent dapat 

digunakan sebagai bahan pengisi dan pelincin pada sediaan. 

 

9). Lakaktosa 

Pemerian serbuk hablur, putih tidak berbau, rasa agak  manis, kelarutan 

laktosa yaitu larut dalam 6 bagian air, larut dalam 1 bagian air mendidih, sukar 

larut dalam etanol (96%), praktis tidak larut dalam kloroform dan dalam eter. 

Khasiat dan penggunaannya  sebagai zat tambahan (Anonim, 1979). 

 

E. Landasan Teori 

Granul effervescent adalah produk granul atau serbuk kasar sampai kasar 

sekali yang mengandung bahan-bahan obat dalam campuran kering, biasa granul 

effervescent terdiri atas natrium karbonat, asam sitrat dan asam tatrat. Campuran 
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ini apabila dilarut dalam air akan menghasilkan buih dikarena bereaksi antara 

asam dan karbon. Granul effervescent ini dibuat dengan ekstrak buah asam 

gelugur dengan berefek menghambat pembentukan lemak dari gula yang akan 

ditumpuk dalam tubuh, sebaliknya mempercepat perubahan lemak menjadi energi 

karena buah asam gelugur mengandung hydrocitic acid HCA (Piyukrit Tongbun 

et al., 2012). 

Dari penelitian Khairi et al (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh 

penambahan berbagai konsentrasi PVP yaitu 1%, 3%, dan 5% terhadap tablet 

effervescent kadar PVP yang beda tiap formula ini untuk melihat karakteristik 

sifat fisik tablet dan hasil menunjukan bahwa formula II yang mengandung PVP 

3% memiliki karakteristik yang paling baik dibandingkan dengan formula I yang 

mengandung PVP 1% dan formula III yang mengandung PVP 5%, hal ini karena 

penggunaan bahan pengikat yang terlalu banyak menyebabkan tablet terlalu keras 

sehingga tablet yang dihasilkan mempunyai waktu hancur yang lama sebaliknya 

kekurangan bahan pengikat akan menghasil daya lekat yang lemah sehingga tablet 

mudah rapuh. 

F. Hipotesis 

PVP diperkirakan dapat digunakan sebagai bahan pengikat terhadap   

formula sediaan granul effervescent ekstrak buah asam gelugur, kenaikkan kadar 

PVP akan meningkatkan kekerasan menurunkan kerapuhan dan memperlama 

waktu larut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


