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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

  Indonesia merupakan negara yang kaya dengan tanaman obat. Tanaman obat 

banyak dimanfaatkan sebagai alternatif dalam pengobatan sehingga banyak industri obat 

tradisional yang membuat produk dari tanaman obat. Akan tetapi dari kualitas bahan 

bakunya perlu standarisasi dan juga adanya senyawa metabolit sekunder dari tanaman obat 

tersebut perlu ada standarisasi yang jelas. Metabolit sekunder didefinisikan sebagai suatu 

senyawa yang bisa dihasilkan oleh tumbuhan, hewan dan juga mikrobia yang dibentuk dari 

proses biosintesis yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan, akan tetapi tidak menjadi 

vital sebagaimana asama amino, gula dan juga asam lemak. Metabolit sekunder 

mempunyai aktivitas biologi dan farmakologi. Dalam bidang farmasi dapat dimanfaatkan 

untuk senyawa penuntun (lead compound). Sebagai kandidat obat agar dihasilkan senyawa 

yang poten dan juga memiliki toksisitas minimal (Saifudin A, 2014). 

  Pada tahun 1981 sampai 2010, sejumlah 1355 obat (4.4%) obat obatan yang 

beredar diperoleh dari permurnian bahan I, sejumlah 0.4% ekstrak dan 435 adalah senyawa 

yang dimodifikasi bersumber dari alam (Newman, Cragg,and Snader, 2012). Jadi peran 

metabolit sekunder dalam penyediaan obat menjadi sangat penting sehingga perlu 

dioptimalkan untuk pemurnian bahan alam dan ini juga bukan hal yang final dan langsung 

dapat dimanfaatkan untuk obat tetapi perlu langkah lain (Saifudin, A., 2014). 

  Xanton adalah termasuk adalah termasuk senyawa yang terdiri dari cincin 

aromatik trisklik, disubstitusi dengan berbagai jenis gugus metoksi, isopren dan fenolik 

(Walker,2007). Senyawa itu diantaranya adalah 3-isomangostin, 9-hydroxycalabaxanthone, 
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8-desoxygartanin, gartanin (Warker, 2007), senyawa mangostin baik (alfa, gamma dan 

beta) mangostin (Akao et al., 2008). Senyawa mangostin  adalah senyawa paling banyak 

yang ditemukan di kulit buah mangis ( Jung et al.,2006). Senyawa mangostin pada kulit 

manggis umumnya bersifat non polar (Walker, 2007). 

  Senyawa xanthon memiliki potensi aktivitas, antitumor, antioksidan, antinflamasi, 

antijamur, antibakteri, antialergi, antimalarial dan antiviral. Selain itu, mampu menghambat 

pertumbuhan sel kanker payudara, , small cell lung cancer, epidermoid carcinoma dan 

hepatocelullar carcinoma (Obolskiy, et al, 2009). Dapat menghambat pertumbuhan sel 

kanker usus besar DLD-1 dengan nilai 1C50 (Akao et al., 2008). Dan juga mempunyai 

aktifitas antiproliferatif terhadap sel leukimia HL60 dengan menginduksi apoptosis, 

menghambat Mycobacterium tuberculosis dan sebagai antioksidan (Jung et al.,2006). 

   Isolasi alfa mangostin dan gamma mangostin bisa dilakukan dengan metode 

kromatografi preparatif, kolom dan juga dengan Sphadek. Identifikasi dengan KLT fase 

gerak non polar, KCKT menggunakan fase gerak yang polar, menggunakan fase diam C18 

(Pothitirat and Gritsanapan, 2009), prinsipnya dengan cara metode KCKT tersebut 

menggunakan fase gerak tertentu untuk memisahkan dan memurnikan senyawaxanton, juga 

mangostin yang ada di kulit buah manggis (Walker, 2007) 

  Dari pemaparan yang tersebut,maka menjadi sangat relevan untuk dilakukan 

penelitian apakah isolat α-mangostin dan γ-mangostin bisa diperoleh dari isolasi Garcinia 

mangostana L., agar diperoleh standar baku kadar α-mangostin dan γ-mangostin yang 

diperoleh dari kulit buah manggis dengan metode KCKT dan agar diketahui perbandingan 

kadar senyawa α-mangostin dan γ-mangostin yang ada di pasaran. 

 



3 
 

B.  Rumusan Masalah 

a. Apakah isolat α-mangostin dan γ-mangostin bisa diperoleh dari isolasi Garcinia         

mangostana L. ? 

b. Berapakah kadar baku standar α-mangostin dan γ-mangostin yang dihasilkan dalam        

ekstrak metanol kulit buah manggis dengan metode KCKT? 

c. Berapakah perbandingan validasi penetapan kadar α-mangostin dan γ-mangostin yang 

diperoleh dari dua produk di pasaran ? 

C.  Tujuan Penelitian 

   Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini 

adalah : 

a.   Mendapatkan inforamsi senyawa metabolit sekunder α-mangostin dan γ-mangostinserta 

struktur kimia hasil pemurnian isolat dari Garcinia mangostana (L). 

b. Mengetahui berapakah kadar baku standar α-mangostin dan γ-mangostin dalam ekstrak 

metanol kulit buah manggis dengan metode KCKT. 

c.    Mengetahui kadar α-mangostin dan γ-mangostin dari dua produk yang ada dipasaran. 

D.   Manfaat Penelitian 

  Berdasarkan tujuan penelitian maka pada penelitian ini dapat diperoleh manfaat      

sebagai berikut: 

a. Pengembangan penelitian lebih lanjut isolat Garcinia mangostana (L)dan 

pengembangan menjadi obat herbal berstandardari kulit buah manggis 

b. Adanya validasi dalam penepatan kadar suatu senyawa yaitu α-mangostin dan γ- 

mangostin dari kulit buah manggis. 

 

 


