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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1.  Hasil Penelitian Sebelumnya 

Daun Manggis (Garcinia mangostana L.) memiliki efek 

antioksidan alami. Penelitian sebelumnya menunjukan bahwa Ekstrak 

perasan daun manggis  sebesar 19,3708 µg/ml, sebagai pembanding 

memiliki   50 sebesar 2,146 µg/ml. Daya antioksidan ekstrak perasan 

daun manggis lebih rendah 9 kali dari daya antioksidan vitamin E 

(Izzati et al, 2012). Ekstrak etanol daun manggis dan kulit batang 

memiliki aktivtas antioksidan dengan nilai Inhibitory concentration 

(  50) sebesar 674,947 ug/ml dan 565,759 ug/ml terhadap radikal 

bebas DPPH. Di mana dari penelitian tersebut membuktikan bahwa 

potensi efek antioksidan pada daun manggis lebih tinggi 

dibandingkan pada kulit batang (Diniatik et al., 2016). Jus dan ekstrak 

etanol 96% daun manggis memiliki nilai   50 sebesar 19,372 µg/ml 

dan 1,965 µg/ml dengan pembanding d-α-tokoferol sebagai control 

positif. Daya antioksidan jus daun manggis lebih rendah 26 kali 

sedangkan pada ekstrak etanol 96% daun manggis 3 kali lebih rendah 

dari daya antioksidan d-α-tokoferol (diniatik, et.al, 2018). 

Berdasarkan dari penelitian tersebut bahwa daun manggis 

memiliki potensi efek antioksidan. Untuk pengembangan formula, 

peneliti akan memformulasikan ekstrak daun manggis kedalam 

formula nanoemulsi dengan surfaktan tween 80 dan kosurfaktan PEG 

400 menggunakan metode SNEEDS (Self-Nanoemulsifying Drug 

System). 

 

2. Tanaman Manggis 

a. Klasifikasi Tanaman Manggis 

Menurut Bahri et al (2012), klasifikasi tanaman manggis (Garcinia 

mangostana L.) adalah : 
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Kingdom  : Plantae 

Sub Kingdom  : Tracheobionta  

Divisi   : Spermatophyta  

Sub Divisi  : Angiospermae  

Kelas   : Dicotyledoneae  

Sub Kelas  : Dilleniidae  

Ordo   : Guttiferanales  

Famili   : Guttiferae  

Genus   : Garcinia 

Spesies   : Garcinia mangostana L.  

 

 

Gambar 2.1. Tanaman Manggis (Garcinia mangostana L.) 

Sumber dari https://www.beauty-heroes.com/topic/ingredient-

intel-mangosteen-fruit/ 
 

b. Daun Tanaman Manggis 

Manggis merupakan tanaman buah berupa pohon yang 

berasal dari hutan tropis yang teduh di kawasan Asia tenggara, 

yaitu hutan belantara Kalimantan Timur di Indonesia atau 

semenanjung Malaya. Tanaman ini tumbuh subur pada daerah 

yang mendapat banyak sinar matahari, kelembaban tinggi, serta 

musim kering yang pendek (untuk menstimulasi perbungaan). Pada 

kondisi kering, diperlukan irigasi untuk menjaga kelembapan 

tanah. Tanaman ini dapat ditanam hingga ketinggian 1000 m di 

atas permukaan laut (20-40 m) di daerah tropis, namun biasanya 

pertumbuhan maksimal berlangsung di daerah dataran rendah 

(Nugroho, 2009). 
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Daun manggis memiliki morfologi tunggal, posisi daun 

berhadapan atau bersilang berhadapan. Helai daun mengkilat di 

permukaan, permukaan atas hijau gelap dengan permukaan bawah 

hijau terang, berbentuk elips memanjang, ukuran 12-23 cm 4,5-10 

cm, tangkai 1,5-2 cm. Daun manggis berbentuk bulat-telur 

sampai bulat-panjang, tumbuhnya tunggal dan bertangkai 

pendek sekali tanpa daun penumpu. Struktur helai daun tebal 

dengan permukaan sebelah atas berwarna hijau-mengkilap, 

sedangkan permukaan bawah warnanya kekuning- kuningan 

(Nugroho, 2009).   

Daun manggis mengandung mangostin, tannin serta 

triterpenoid. Mangostin merupakan salah satu turunan xanton yang 

terdapat di alam serta pertama kali ditemukan pada kulit buah 

Garcinia mangostana L. dengan rumus molekul C24H26O6 

(Akbar, 2010). Dalam tubuh manusia xanthon berfungsi sebagai 

antioksidan, antiproliferasi, antiinflamasi dan antimicrobial. 

Xanthon adalah antioksidan kuat yang sangat dibutuhkan untuk 

penyeimbang pro-oxidan didalam tubuh yang dikenal sebagai 

radikal bebas. Sifat antioksidan xanthon melebihi vitamin E dan 

vitamin C, yang selama ini dikenal sebagai antioksidan tingkat 

tinggi (Yatman, 2012) 

 

3. Ekstraksi  

Ekstraksi adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang 

dapat larut sehinggga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut 

dengan menggunakan pelarut cair. Senyawa aktif yang terdapat dalam 

berbagai simplisia dapat digolongkan kedalam golongan minyak atsiri, 

alkaloida, flavonoida dan lain-lain. Mengetahui senyawa aktif yang 

dikandung simplisia akan mempermudah pemilihan pelarut dan cara 

ekstraksi yang tepat (Ditjen POM, 2000). 

Ekstrak adalah sediaan kering, kental atau cair dibuat dengan 

menyari simplisia nabati atau hewani menurut cara yang cocok di luar 
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pengaruh matahari langsung (Ditjen POM, 1979). Salah satu metode 

yang biasa digunakan dalam pembuatan ekstrak ialah maserasi. 

Maserasi ialah proses ekstraksi simplisia yang paling sederhana, 

menggunakan pelarut yang cocok dengan beberapa kali pengadukan 

pada temperatur ruangan (kamar) (Ditjen POM, 2000). Maserasi 

digunakan untuk nenyari zat aktit yang mudah larut dalam cairan 

penyari, tidak mengandung stirak, benzoin dan lain-lain. Maserasi 

pada umumnya dilakukan dengan cara merendam 10 bagian serbuk 

simplisia dalam 75 bagian cairan penyari (pelarut) (Ditjen POM, 

1986). 

Farmakope Indonesia menetapkan bahwa sebagai cairan 

penyari yang aman digunakan adalah air, etanol, etanol-air atau eter 

(Kementrian Kesehatan RI, 1986). Pemilihan cairan penyari harus 

mempertimbangkan banyak faktor. Cairan penyari yang baik harus 

memenuhi kriteria berikut : 

1.    Selektivitas 

2.    Kemudahan bekerja dan proses dengan cairan tersebut 

3.    Ekonomis 

4.    Ramah lingkungan 

5.    Keamanan (Kementrian Kesehatan RI, 2000). 

Etanol merupakan golongan alkohol dengan jumlah atom 

karbon dua dan mempunyai nilai kepolaran 0,68 (Ashurst, 1995).   

Keuntungan penggunaan etanol sebagai pelarut adalah mempunyai 

titik didih yang rendah sehingga lebih mudah menguap, oleh karena 

itu, jumlah etanol yang tertinggal di dalam ekstrak sangat sedikit.  

Etanol dipertimbangkan sebagai penyari karena lebih selektif, 

mikrobia sulit tumbuh dalam etanol 20% ke atas, tidak beracun, 

netral, absorpsinya baik, etanol dapat bercampur dengan air pada   

segala perbandingan, panas yang diperlukan untuk pemekatan lebih 

sedikit. Etanol dapat melarutkan alkaloid basa, minyak menguap,  

glikosida,  kurkumin, kumarin, antrakinon, flavonoid, steroid, damar 
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dan klorofil, dengan demikian zat pengganggu yang terlarut sedikit 

(Kementrian Kesehatan RI, 2010) 

Etanol tidak menyebabkan pembengkakan membran sel dan 

memperbaiki stabilitas bahan obat terlarut. Keuntungan lain dari  

etanol mampu mengendapkan albumin dan menghambat kerja enzim. 

Etanol (70%) sangat efektif dalam menghasilkan jumlah bahan aktif 

yang optimal, di mana bahan pengganggu hanya skala kecil yang 

turun kedalam cairan pengekstraksi (Kementrian Kesehatan RI, 1986). 

 

4. Antioksidan 

Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menunda atau 

mencegah terjadinya reaksi oksidasi radikal bebas dalam oksidasi lipid 

dalam konsentrasi yang lebih rendah dari substrat yang dapat  

dioksidasi. Antioksidan bereaksi dengan radikal bebas sehingga 

mengurangi kapasitas radikal bebas untuk menimbulkan  kerusakan. 

Antioksidan banyak terdapat dalam sayur dan buah-buahan seperti 

jeruk, apel, kol merah, bit, manggis dan sebagainya. Antioksidan 

alami yang terdapat dalam bahan pangan tersebut anatara lain adalah 

vitamin C, vitamin E, antosianin, klorofil dan senyawa flavonoid. 

Antioksidan alami pada umumnya  berbentuk cairan pekat dan sensitif 

terhadap pemanasan (Deman, 1997). 

Antioksidan bereaksi dengan radikal bebas dengan cara 

mengurangi konsentrasi oksigen, mencegah pembentukan singlet   

oksigen yang reaktif, mencegah inisiasi rantai pertama dengan 

menangkap radikal primer seperti radikal hidroksil, mengikat katalis 

ion logam, mendekomposisi produk-produk primer radikal menjadi   

senyawa non-radikal, dan memutus rantai hidroperoksida (Dungir et 

al., 2012). 

Antioksidan berdasarkan mekanisme kerjanya dikelompokan   

menjadi (Dungir et al., 2012) :  

1. Antioksidan Primer yaitu antioksidan yang bereaksi dengan 

radikal lipid berenergi tinggi untuk menghasilkan produk yang 
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memiliki kestabilan termodinamis lebih baik. Antioksidan 

golongan fenol seperti Isoflavon termasuk dalam antioksidan 

yang memiliki mekanisme ini. 

2. Antioksidan sekunder yang juga dikenal dengan antioksidan 

pencegah (Preventive Antioxidant) yang dapat memperlambat 

reaksi inisiasi dengan cara memutus rantai (chain-breaking 

antioxidant) hidroperoksida. Contoh antioksidan ini yaitu 

dilaurilthiodipropionate dan asam thiodipropionic. Antioksidan 

golongan ini adalah antioksidan yang berikatan dengan gugus 

thiol. 

Keadaan ketidakseimbangan antara pirooksidan dan 

antioksidan dikatakan sebagai keadaan stres oksidatif. Keadaan stres 

oksidatif dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adalah 

kurangnya antioksidan atau kelebihan produksi radikal bebas. Kondisi 

stres oksidatif yang berakibat pada kerusakan sel, dapat menyebabkan 

terjadinya percepatan proses penuaan, dan dapat menimbulkan 

penyakit jantung, kanker, dan diabetes melitus (Yd & Faculty, n.d.)  

Manggis sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh karena 

diketahui mengandung xanthon sebagai antioksidan, antivirus, 

antijamur, antiinflamasi dan antibakteri. Sifat antioksidan manggis   

melebihi   vitamin  E dan vitamin C. Xanthon yg terdapat di manggis 

merupakan subtansi kimia alami yang tergolong senyawa 

polyphenolic. Peneliti dari Universitas Taichung di Taiwan telah 

mengisolasi xanthon dan deviratnya dari kulit buah manggis  

(pericarp) di antaranya diketahui adalah 3-isomangoestein, alpha 

mangostin, Gamma- mangostin, Garcinone A, Garcinone B, C, D dan 

Garcinone E, Maclurin, Mangostenol. Sebuah penelitian di   

Singapura menunjukan bahwa sifat antioksidan pada buah manggis 

jauh lebih efektif bila dibandingkan dengan antioksidan pada 

rambutan dan durian (Miryant i, Sapei, Budiono, & Indra,  

2011).  
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Senyawa xanthon merupakan antioksidan tertinggi, nilainya  

mencapai 17.000 sampa 20.000 ORAC per 100 ons (sekitar 2.835 g 

kulit), lebih besar dari wortel dan jeruk yang kadarnya hanya 300 

ORAC dan 2.400 ORAC. ORAC yang merupakan kependekan dari 

Oxygen Radical Absorbance Capasity adalah kemampuan 

antioksidan menetralkan radikal bebas (Lina, 2011). 

 

5. Nanoemulsi 

Nanoemulsi adalah sistem emulsi transparan atau bening 

dengan ukuran partikel berkisar antara 50 – 500 nm . Terdapat empat  

komponen penting  penyusun  nanoemulsi yaitu fase minyak, fase 

air, surfaktan, dan kosurfaktan. Daya tarik utama dari formulasi 

nanoemulsi minyak dalam air adalah kemampuan membawa obat 

yang hidrofobik dalam minyak sehingga dapat teremulsi di dalam  

air dan akhirnya meningkatkan kelarutan obat ketika berada dalam 

tubuh (Wardhani, 2016). 

Keunggulan partikel berukuran nanometer yakni kemudahan 

penetrasi melalui kapiler sehingga ketersediaan obat pada sel target 

lebih maksimal. Nanopartikel  dapat menghantarkan obat dengan 

lebih baik ke unit yang lebih kecil dalam tubuh, mengatasi resistensi 

akibat barrier fisiologi tubuh, dapat ditargetkan sehingga   

mengurangi toksisitas dan meningkatkan efisiensi distribusi obat, 

peningkatan ketersediaan hayati obat yang absorbsinya rendah,  

mengurangi risiko efek samping akibat penggunaan obat yang 

mengiritasi saluran cerna, percepatan waktu disolusi obat dan 

meningkatkan dispersi obat. Nanopartikel dibuat dengan cara 

mengembangkan formulasi dalam pembuatan nanopartikel dengan 

bantuan alat seperti vortex dan stirrer (Wardhani, 2016).  

Karakterisasi tetesan nanoemulsi umumnya dengan meninjau 

ukuran, distribusi ukuran dan potensial zeta tetesan nanoemulsi. 

Penentuan ukuran, distribusi ukuran dan potensial zeta biasanya  

menggunakan spektrofotometer korelasi foton atau particle size 
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analyzer (PSA). Nanopartikel dengan  nilai potensial  zeta melebihi  

+30 mV atau kurang dari -30 mV menunjukkan  kestabilan,  

karena muatan listrik dari droplet cukup kuat untuk menolak antara 

droplet yang dominan dalam sitem nanoemulsi. Pengamatan 

morfologi nanoemulsi menggunakan Transmission Electron 

Microscope  (TEM)  (Wardhani, 2016). 

 

6. Self-Nanoemulsifying Drug Delivery System (SNEDDS) 

Self-Nanoemulsifying Drug Delivery Systems (SNEDDS) 

adalah prekonsentrat nanoemulsi atau bentuk anhidrat nanoemulsi   

berupa campuran isotropik obat, minyak, dan surfaktan yang ketika 

digabungkan dengan fase air pada kondisi agitasi perlahan akan 

membentuk nanoemulsi fase minyak dalam air (M/A) secara spontan. 

SNEDDS memiliki komponen utama berupa minyak sebagai   

pembawa obat, surfaktan sebagai pengemulsi minyak ke dalam air 

melalui pembentukan lapisan film antarmuka dan menjaga stabilitas, 

dan kosurfaktan untuk meningkatkan penggabungan obat atau  

memfasilitasi nanoemulsifikasi dalam SNEDDS. Secara substansial 

SNEDDS terbukti meningkatkan bioavailabilitas obat lipofilik 

melalui pemberian oral. Perkembangan teknologi memungkinkan 

SNEDDS memecahkan masalah terkait penghantaran obat dengan 

kelarutan dalam air yang buruk (Wardhani, 2016). 

SNEDDS memiliki beberapa keuntungan dibandingkan 

dengan sediaan nanoemulsi yang siap digunakan, antara lain : 

memiliki kestabilan fisik dan/atau kimia yang lebih tinggi pada  

penyimpanan  jangka  panjang, memiliki volume bentuk sediaan lebih 

kecil yang dapat diberikan dalam bentuk kapsul lunak maupun keras 

serta meningkatkan kepatuhan pasien. Formulasi SNEEDS yang 

optimal dipengaruhi oleh sifat fisikokimia dan konsentrasi minyak, 

surfaktan, kosurfaktan, rasio masing-masing komponen, pH dan 

suhu emulsifikasi  terjadi, serta sifat fisikokimia obat (Wardhani, 

2016). 
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a. Minyak 

Minyak  merupakan  eksipien  penting  dalam  pembuatan  

nanoemulsi karena dapat menentukan spontanitas emulsifikasi, 

kelarutan obat, dan ukuran tetesan emulsi. Selain itu mampu   

meningkatkan fraksi obat lipofilik yang ditranspor melalui   

sistem intestinal limpatik sehingga absorbsi pada saluran 

gastrointestinal (Wardhani, 2016). 

Komponen minyak yang digunakan dalam formulasi  

SNEDDS adalah minyak yang dapat melarutkan obat dengan  

maksimal serta harus mampu menghasilkan ukuran tetesan yang 

kecil sehingga dapat terbentuk nanoemulsi. Komponen 

minyak/lemak umumnya adalah ester asam lemak atau  

hidrokarbon jenuh dengan rantai sedang hingga panjang, dalam 

bentuk cair, semipadat, maupun padat pada temperatur ruangan 

(Wardhani, 2016). 

b.  Surfaktan 

Surfaktan merupakan salah satu komponen penting  

dalam pembuatan SNEDDS. Surfaktan adalah zat yang dalam 

struktur molekulnya memiliki bagian lipofil dan hidrofil. Molekul 

surfaktan memiliki bagian polar yang suka akan air (hidrofilik) 

dan bagian non polar yang suka dengan minyak/lemak   

(lipofilik)  (Wardhani, 2016)  

Surfaktan berfungsi untuk menurunkan tegangan 

antarmuka dan berpengaruh  besar terhadap  proses  pembentukan  

nanoemulsi, serta ukuran tetesan nanoemulsi. Kemampuan  

SNEDDS terdispersi secara cepat dalam kondisi pengadukan  

ringan ditentukan oleh kemampuan emulsifikasi surfaktan. 

Surfaktan dalam SNEDDS dapat berupa sebagai surfaktan   

tunggal atau kombinasi beberapa surfaktan. Surfaktan yang 

berbeda diskrining untuk melihat kemampuan emulsifikasi fase 

minyak yang dipilih. Surfaktan dipilih berdasarkan transparansi 

dan kemudahan emulsifikasi (Wardhani, 2016). 
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Secara umum, surfaktan untuk SNEDDS harus sangat 

hidrofilik dengan HLB berkisar antara 15 – 21. Penggunaan 

surfaktan nonionik dengan nilai HLB tinggi akan membantu 

dalam pembentukan nanoemulsi m/o dengan cepat dalam media   

berair. Surfaktan nonionik lebih sering digunakan mengingat 

sifatnya yang kurang terpengaruh oleh pH, aman, dan 

biokompatibel sehingga penggunaan surfaktan nonionik lebih   

sering daripada ionik dan umumnya surfaktan nonionik diizinkan 

untuk penggunaan melalui rute oral (Wardhani, 2016).  

Berdasarkan muatannya surfaktan dibagi menjadi empat 

golongan yaitu:  

1. Surfaktan anionik yaitu surfaktan yang bagian alkilnya terikat 

pada suatu anion. Karakteristiknya yang hidrofilik disebabkan 

karena adanya gugus ionik yang cukup besar, yang biasanya 

berupa gugus sulfat atau sulfonat Contohnya surfaktan anionik 

diantaranya linier alkilbenzen sulfonat (LAS), alkohol sulfat 

(AS), alkohol ester sulfat (AES), alfa olein sulfonat (AOS), 

parafin (secondary alkane sulfonat, SAS) dan metil ester 

sulfonat (MES).  

2. Surfaktan kationik yaitu surfaktan yang bagian alkilnya terikat 

pada suatu kation. Surfaktan jenis ini memecah dalam media 

cair, dengan bagian kepala surfaktan kationik bertindak sebagai 

pembawa sifat aktif permukaan. Contohnya garam alkil 

trimethil ammonium, garam dialkil- dimethil ammonium dan 

garam alkil dimethil benzil ammonium.  

3. Surfaktan nonionik yaitu surfaktan yang bagian alkilnya tidak 

bermuatan. Contohnya ester gliserol asam lemak, ester sorbitan 

asam lemak, ester sukrosa asam lemak, polietilena alkil amina, 

glukamina, alkil poliglukosida, mono alkanol amina, dialkanol 

amina dan alkil amina oksida. 6  

4. Surfaktan amfoter yaitu surfaktan yang bagian alkilnya 

mempunyai muatan positif dan negatif. Contohnya surfaktan 
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yang mengandung asam amino, betain, fosfobetain. (Wardhani, 

2016) 

Surfaktan yang sering digunakan dalam pembuatan 

SNEDDS yakni tween 80 dan tween 20 yang termasuk dalam 

jenis surfaktan nonionik. Tween 80 memiliki nama kimia 

polyoxyethylene 20 sorbitan monooleat dan  memiliki  rumus  

molekul C64H124O26. Tween 80 memiliki HLB sebesar 15 

yang sesuai untuk sediaan SNEDDS. Tween 20 dan Tween 80   

dikategorikan sebagai generally regarded as nontoxic and 

nonirritant (Wardhani, 2016).  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Struktur Tween 80 

(Wardhani, 2016) 
 

Tween 20 memiliki nama kimia polyoxyethylene 20 

sorbitan monolaurat dengan rumus kimia C58H124O26. Tween 

20 memiliki nilai HLB sebesar sekitar 16,7 (Bouchemal et al., 

2004; Singh et al., 2009). Tween 20 juga terbukti dapat  

memperbaiki disolusi dan absorpsi molekul obat lipofilik 

(Wardhani, 2016). 

 

 

Gambar 2.3. Struktur Tween 20 

(Wardhani, 2016) 
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c.  Kosurfaktan 

Penggunaan kosurfaktan pada SNEDDS bertujuan untuk 

meningkatkan drug loading, mempercepat self-emulsification, 

dan mengatur ukuran droplet nanoemulsi. Senyawa amfifilik 

kosurfaktan memiliki afinitas terhadap air dan minyak. Secara 

umum, kosurfaktan  yang dipilih berupa alkohol rantai pendek 

karena mampu mengurangi tegangan antarmuka, meningkatkan 

fluiditas antarmuka, dan mampu meningkatkan pencampuran air 

dan minyak karena partisinya diantara dua fase tersebut 

(Wardhani, 2016). 

Kosurfaktan  yang  umum  digunakan  dalam  formulasi  

SNEDDS adalah PEG 400 dan propilen  glikol, keduanya  

berupa cairan kental, tidak berwarna  dan transparan.  Propilen  

glikol memiliki nama kimia 1,2-propanediol dengan struktur  

kimia C3H8O2 memiliki nilai HLB sebesar 3,4. Propilen  glikol 

termasuk dalam kategori generally regarded as a relatively 

nontoxic material (Rowe et al., 2009). Penggunaan propilen 

glikol bersama-sama dengan asam oleat diketahui dapat 

membantu dalam mempertinggi laju penetrasi bermacam-macam 

senyawa (Wardhani, 2016). 

 

 

 

 

    

 

Gambar 2.4. Struktur Propylene glycol  

(Wardhani, 2016) 

PEG 400 memiliki nilai HLB sebesar 11,6 dan  

dikategorikan sebagai generally regarded as nontoxic and  

nonirritant material (Wardhani, 2016). 
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   Gambar 2.5. Struktur Polyethylene glycol 400 

(Wardhani, 2016) 

 

7. PSA (Particle Size Analyzer) 

Ukuran partikel dan distribusi ukuran partikel merupakan suatu 

karakteristik khusus dalam sistem nanopartikel. Suatu materi 

dikatakan nanopartikel jika memiliki ukuran partikel di bawah 100 

nm. Ada banyak cara atau metode yang digunakan untuk menentukan 

ukuran partikel dari nanopartikel. Cara yang paling sering digunakan 

untuk menentukan ukuran suatu partikel adalah dengan metode PCS 

(Photon Correlation Spectroscopy) dan DLS (Dynamic Light 

Scattering). PCS dapat digunakan untuk menentukan ukuran partikel 

dengan cara mendispersikan sampel dalam medium cair. Pada kondisi 

ini, partikel-partikel sampel akan bergerak secara acak mengikuti 

aturan gerak Brown. PCS akan mengukur ukuran partikel dengan cara 

menembakkan partikel-partikel yang bergerak acak dengan 

menggunakan laser. PCS akan menentukan distribusi ukuran partikel 

rata-ratanya, sedangkan DLS digunakan untuk menentukan ukuran 

partikel dengan cara memasukkan partikel kecil di dalam suspensi 

yang bergerak dalam pola acak. Pengukuran dilakukan dengan prinsip 

bahwa partikel yang lebih besar akan bergerak dengan lambat 

dibandingkan dengan partikel yang lebih kecil (Jahanshahi et al., 

2008). 

PSA merupakan suatu alat yang digunakan untuk menentukan 

ukuran partikel yang berbasis PCS (Photon Correlation Spectroscopy) 

dan menggunakan metode LAS (Laser Diffraction). Metode LAS ini 

dibagi menjadi 2 metode, yaitu: 
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a. Metode basah (Wet Dispersion Unit), metode ini menggunakan 

media pendispersi untuk mendispersikan material uji. 

b. Metode kering (Dry Dispersion Unit), metode ini memanfaatkan 

udara atau aliran udara untuk melarutkan partikel dan 

membawanya ke sensing zone. Metode ini baik digunakan untuk 

ukuran yang kasar, dimana hubungan antar partikel lemah dan 

kemungkinan untuk beraglomerasi kecil. 

Pengukuran partikel dengan menggunakan PSA-DLS biasanya 

menggunakan metode basah. Metode ini dinilai lebih akurat jika 

dibandingkan dengan metode kering ataupun pengukuran partikel 

dengan metode ayakan dan analisa gambar. Terutama untuk sampel-

sampel dalam orde nanometer dan submicron yang biasanya memiliki 

kecenderungan aglomerasi yang tinggi. Hal ini dikarenakan partikel 

didispersikan ke dalam media sehingga partikel tidak saling 

beraglomerasi (menggumpal). Dengan demikian, ukuran partikel yang 

terukur adalah ukuran dari single particle. Selain itu, hasil pengukuran 

dimunculkan dalam bentuk distribusi, sehingga hasil pengukuran 

dapat diasumsikan sudah menggambarkan keseluruhan kondisi 

sampel. 

Keunggulan penggunaan Particle Size Analyzer (PSA) untuk 

mengetahui ukuran partikel adalah sebagai berikut: 

a. Lebih akurat dan mudah digunakan, pengukuran partikel dengan 

menggunakan PSA lebih akurat jika dibandingkan dengan 

pengukuran partikel dengan alat lain seperti TEM ataupun SEM. 

Hal ini dikarenakan partikel dari sampel yang akan diuji 

didispersikan ke dalam sebuah media sehingga ukuran partikel 

yang terukur adalah ukuran dari single particle. 

b. Hasil pengukuran dalam bentuk distribusi, sehingga dapat 

menggambarkan keseluruhan kondisi sampel, yang berarti 

penyebaran ukuran rata-rata partikel dalam suatu sampel. 

c. Rentang pengukuran dari 0,6 nanometer hingga 7 mikrometer 

(Rusli, 2011). 
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8. Zeta potensial analyzer 

Zeta potensial dapat didefeinisikan sebagai potensial 

elektrostatik di bidang geser partikel. Bidang geser terdapat pada jarak 

terkecil dari permukaan partikel. Jarak yang terdapat dalam membran 

cairan dapat bergeser mengikuti pergerakan partikel melalui cairan 

bulk. Membran cairan didalam bidang geser selalu berpindah dengan 

partikel. Bidang geser selalu mengikuti pergerakan partikel dan 

melakukan pembaruan ketika gerak partikel terhenti. Zeta potensial 

adalah jarak antara potensial elktrostatic dengan permukaan partikel 

(Dinger, 2010). 

Zeta potensial memiliki nilai antara +100 mV melalui 0 mV 

sampai -100mV. Tingginya nilai deflokulasi terjadi jika nilai zeta 

potensialnya lebih besar dari ~60 mV yang artinya nilai antara +60 

mV sampai 100 mV dan -60 mV sampai -100 mV yang menunjukan 

tingkatnya tingkat deflokulasi suspensi. Floculasi selalu terjadi jika 

nilai zeta potensialnya mendekati 0, yaitu antara +10mV sampai -

10mV (Dinger, 2010). 

Nanopartikel  dengan  nilai potensial  zeta melebihi  +30 mV 

atau kurang dari -30 mV menunjukkan  kestabilan,  karena muatan 

listrik dari droplet cukup kuat untuk menolak antara droplet yang 

dominan dalam sitem nanoemulsi (Wardhani, 2016). 

 

9. KLT (Kromatografi Lapis Tipis) 

Menurut Sudjadi (2008), Kromatografi Lapis Tipis (KLT) 

merupakan metode pemisahan yang paling populer, memiliki banyak 

kegunaan yang memberikan keuntungan seperti peralatan yang 

dibutuhkan sederhana, murah, waktu yang digunakan untuk analisis 

singkat, sampel yang dibutuhkan sedikit, dan memiliki daya pisah 

yang cukup baik. Pemisahan komponen-komponen berdasrkan 

perbedaan adsorbsi atau partisi oleh fase diam dipisahkan oleh gerak 

pelarut pengembang. Pemilihan eluen (fasa gerak) yang tepat 
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merupakan langkah penting dalam keberhasilan analisis menggunakan 

KLT. Pemilihan eluen berdasarkan pada prinsip “like disolve like”. 

Eluen yang dipilih sebaiknya merupakan campuran pelarut yang 

mempunyai polaritas serendah mungkin, hal ini dimaksudkan untuk 

mengurangi serapan dari setiap komponen dari campuran pelarut. Jika 

komponen-komponen yang mempunyai sifat polar tinggi (misalnya 

air) dalam campuran, maka akan mengubah sistem menjadi partisi. 

Campuran yang baik memberikan fase gerak yang mempunyai 

kekuatan bergerak sedang, tetapi sebaiknya dihindari mencampur 

lebih dari dua komponen, karena campuran yang lebih kompleks cepat 

mengalami perubahan-perubahan fasa terhadap perubahan suhu 

(Hardjono, 1995). 

Identitas noda pada plat dinyatakan dengan harga Rf 

(retardation factor). Rf merupakan rasio jarak noda terhadap titik awal 

dibagi jarak eluen terhadap titik awal. Secara sistematis dapat 

dituliskan : 

Rf = 
 

 
 

dengan, l = jarak noda dari titik awal ke titik akhir setelah proses 

pengembangan (cm) dan h = jarak eluen dari titik awal ke batas akhir 

eluen (cm). Harga Rf berkisar antara 0-0,999. 

Keuntungan yang pasti dari KLT adalah biaya yang sangat 

rendah dan kemudahannya. KLT juga mempunyai kemampuan 

sebagai suatu metode rutin untuk penyaringan awal sampel-sampel 

polimer atau untuk memonitor proses-proses polimerisasi (Stevens, 

2001). 

 

10. Uji Aktivitas Penangkapan Radikal Bebas Menggunakan Metode 

DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) 

Pengukuran aktivitas penangkap radikal bebas dapat dilakukan 

dengan beberapa cara antara lain dengan metode lipid peroksida, 

tiobarbiturat, malonaldehid, 8-karoten bleaching, DPPH, dan 

tiosianat. Metode DPPH adalah salah satu yang paling popular karena 
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praktis dan sensitif (Molyneux, 2004). DPPH merupakan senyawa 

radikal bebas yang stabil dan apabila digunakan sebagai pereaksi 

cukup dilarutkan. Senyawa ini jika disimpan dalam keadaan dan 

kondisi penyimpanan yang baik akan tetap stabil selama bertahun-

tahun (Winarsi, 2007). 

Prinsip dari uji aktivitas antioksidan dengan metode DPPH 

adalah terjadinya perubahan warna ungu menjadi ungu pudar dan 

kuning. Perubahan warna tersebut dikarenakan adanya penurunan 

absorptivitas molar dari molekul DPPH. Perubahan warna tersebut 

berdasarkan jumlah elektron yang tertangkap. Radikal bebas DPPH 

yang memiliki elektron tidak berpasangan memberikan warna ungu. 

Perubahan warna yang terjadi disebabkan adanya ikatan antara 

elektron DPPH dengan atom hydrogen yang mengindikasikan adanya 

peningkatan kemampuan antioksidan dalam menangkap radikal bebas. 

Jika semua elektron pada radikal bebas DPPH menjadi berpasangan 

maka warna larutan berubah dari ungu tua menjadi kuning terang dan 

absorbansi pada panjang gelombang 517 nm akan hilang. Semakin 

besar konsentrasi larutan, maka semakin memudar warna larutan dan 

absorbansinya semakin kecil (Koleva et al., 2002). 

 

 

Gambar 2.6. Mekanisme Penangkapan Radikal DPPH oleh Antioksidan  

(Prakash et al., 2001) 

 

Larutan DPPH berwarna ungu tua bertemu dengan senyawa 

antioksidan akan memudarkan warna DPPH menjadi ungu muda. Hal 

ini karena elektron radikal pada DPPH di terminasi dengan suatu 

senyawa antioksidan. 
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Pengukuran aktivitas antioksidan ditandai dengan penurunan 

serapan larutan DPPH yang disebabkan adanya penambahan sampel. 

Untuk memperoleh nilai serapan larutan DPPH terhadap sampel 

(ekstrak) tersebut dihitung sebagai persen inhibisi (% inhibisi) dengan 

rumus sebagai berikut: 

 

            
(                   )

          
        

Keterangan: 

% inhibisi = presentase hambat antioksidan 

A kontrol  = absorbansi DPPH 

A sampel   = Absorbansi larutan uji    

Kemudian hasil yang diperoleh dimasukan kedalam persamaan 

regresi dengan konsentrasi sampel atau ekstrak (µg/ml) sebagai basis 

(sumbu X) dan nilai % inhibisi (antioksidan) sebagai ordinatnya 

(sumbu Y). Nilai IC50 dari perhitungan pada saat % inhibisi sebesar 

50% dengan Y= Ax + b (Zuhra et al., 2008). 
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B. Kerangka Konsep  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.7. Diagram Kerangtka Konseptual 
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C. Hipotesis 

1. Menghasilkan sediaan nanoemulsi ekstrak etanol daun manggis 

(Garcinia mangostana L.)  yang dapat diformulasikan dengan 

surfaktan tween 80 dan kosurfaktan PEG 400 menggunakan metode 

SNEEDS (Self-emulsifying drug delivery system). 

2. Sediaan nanoemulsi ekstrak etanol daun manggis (Garcinia 

mangostana L.) memiliki efektivitas sebagai antioksidan. 

3. Sediaan nanoemulsi ekstrak etanol daun manggis memiliki komponen 

senyawa sama dengan ekstrak dan memiliki ukuran nanopartikel yang 

stabil. 
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