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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Berbagai penyakit dalam tubuh disebabkan oleh adanya radikal 

bebas. Radikal bebas adalah atom atau gugus yang memiliki satu atau 

lebih elektron tidak berpasangan. Radikal bebas juga dijumpai pada 

lingkungan, beberapa logam (contohnya besi dan tembaga), asap rokok, 

obat, makanan dalam kemasan, bahan aditif, dan lain-lain (Dungir et al., 

2012). 

Salah satu penangkal senyawa radikal bebas yaitu senyawa 

antioksidan, senyawa antioksidan merupakan senyawa pemberi elektron 

(electron donor), yang mampu menangkal dampak negative oksidan    

dalam tubuh. Antioksidan bekerja dengan cara mendonorkan satu 

elektronnya kepada senyawa  yang bersifat  oksidan  sehingga aktivitas 

senyawa oksidan tersebut bisa dihambat (Izzati et a.l, 2012). 

Masyarakat mengenal tumbuhan manggis hanya memanfaatkan 

buahnya saja. Padahal bagian lain dari buah manggis juga bermanfaat, 

seperti kulit buah manggis dimanfaatkan sebagai bahan pewarna alami 

dan bahan baku obat-obatan. Dari bagian kulit buahnya,baik yang masih 

muda maupun tua mengandung senyawa xanthon yang mempunyai   

aktivitas sebagai antioksidan. Penelitian oleh Mardawati, dkk (2010)   

terhadap kulit buah manggis. Hasil penelitian menunjukan ekstrak kulit  

buah manggis memiliki aktivitas antioksidan yang kuat. Penelitian 

lainnya dilakukan oleh Amar (2011) yaitu uji aktivitas antioksidan 

ekstrak etanol daun manggis dengan metode DPPH (2,2-difenil-1-

pikrilhidrazil). Dari hasil penelitian Amar (2011), ekstrak etanol daun 

manggis berpotensi sebagai senyawa  antioksidan alami karena memiliki 

aktivitas antioksidan terhadap radikal bebas DPPH dan ekstrak etanol 

memiliki daya antioksidan lebih rendah 11 kali dari vitamin E sampel 

(Izzati et al., 2012). 
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Obat-obat yang berasal dari bahan alam memiliki kendala dalam 

formulasi. Formulasi ekstrak dalam sediaan tablet dalam beberapa kasus 

menimbulkan ketidaknyamanan pemakaian oleh pasien karena dosis 

pemberian yang tinggi sehingga akan berpengaruh pada ukuran tablet 

yang besar atau membutuhkan lebih dari satu tablet sekali pemberian 

kepada pasien (Aninditha dan Oktaviani , 2016). 

Self-Nanoemulsifying Drug Delivery System (SNEDDS) adalah 

sediaan yang terdiri dari minyak surfaktan, dan kosurfaktan dengan 

komposisi yang sesuai sehingga mampu menciptakan campuran isotropik 

yang stabil. SNEDDS mampu membentuk emulsi spontan ketika berada 

di dalam saluran cerna (Aninditha dan Oktaviani, 2016). 

Pengembangan formulasi bahan alam salah satunya adalah   

dengan teknik Self-Nanoemulsifying Drug Delivery System (SNEDDS), 

metode ini digunakan untuk dapat meningkatkan ketersediaan hayati zat 

aktif di dalam tubuh. Partikel zat aktif yang berukuran kecil akan  

meningkatkan luas permukaan secara signifikan sehingga mampu 

menambah kelarutan, laju disolusi dan absorpsi zat aktif di dalam tubuh   

(Aninditha dan Oktaviani, 2016). 

Dilihat dari latar belakang inilah untuk memberikan terobosan 

baru terhadap sediaan khususnya nanoemulsi akan dilakukan Formulasi 

Ekstrak Daun Manggis (Garcinia mangostana L.) sebagai antioksidan  

dengan surfaktan tween 80 dan kosurfaktan PEG 400 menggunakan 

metode SNEDDS (self-nanoemulsyfing drug delivery system).  

 

B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pembuatan naanoemulsi ekstrak etanol daun manggis  

dengan surfaktan Tween 80 dan kosurfaktan PEG 400  

menggunakan metode SNEDDS (Self-nanoemulsifyng Drug Delifery 

System) 
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2. Bagaimana karakter nanopartikel yang dihasilkan berdasarkan 

karakterisasi menggunakan instrumen PSA (Particle Size Analyzer), 

Zeta Potential Analyzer dan KLT (Kromatografi Lapis Tipis) 

3. Bagaimana aktivitas antioksidan dari ekstrak etanol daun manggis 

dengan surfaktan tween 80 dan kosurfaktan PEG 400 menggunakan 

metode SNEEDS (Self-nanoemulsifying drug delivery system)  

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Membuat nanoemulsi ekstrak etanol daun manggis dengan surfaktan 

Tween 80 dan kosurfaktan PEG 400 menggunakan metode SNEDDS 

(Self-nanoemulsifyng Drug Delifery System) 

2. Menentukan karakterisasi menggunakan instrumen PSA (Particle 

Size Analyzer), Zeta potential Analyzer dan KLT (Kromatografi 

Lapis Tipis) 

3. Mengetahui aktivitas antioksidan dari nanoemulsi ekstrak etanol 

daun manggis dengan metode  penangkapan radikal bebas DPPH 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang 

pengembangan penelitian tentang sediaan nanoemulsi ekstrak etanol 

daun manggis (Garcinia mangostana L.) dengan metode SNEDDS 

2. Bagi Masyarakat 

Dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang penggunaan daun 

manggis sebagai antioksidan dan juga dapat dimanfaatkan masyarakat 

luas sebagai obat alternatif 
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