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ABSTRAK 

   Kadara merupakan tanaman asli Indonesia. Tanaman Kadara ini  banyak terdapat di 

daerah pulau Sumbawa khususnya daerah Bima dan Dompu. Masyarakat secara tradisional 

menggunakan biji Kadara untuk menyembuhkan malaria,  kencing manis (Diabetes melitus), batu 

ginjal. Flavanoid merupakan senyawa metabolit sekunder tanaman yang memiliki aktivitas sebagai 

antioksidan. Self-Nanoemulsifying Drug Delivery System (SNEDDS) merupakan sistem pemberian 

obat yang stabil secara menggunakan desain termodinamika dan mampu meningkatkan kelarutan 

dan biovailabilitas bahan aktif. Penelitian ini penelitian eksperimental bertujuan untuk mengetahui 

kombinasi minyak, surfaktan dan kosurfaktan yang optimal SNEDDS fraksi etil asetat ekstrak 

daging biji buah kadara dompu dengan menggunakan metode trial and error. Formulasi terdiri 

dari komponen minyak kelapa (VCO), surfaktan tween 80, ko-surfaktan (PEG 400). Tujuh 

formula diformulasikan dengan penambahan ekstrak daging biji buah Kadara dan diuji 

karakteristik. Satu formula dipilih yaitu F7 dengan rasio perbandingan 1:7:2. Hasil uji karakteristik 

menunjukkan pada uji kejernihan memiliki tingkat kejernihan paling tinggi yang diamati secara 

visual, uji waktu emulsifikasi kurang dari 1 menit, dan uji ukuran partikel adalah 16,8 nm,  

sehingga SNEDDS ekstrak daging biji buah Kadara stabil pada F7 denghan rasio minyak, 

surfaktan dan ko-surfaktan pada perbandingan 1:7:2 dan telah memenuhi uji karakterisasi 

SNEDDS yang meliputi uji kejernihan, uji waktu emulsifikasi dan uji ukuran partikel. 

 

Kata Kunci : Buah Kadara , Caesalpinia bonduc, SNEDDS. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

  Sekitar ada 40.000 jenis tanaman yang ditemukan di Indonesia, di mana 

1.300 di antaranya berpotensi menjadi tanaman terapeutik. Selain itu, masyarakat 

Indonesia kembali ke alam sebagai sumber pengobatan karena jamu dan 

tumbuhan lebih mudah didapat, lebih murah, dan memiliki efek samping yang 

lebih sedikit dibandingkan obat-obatan tradisional (Arnida, dkk., 2016).  

  Berlokasi di kepulauan Nusa Tenggara Barat dan mencakup 20153,15 

kilometer persegi. Ada berbagai macam tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai 

obat tradisional dalam budaya NTB, baik yang dapat diambil langsung maupun 

yang perlu diolah. Ampas biji buah Kadara merupakan salah satu jenis tumbuhan 

yang dimanfaatkan sebagai obat di daerah tersebut (Susilo, 2019).  

  Tanaman kadara banyak terdapat di wilayah Bima dan Dompu di pulau 

Sumbawa. Obat tradisional untuk malaria, diabetes (diabetes), dan batu ginjal 

telah ditemukan dalam biji buah Kadara  untuk tujuan pengobatan, biji buah Ka-

dara  secara luas dianggap sebagai obat yang efektif, cara memakan buah Kadara 

yang populer adalah dengan memasaknya sampai minyaknya gosong, kemudian 

dibelah untuk diambil bijinya, yang kemudian langsung dikonsumsi (Susilo, 

2019). 

  Senyawa dalam daging biji berupa flavonoid memiliki efek antibakteri 

dengan merusak membran sel dan struktur sel (Ayoola dkk., 2008). Selain itu, 

flavonoid memiliki berbagai khasiat terapeutik, seperti antipiretik, antidiuretik, 

obat cacing, antialergi, antidiare, dan antivirus (Shukla, dkk., 2009).  
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  Meskipun memiliki berbagai sifat farmakologis, bioavailabilitas oral 

flavonoid rendah karena kelarutan air yang buruk. Untuk mengatasi masalah 

tersebut, ada banyak strategi yang menjanjikan, seperti pengembangan produk 

melalui teknologi farmasi, seperti nanoteknologi yang menggabungkan bahan 

aktif yang sulit larut dalam air, yaitu self-nanoemulsion drug delivery system 

(SNEDDS) (Zhao dkk. , 2019 ). 

  Bagi banyak akademisi dan ilmuwan, nanoteknologi baru-baru ini menarik 

perhatian mereka karena kegunaannya yang sangat beragam dan potensi ekonomi 

yang besar. Sebagai senyawa aktif farmakologis diproduksi, sistem pengiriman 

nanopartikel sedang dikembangkan dengan tujuan utama mengatur ukuran 

partikel, sifat permukaan, dan pelepasan. Teknologi penghantaran obat baru, 

nanopartikel, berpotensi mempercepat penghantaran obat ke reseptor (Anindhita 

& Oktaviani, 2016). Atas dasar itu perlu dilakukan penelitian mengenai Formulasi 

dan Evaluasi SNEDDS Fraksi Etil Asetat ekstrak daging biji buah kadara. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Berapa perbandingan komposisi minyak, surfaktan dan ko-surfaktan yang 

optimal SNEDDS Fraksi Etil Asetat ekstrak Daging Biji Buah Kadara 

Dompu ? 

2. Apakah formula SNEDDS Fraksi Etil Asetat ekstrak Daging Biji Buah 

Kadara Dompu memenuhi karakteristik setelah dilakukan evaluasi ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk Mengetahui berapa perbandingan komposisi minyak, surfaktan dan 

ko-surfaktan optimal SNEDDS Fraksi Etil Asetat ekstrak Daging Biji 

Buah Kadara Dompu. 

2. Untuk mengetahui formula SNEDDS Fraksi Etil Asetat ekstrak Daging 

Biji Buah Kadara Dompu apakah telah memenuhi karakteristik setelah 

dilakukan evaluasi. 

1.4 Manfaat penelitian 

1.4.1 Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama untuk peneliti 

dibidang teknologi farmasi, diharapkan dapat menambah pengetahuan 

dalam hal formulasi SNEDDS Fraksi Etil Asetat ekstrak Daging Biji 

Buah Kadara Dompu. 

1.4.2  Selain itu, penelitian ini memberikan kesempatan untuk menguji 

bagaimana sifat fisik formulasi pada SNEDDS (Self Nano-Emulsifying 

Drug Delivery System) dipengaruhi oleh perubahan rasio surfaktan, 

kosurfaktan, atau minyak yang digunakan dalam formulasi. 

1.5 Keaslian Penelitian 

Berdasarkan penelitian  Metha Anung Anindhita, dan Nila Oktaviani tahun 

2016 yang berjudul Formulasi Self Nano-Emulsifiying Drug Delivery System 

(SNEDDS) Ekstrak daun pepaya (Carica papaya L.) dengan Virgin Coconut oil 

(VCO) sebagai minyak pembawa. Pengobatan dengan zat alami memiliki efek 

samping yang cukup kecil dibandingkan dengan bahan kimia. Daun pepaya 

mengandung flavonoid yang memiliki efek analgesik. Flavonoid menghambat 
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produksi prostaglandin. Penelitian ini dilakukan untuk merumuskan ekstrak cuti 

papaya ke dalam teknik sistem pengiriman obat nanoemulsifikasi (SNEDDS). 

Metode. Pepaya daun ekstrak Snedds dibuat dengan minyak perak kelapa (VCO) 

sebagai minyak, tween 80 sebagai surfaktan, dan PEG 400 sebagai cosurfaktan. 

Nanoemulsi menguji kejelasan, transmitansi, waktu dan keseimbangan emulsifi-

kasi. Hasil. Papaya daun ekstrak Snedds dapat diproduksi dengan VCO sebagai 

minyak dan surfaktan ko-surfactan dalam 1: 9. 

Berdasarkan penelitian Ihda mahila alawiyah tahun 2020 yang berjudul 

Pengembangan dan penilaian ekstrak etanol bawang dayak 9 (Eleutherine 

palmifolia (L.) merr.) SNEDDS, serta uji karakteristik Ukuran partikel 10-200 nm 

untuk F13 dan 10-200 nm untuk F34 menghasilkan pemisahan fasa dan persentase 

T sebesar 90 % dalam pengujian biasa, yang dilakukan dengan menggunakan 

ukuran partikel ini. Pada berbagai pengenceran, pengujian viskositas dan pH 

kedua formulasi menunjukkan bahwa keduanya stabil dan dapat larut dalam SGF 

dan SIF. Preparat yang tidak stabil dicurigai jika terdapat stabilitas 

termodinamika. Minyak sawit trigliserida rantai panjang dan ekstrak bawang 

dayak digabungkan untuk membuat resep SNEDDS, namun tampaknya belum 

stabil. 

 Berdasarkan penelitian Sani Ega Priani pada tahun 2020 yang berjudul 

Formulasi dan Karakterisasi SNEDDS (self nanoemulsifying drug delivery 

system) mengandung minyak jintan hitam dan minyak zaitun. Penyerapan oral 

obat hidrofobik ditingkatkan dengan penggunaan sistem penghantaran obat self-

nanoemulsifying (SNEDDS). Pada penelitian ini sedang dipelajari karakteristik 
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formulasi SNEDDS dengan minyak jintan hitam dan minyak zaitun. Analisis GC-

MS dari senyawa dalam minyak jintan hitam dan minyak zaitun dilakukan sebagai 

tahap awal dalam penyelidikan. Konsentrasi minyak, surfaktan, dan kosurfaktan 

divariasikan untuk mendapatkan hasil formulasi terbaik. Sediaan SNEDDS diuji 

untuk transmitansi, dispersibilitas, ketahanan, termodinamika (sentrifugasi, siklus 

pendinginan pemanasan, siklus pencairan beku), dan ukuran serta bentuk butiran 

nanoemulsi. Dalam penyelidikan, formula SNEDDS yang paling efisien 

ditemukan adalah campuran 3:2 dari surfaktan kosurfaktan RH 40 dan PEG 400 

dalam fase minyak, serta campuran 1:7 dari keduanya. Uji dispersibilitas grade A, 

stabilitas dalam uji ketahanan dan termodinamika, dan stabilitas dalam ketahanan 

semuanya ditemukan untuk dipenuhi oleh preparasi. Setelah menggunakan 

persiapan SNEDDS, nanoemulsion dengan butiran berukuran 99 nm dihasilkan 

secara spontan menggunakan metode ini. Peneliti mengamati bahwa minyak 

jintan hitam dan minyak zaitun dalam formula ideal formulasi SNEDDS memiliki 

sifat fisik yang baik.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tanaman Kadara(Caesalphinia bonduc)  

Hutan lembab dengan tanah basah dan tanaman besar sehingga melindungi 

tanaman Kadara (Caesalpinia bonduc) dari sinar matahari. Tanaman ini banyak 

berada di perbatasan hutan lindung dan perkebunan rakyat (Asep Kusrahman, 

2012). Bentuk dari tanaman kadara ini ditunjukan pada gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1. Tanaman kadara (Asep kusrahman, 2012) 

2.1.2 Morfologi Tanaman Kadara 

a. Daun 

Tanaman muda memiliki ujung tumpul berbentuk lonjong, 

sedangkan tanaman tua memiliki ujung runcing. Posisi daun sejajar, dan 

tangkai daun ada, pertulangan daun seperti terlihat pada gambar 2.2. 
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Gambar 2.2.  Bentuk daun Tanaman Tanaman kadara (Asep 

kusrahman, 2012) 

b. Batang 

Menyebar di sepanjang batang berduri, batang remaja memiliki 

kulit hijau, sedangkan batang tua memiliki kulit coklat, dan panjangnya 

bisa mencapai puluhan meter. Seperti telihat pada gambar 2.3. 

 

Gambar 2.3. Batang kadara (Asep kusrahman, 2012) 

c. Buah Kadara 

Ketika buahnya masih hijau dan berduri, ditutupi dengan duri. 

Terdapat banyak duri tajam pada buah saat berwarna coklat tua. Setiap 

buah memiliki antara empat - enam biji. Daging bijinya bulat dan biji 

muda berwarna hijau dengan kulit biji halus, tetapi biji tua berwarna abu-
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abu. Lapisan abu dan biji yang sangat tahan lama. Seperti terlihat pada 

gambar 2.4. 

 

Gambar 2.4. Bentuk buah kadara (Asep kusrahman, 2012) 

2.1.3 Taksonomi Tumbuhan Kadara (Caesalpnia bonduc) 

Klasifikasi botani tanaman kadara (Caesalpnia bonduc) adalah sebagai 

berikut:  

Kerajaan  : Plantae 

Subkingdom :  Tracheobionta 

Superdivisi  :  Spermatophyta 

Divisi  :  Magnoliophyta 

Kelas  :  Magnoliopsida 

Ordo  :  Fabales 

Famili  :  Caesalpniaceae 

Genus  :  Caesalphinia 

Spesies  :  Caesalphiniae bonduc(L) Roxb  

(Asep Kusrahman, 2012) 

2.1.4 Kegunaan Biji Kadara di Masyarakat 

suku Mbojo di Kabupaten Bima dan Dompu sudah lama mengandalkan 

biji buah Kadara untuk menyembuhkan berbagai penyakit, hingga kini masih 
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terus dilakukan. Untuk tujuan pengobatan, biji kadara digoreng dalam wajan 

tanah tanpa minyak sampai gosong untuk mengambil daging bijinya kemudian 

dikonsumsi untuk obat. 

Bubuk biji dapat digunakan untuk mengobati berbagai penyakit, antara lain: 

1. Malaria (menggigil) 

2. Retinopati diabetik (diabetes melitus) 

3. Tekanan darah yang terlalu tinggi (hipertensi) 

4. Benjolan di bagian belakang kandung kemih (Sopian, 2019) 

2.2 Metabolit Sekunder 

Ada beberapa jenis senyawa metabolit sekunder yang banyak digunakan 

untuk melindungi tanaman dari serangan hama dan penyakit di dalam tanaman 

atau di lingkungan. Warna, racun, aroma kuliner, dan pengobatan tradisional 

merupakan contoh metabolit sekunder yang digunakan dalam kehidupan sehari-

hari (Meta,2011). 

a. Senyawa Alkaloid 

Senyawa Alkaloid Senyawa organik berlimpah di hampir semua bahan 

alami. Berbagai macam tanaman mengandung sebagian besar bahan kimia 

alkaloid. Semua alkaloid mencakup setidaknya satu atom nitrogen. Cincin 

heterosiklik mengandung sebagian besar atom nitrogen ini. Alkaloid banyak 

ditemukan pada tumbuhan berbunga atau angiospermae, seperti famili 

Leguminoceae, Papavraceae, Ranunculacea dan Berberidaceae. Alkaloid 

juga dapat ditemukan pada tumbuhan monokotil yang tidak berbunga 

(Familia Solanaceae dan Liliaceae). Seiring berjalannya waktu, semakin 
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banyak alkaloid yang diidentifikasi dalam berbagai makhluk mulai dari 

serangga hingga organisme laut hingga mikroba dan tumbuhan tingkat 

rendah. Castoramine, Pirrol-Pheromones dan Pirrol-Pheromones telah 

terdeteksi pada serangga kelamin, rusa, dan musang juga. Pyrocyamine 

ditemukan dalam bakteri Pseudomonas aeruginosa, dan khanoclavin-I 

ditemukan dalam jamur Claviceps purpurea. Lycopidine ditemukan dalam 

genus lumut Lycopodium. (Najib, 2010). Struktur alkaloid terlihat pada 

gambar 2.5. 

 

Gambar 2.5. Struktur Alkaloid (Harborne, 1987) 

Tanaman yang memiliki alkaloid mungkin memiliki banyak alkaloid di 

bagian tertentu dari tanaman. Sebagai contoh, Rauvolfia sp. akar memiliki 

reserpin. Kina ditemukan di kulit kayu, bukan daun Cinchona ledgeriana. 

Beberapa bagian tanaman bebas alkaloid, sedangkan yang lain kaya alkaloid. 

Tapi ini tidak berarti bahwa alkaloid tanaman diproduksi di area tanaman ini. 

Biji, buah, daun, akar, dan rimpang adalah semua tempat di mana alkaloid 

dapat ditemukan. Datura dan Nicotiana, misalnya, menghasilkan alkaloid di 

akar dan dengan  cepat menularkannya ke daunnya. ipecacuanhae) dan pada 

kulit kayu (Cinchona succirubra). Serangga dan hewan diracuni oleh alkaloid 

ini, yang masing-masing melakukan fungsi yang berbeda. Reaksi 
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detoksifikasi, yang memecah komponen yang tidak baik bagi tanaman, 

menjadikannya seperti faktor pertumbuhan tanaman dan cadangan makanan 

(Nadjib, 2010). 

1) Salah satu sifat kimianya adalah Ada banyak hal yang berbeda tentang 

alkaloid. Atom nitrogen, yang biasanya ditemukan dalam asam amino, 

ditemukan dalam zat ini. 

2) Biasanya dalam bentuk kristal atau bubuk yang tidak terlalu jernih. 

3) Ini adalah kelompok ketiga dari alkaloid yang datang dalam bentuk cair. 

Coinine, nikotin, dan partein adalah tiga di antaranya. 

4) Pada tumbuhan, dalam bentuk bebas, sebagai N-oksida, atau sebagai 

garamnya. 

5) Sebagian besar waktu, rasanya tidak enak  

6) Ketika alkaloid dilarutkan dalam pelarut organik non-polar seperti 

kloroform, eter, dan etanol, mereka tidak larut dalam air. 

7) Ketika alkaloid adalah garam, mereka mudah larut dalam air. 

8) Akhirnya, alkaloid bebas bersifat basa karena setiap atom memiliki 

pasangan elektron bebas. 

9) Ketika logam berat seperti merkuri, emas, dan bahan berharga lainnya 

beryodium, alkaloid dapat mengendap dari larutan (dasar untuk 

identifikasi alkaloid) (Nadjib, 2010). 

b. Flavonoid 

Selain komposisi kimianya, flavonoid diklasifikasikan berdasarkan 

struktur kimia serta biosintesisnya, dua gugus aromatik yang dihubungkan 
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oleh jembatan karbon membentuk struktur dasar flavonoid (C6-C3-C6). 

Dimungkinkan untuk mengkategorikan flavonoid ke dalam beberapa 

subkategori yang berbeda berdasarkan jenis flavonoid. Dalam hal flavonol, 

flavon membentuk sebagian besar dari mereka, diikuti oleh flavanon dan 

flavanol. Misalnya, struktur keluarga flavonoid sangat berbeda, dengan 

substitusi karbon menghasilkan efek farmakologis yang beragam dari 

senyawa yang sama. (Faizal & Riezky , 2018). 

1) Klasifikasi Flavonoid dan Strukturnya  

1. Flavon  

Daun, buah, dan bunga dari banyak tanaman mengandung 

glukosida, sejenis flavonoid. Apigenin, luteolin, luteolin-7-

glucoside, acatechin, dan baicalin adalah beberapa bahan kimia 

flavon. Pada posisi ke-4, Anda akan menemukan keton flavon dan 

ikatan rangkap antara lokasi 2′ dan 3′. Sebagian besar flavon 

memiliki gugus hidroksil pada posisi kelima. Ginkgo biloba, 

chamomile, mint, dan seledri memiliki kandungan flavonoid yang 

tinggi  (Faizal & Riezky , 2018). Seperti terlihat pada gambar 2.6. 

 

Gambar 2.6. Rumus Struktur Flavon (Faizal & Riezky , 2018) 
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2. Flavonol 

Ada beberapa orang yang menyebut flavonol keton sebagai 

flavonol. Selain quercetin, flavonol yang ada dalam tanaman 

termasuk berbagai fitonutrien dan fitokimia lainnya. Ketika 

glikosilasi terjadi pada cincin C, perbedaan antara flavonol dan 

flavon dapat dilihat pada posisi 3. Sifat antioksidan flavonol 

berkontribusi pada kemanjuran obatnya. Gugus aromatik cincin B, 

seperti yang ditunjukkan sebelumnya, adalah yang memberi 

flavonol aksinya. Sifat transfer elektron dan pemutusan radikal 

bebas ini disebabkan oleh ikatan rangkap konjugasi cincin B pada 

posisi 2′ dan 3′. Flavonol berlimpah di berbagai tanaman, termasuk 

tomat, apel, anggur, bawang, dan beri (Faizal & Riezky, 2018). 

Seperti terlihat pada gambar 2.7. 

 

Gambar 2.7.  Rumus Struktur Flavonol (Faizal & Riezky , 2018) 

3. Flavanon 

Famili Compositae, Leguminosae, dan Rutaceae semuanya 

memiliki konsentrasi flavanon yang tinggi, flavonoid yang paling 
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umum. Zat ini dapat ditemukan dalam berbagai komponen 

tanaman, termasuk akar, rimpang, batang, bunga, dan buah. 

Naringin, lonchocarpol, ponkyretin, pinocembrin, dan ponkyretin. 

Ikatan rangkap antara lokasi cincin C 2 dan 3 membedakannya dari 

flavon. Flanavon ditemukan dalam lemon dan buah jeruk lainnya. 

Flavanon memiliki sifat antioksidan dan anti-inflamasi dalam 

farmakologi. Dalam makrofag, flavanon membatasi pembentukan 

sitokin pro-inflamasi, yang mengurangi produksi spesies oksigen 

reaktif (ROS) dan nitrat dan nitrit sebagai indikator peradangan 

(Faizal & Riezky, 2018). Gambar 2.8 mengilustrasikan hal ini. 

 

Gambar 2.8. Rumus Struktur Flavanon (Faizal & Riezky , 2018) 

4. Flavanol  

Ada dua jenis katekin: flavanon yang telah terhidroksilasi dan 

flavanol yang belum terhidroksilasi. Pada posisi dua dan tiga, tidak 

ada ikatan rangkap. Pada cincin C, gugus hidroksi selalu berada 

pada posisi 3, sedangkan ikatan rangkap pada posisi 2 dan 3 selalu 

merupakan ikatan tunggal. Di antara banyak tanaman yang 

mengandung flavanol adalah teh dan kiwi. Mereka memiliki 
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potensi untuk bermanfaat bagi kesehatan tubuh Anda. Pelebaran 

arteri darah oleh flavanols telah ditemukan untuk meningkatkan 

kadar oksida nitrat dalam darah perokok. Itu karena flavanol 

meningkatkan ukuran pembuluh darah. Senyawa seperti katekin, 

epikatekin, dan galokatekin dapat diuraikan menjadi senyawa yang 

lebih kompleks. Faizal dan Riezky (2018, hlm. 1). Gambar 2.9 

mengilustrasikan hal ini. 

 

Gambar2.9. Rumus Struktur Flavano (Faizal & Riezky , 2018) 

5. Kalkon 

Tidak adanya cincin C aromatik, yang bertindak sebagai fondasi 

struktural flavonoid, membuatnya menjadi flavonoid yang unik. 

Senyawa kalkon yang terdapat pada tumbuhan antara lain 

phloridzin, arbutin, phloretin, dan chlarconaringenin. 3β-

hydroxysteroid dehydrogenase (HSD) dan 17β-hydroxysteroid 

dehydratase (HSD) terbukti dimodulasi secara in vitro oleh 

tindakan farmakologis yang diperiksa oleh Hattidk. (2009). Tomat, 

stroberi, pir, beri, dan gandum hanyalah beberapa tanaman yang 
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mengandung kalkon (Faizal & Riezky , 2018). Seperti terlihat pada 

gambar 2.10. 

 

Gambar 2.10. Rumus Struktur Khalkon (Faizal & Riezky , 2018) 

c. Tanin 

Sifat astringen, antidiare, antimikroba, dan antioksidan telah 

ditemukan pada tanin, yang merupakan senyawa aktif yang dihasilkan dari 

metabolit sekunder. Tanin terkondensasi, atau tanin katekat, dan tanin 

terhidrolisis, atau tanin kesalahan, adalah dua bentuk tanin. Ada dua tanin 

terhidrolisis yang berbeda yaitu galotanin dan ellagitanin. Tanin 

melakukan berbagai tugas biologis, termasuk pengendapan protein dan 

khelasi logam. Secara teori, tanin mungkin berfungsi sebagai antioksidan 

biologis (Asasu, 2015). Berikut rumus struktur tanin yang terlihat pada 

gambar 2.11. 

 

Gambar 2.11. Rumus Struktur Tanin (Asasu, 2015) 
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d. Saponin 

Pada tumbuhan, saponin adalah glikosida steroid, alkaloid steroid, 

dan steroid yang memiliki aktivitas nitrogen atau triterpinoid. By 

increasing insulin release and slowing down gluconeogenesis in mice, 

saponin charantin from Momordicha charantia can be used as an insulin-

like agent. Several plant extracts, including sitosterol, andrographolide, 

and gymnemic acid saponins from Gymnema sylvestere, have been 

demonstrated to exhibit hypoglycemic action in animal tests (I Wayan, 

dkk., 2016). Berikut rumus struktur saponin yang terlihat pada gambar 

2.12. 

    

 

 

 

Gambar 2.12. Rumus Struktur Saponin (Chapagain & and Z, 2005) 

e. Terpenoid 

Terpenoid adalah senyawa yang mencakup dua atau lebih unit 

atom C5 yang disebut unitisoprena, yang merupakan bahan penyusun 

terpenoid (2-metil-1,3-butadiena). "Kepala" dari satu unit isoprena 

terhubung ke "ekor" unit lain secara teratur dalam molekul. Dalam kimia 

organik, aturan isoprena mengacu pada keteraturan struktur terpene (AA, 

et al., 2014). Terpenoid memiliki rumus struktur sebagai berikut dapat 

dilihat pada gambar 2.1.3 
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Gambar 2.13. Rumus Struktur Terpenoid (Harborne, 1987) 

2.3 SNEDDS  

SNEDDs (Self Nano Emulsion Drug Delivery System) Ketika minyak dan 

air bersentuhan, surfaktan dan kosurfaktan dalam campuran segera membentuk 

emulsi (Nazzal & Khan, 2002). SNEDDS telah ditunjukkan dalam beberapa 

penelitian untuk meningkatkan ketersediaan hayati obat, sehingga meningkatkan 

kemanjurannya. Keuntungan menggunakan minyak untuk mengangkut obat-

obatan hidrofobik adalah bahwa mereka lebih mudah untuk mengemulsi dalam air 

dan meningkatkan kelarutan obat dalam tubuh, yang penting. (Subramanian & 

Siddalingam, 2017) Keuntungan dari sistem ini termasuk bioavailabilitas obat oral 

ditingkatkan, profil absorbsi obat lebih stabil, target obat selektif menuju tempat 

absorbsi tertentu di saluran pencernaan, dan perlindungan obat dari lingkungan 

yang tidak bersahabat dalam usus. Jadi untuk senyawa obat lipofilik yang 

menunjukkan laju disolusi absorbsi terbatas, sistem ini dapat menawarkan 

peningkatan tingkat absorbsi yang baik (Subramanian & Siddalingam, 2017). 

Nanopartikel dengan metode biokompatibel dan biodegradable yang 

meliputi lipososm, emulsi, nanopartikel solid lipid dan nanostructured lipid 

carriers, micelles serta poly(lactic-co-glycolic acid) nanoparticles dapat 

meningkatkan kelarutan, stabilitas dan bioavaibilitas sediaan fitokimia seperti 
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kurkumin, kuersetin, epigallocatechin gallate dan resveratrol dengan cara 

meningkatkan absorbsi dan menghindari degradasi yang cepat dan memperlama 

waktu sirkulasi didalam tubuh (Wang dkk., 2014). 

2.1.4 Komponen Dari SNEDDS 

Hal ini sangat penting untuk memilih dan mengoptimalkan jumlah 

komponen SNEDDS. Karena komponen SNEDDS dan konsentrasi akan 

mempengaruhi berbagai karakteristik nano emulsi, seperti ukuran tetesan, indeks 

polidispersitas, waktu emulsifikasi sediaan nano dan pelepasan obat in vitro. 

Secara umum, pemilihan komponen berdasarkan kemampuan melarutkan obat 

dan kemampuan untuk membentuk emulsi / nano emulsi. Berbagai komponen 

SNEDDS digunakan adalah, 

a. Minyak  

SNEDDS dibuat dari berbagai tingkat kejenuhan yang bervariasi dari 

minyak trigliserida rantai panjang dan menengah. Obat lipofilik lebih baik 

diserap dari saluran pencernaan ketika mereka diangkut melalui sistem limfatik 

oleh minyak yang memfasilitasi emulsifikasi diri. Karena minyak nabati 

terhidrolisis menawarkan formulasi dan manfaat fisiologis, mereka telah 

memainkan peran penting dalam keberhasilan SNEDDS. Karakteristik 

surfaktan dari minyak trigliserida semisintetik rantai menengah telah 

membuatnya menjadi pengganti populer untuk trigliserida rantai menengah 12-

14 dalam banyak aplikasi. (Soni dkk., 2014). 

Trigliserida di klasifikasikan menjadi rantai pendek (<5 karbon), 

menengah (6-12 karbon) atau rantai panjang (>12 karbon)(Hauss, 2007). 
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Trigliserida rantai medium dapat ditransportasikan secara langsung oleh 

pembuluh darah ke sirkulasi sistemik sedangkan trigliserida rantai panjang 

ditransportasikan melalui system limfatik. (Bandyopadhyay dkk., 2012). 

b. Surfaktan 

Fitur surfaktan, seperti HLB (Hydrophilic Lipophilic Balance) dalam 

minyak, viskositas, dan afinitas, memiliki dampak signifikan pada pembuatan 

nanoemulsi dan ukuran tetesan nanoemulsi dalam produksi SNEDDS 

(Makadia et al., 2013). Nanoemulsi dapat dibuat dengan menggabungkan 

surfaktan hidrofobik dan hidrofilik dalam berbagai cara. tanpa nanoemulsi 

dapat dibuat menggunakan surfaktan dengan hidrofobisitas kurang dari 

sepuluh, menurut American Chemical Society. Sorbitan monoester adalah 

salah satu surfaktan dalam kelompok ini. Sebuah nanoemulsi minyak-dalam-air 

(o/w nanoemulsion) terbentuk ketika air dan surfaktan hidrofilik, seperti 

Tween 80, dicampur (Kalepu et al., 2013). 

Formulasi SNEDDS menggunakan surfaktan non-ionik. Sebagai aturan 

umum, SNEDDS yang stabil terbentuk pada kandungan surfaktan 30-60% b/b 

formulasi. Karakteristik amfifilik surfaktan memungkinkan mereka untuk 

melarutkan sejumlah besar molekul obat hidrofobik. Hal ini mencegah lumen 

gastrointestinal dari akumulasi obat (Soni et al., 2014). 

Aman menggunakan Tween 80 yang memiliki nilai HLB 15, karena 

merupakan surfaktan non-ionik yang tidak terdegradasi seiring waktu (Rowe. 

et al., 2009). Minyak, asam lemak rantai karbon, dan surfaktan spesifik dapat 

digabungkan untuk membuat komposisi yang homogen. Agar emulsi dapat 
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terbentuk, HLB 11-15 harus masuk ke dalam minyak dan membentuk lapisan 

surfaktan di atasnya (Rao dan Shao, 2008). Tween 80 memiliki nilai HLB 15, 

yang menjadikannya surfaktan SNEDDS yang ideal karena cenderung 

hidrofilik dan dapat didistribusikan dalam cairan lambung untuk menghasilkan 

sistem nanoemulsi minyak dalam air yang terbentuk secara spontan. 

Nilai HIB yang berkisar antara 8 sampai 18 diperlukan untuk menentukan 

jenis emulsi minyak dalam air (O/W). Nilai HLB Tween 80 adalah 15 dan nilai 

HIB PEG adalah 11,6, maka kombinasi keduanya dapat menghasilkan emulsi 

minyak dalam air. 

c. Kosurfaktan 

Penggunaan surfaktan saja tidak cukup untuk mengurangi tegangan 

antarmuka minyak-air, sehingga molekul amfifilik rantai pendek atau ko-

surfaktan diperlukan untuk menurunkan tegangan permukaan mendekati nol. 

Beberapa bahan yang dapat digunakan adalah PEG 400, propilen glikol, etanol 

dan gliserol. Ko-surfaktan dapat meningkatkan kapasitas pelarutan obat karena 

mempunyai banyak kandungan surfaktan yang larut dalam air (Pouton dan 

Porter, 2008). 

PEG 400 membantu mendispersikan zat terlarut lebih mudah dalam media 

dispersi dengan meningkatkan fleksibilitas lapisan di sekitar tetesan (lihat 

Gambar 1). Lawrence dan Res. (2000). PEG 400 memiliki sejumlah 

keunggulan, termasuk toksisitasnya yang rendah, tidak mudah terbakar, dan 

mudah larut dalam pelarut organik. Peringkat HIB 11,6 menunjukkan bahwa 
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itu umumnya dianggap sebagai bahan kimia yang aman dan tidak mengiritasi 

(Rowe et al. 2009). 

2.3.2 Keunggulan SNEDDS 

SNEDDS telah ditunjukkan dalam beberapa penelitian untuk meningkatkan 

ketersediaan hayati obat, sehingga meningkatkan kemanjurannya. Kelarutan 

dalam air dapat ditingkatkan dengan menggunakan nanoemulsi minyak dalam air, 

yang membawa obat hidrofobik dalam minyak dan memungkinkan mereka untuk 

diemulsi dalam air sebelum diserap oleh pasien (Shafiq-Un-Nabi et al., 2007).  

Selain itu, SNEDDS memiliki kemampuan untuk mempercepat waktu 

pelarutan senyawa lipofilik, mengurangi First Pass Effect, dan meningkatkan 

penyerapan senyawa lipofilik (Kyatanwar et al., 2010). Dengan pengadukan yang 

lembut, sediaan yang disiapkan memenuhi persyaratan SNEDDS karena 

nanoemulsi terbentuk secara alami dan tanpa menggunakan energi (Pouton, 

2000). SNEDDS memiliki potensi untuk menjadi strategi pengiriman obat yang 

efektif untuk obat protein dan obat-obatan dengan tingkat penyerapan yang 

rendah. Banyak faktor, seperti konsentrasi minyak, surfaktan, dan kosurfaktan 

yang perlu dipertimbangkan ketika memproduksi formulasi yang efektif untuk 

SNEDDS. Ini termasuk pH dan suhu di mana emulsifikasi terjadi, bersama 

dengan kualitas fisik atau kimia lainnya (Date dkk., 2010). 

2.3.3 Kelemahan SNEDDS 

Sulit untuk menggunakan metode penguraian obat sederhana, karena 

formulasi SNEDDS bergantung pada pencernaan sebelum pelepasan obat, karena 

tidak ada model prediksi in vitro yang baik, dan karena kekurangan ini, sulit untuk 
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menggunakan metode penguraian obat sederhana untuk penghantaran obat 

menggunakan sistem SNEDDS. Model in vitro membutuhkan perbaikan dan 

validasi lebih lanjut. Proses in vitro diperlukan untuk membangun dan 

mengevaluasi beberapa formula berbasis prototipe lipid. Obat-obatan kimia tidak 

stabil dan konsentrasi surfaktan yang tinggi (sekitar 30%-60%) dalam formulasi 

dapat menyebabkan obat lipofilik mengendap karena konsentrasi surfaktan yang 

tinggi dalam formulasi (kira-kira 30%-60%) (Sharma et al., 2012). 

2.3.4 Metode Pembentukan SNEDDS  

Mekanisme emulsifikasi yang rendah energi, seperti yang ditemukan 

dilambung, merupakan inti dari mekanisme emulsifikasi spontan seperti 

SNEDDS, di mana air secara bertahap ditambahkan ke dalam fase minyak 

teremulsi sambil menjaga suhu tetap dan pengadukan sedang. Kristal cair pipih 

sangat penting untuk pembuatan nanoemulsi selama pembuatan komponen 

nanoemulsi (Forgiarini et al., 2001). Dalam pembuatan SNEDDS PGV-0, satu 

jenis nanoemulsifikasi spontan digunakan sebagai fase minyak, sedangkan jenis 

lainnya digunakan dalam SNEDDS PGV-0. Sadurni dan rekan penulis (2005). 

 Pendekatan SNEDDS lebih disukai daripada teknik nanoemulsi yang 

mengandung air karena stabilitas dan volumenya. Akibatnya, dapat dibuat 

menjadi kapsul gelatin keras atau lunak, tergantung pada kebutuhan formulasi 

produk. Setelah obat dilarutkan dalam air, teknik SNEDDS dapat digunakan 

untuk meningkatkan kelarutan obat dalam air (Gupta et al., 2011). Untuk 

formulasi yang sukses, penting untuk memperhitungkan sifat fisikokimia obat dan 
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jumlah minyak dan surfaktan dan kosurfaktan, rasio setiap komponen, pH dan 

suhu di mana emulsifikasi terjadi, dan sifat fisikokimia obat. (Date et al., 2010). 

2.3.5 Nanoemulsi 

Dispersi minyak-air yang distabilkan oleh lapisan film surfaktan, serta 

dispersi minyak-air yang distabilkan oleh molekul surfaktan, adalah sistem emulsi 

yang transparan dan tembus cahaya (Shakeeldkk., 2008). Tergantung pada 

konsentrasinya, nanoemulsi dapat berupa opak atau transparan. Nanoemulsi 

memiliki beberapa keunggulan, termasuk luas permukaan yang lebih tinggi dan 

fakta bahwa nanoemulsi tidak memerlukan energi apa pun. Berbeda dengan 

makroemulsi, yang memiliki masalah dengan krim dan flokulasi, nanoemulsi 

tidak memiliki masalah ini. Nanoemulsion, di sisi lain, aman digunakan pada kulit 

dan selaput lendir karena tidak beracun dan tidak menyebabkan iritasi. 

Nanoemulsi juga dapat membantu dalam pelarutan bahan kimia aktif hidrofobik 

dan memiliki efektivitas yang tinggi dalam melarutkan molekul-molekul tersebut 

(Devarajan Ravichandran, 2011). Karena surfaktan memiliki stabilitas yang 

tinggi, penting untuk memilih jenis dan konsentrasi yang tepat untuk 

meminimalkan koalesensi. Dalam formulasi nanoemulsi, eksipien seperti minyak, 

surfaktan, dan kosurfaktan biasanya dimasukkan untuk meningkatkan 

stabilitasnya. Penting bahwa eksipien yang digunakan dalam nanoemulsi tidak 

mengiritasi atau memperburuk kulit saat dioleskan. Kapasitas untuk melarutkan 

senyawa aktif lipofilik memerlukan penggunaan minyak dalam formulasi 

nanoemulsi. Karena surfaktan non-ionik kurang berbahaya daripada surfaktan 

ionik, mereka sering digunakan. Untuk menurunkan tegangan antarmuka antara 
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minyak dan air, kosurfaktan harus ditambahkan selain penggunaan surfaktan, 

karena surfaktan saja tidak cukup. Selain itu, kosurfaktan dapat meningkatkan 

mobilitas ekor hidrokarbon, memungkinkan lebih banyak minyak yang diserap ke 

dalam ekor (Guptadkk., 2010). Nanoemulsi tidak dapat dibuat tanpa integrasi 

energi. Energi juga dapat disediakan melalui perangkat mekanik atau potensi 

kimia dari komponen (Solan et al., 2003). Karena tegangan antarmuka rendah 

yang dibuat oleh sejumlah besar surfaktan yang ada dalam larutan, emulsi akan 

terbentuk secara spontan ketika minyak dan surfaktan ditambahkan ke air. Sistem 

yang stabil secara termodinamika adalah sistem yang muncul secara spontan. 

2.3.6 Metode pembentukan nanoemulsi  

Untuk pembuatan nanoemulsi, teknik khusus diperlukan dalam beberapa 

kasus. Nanoemulsi ini dapat dibuat dengan berbagai cara menggunakan metode 

mekanis. Ultrasonication, microfluidization, dan homogenizers bertekanan tinggi 

semua dapat digunakan untuk membuat nanoemulsions. Hal ini diperlukan untuk 

memiliki surfaktan atau campuran surfaktan dengan masukan energi yang sangat 

tinggi untuk membuat nanoemulsi energi tinggi ini mungkin. Stabilitas fisik 

sistem tergantung pada ukuran butiran nanoemulsi, yang mungkin dipengaruhi 

oleh berbagai faktor, termasuk tekanan homogenizer, jumlah siklus, dan suhu 

homogenizer. 

2.3.7 Komponen nanoemulsi 

Sediaan nanoemulsi sering mengandung minyak, surfaktan, dan 

kosurfaktan, serta komponen tambahan. Karena nanoemulsion digunakan dalam 

aplikasi ini, eksipien yang digunakan tidak boleh mengiritasi atau sensitif 
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terhadap kulit. Kapasitas untuk melarutkan senyawa aktif lipofilik memerlukan 

penggunaan minyak dalam formulasi nanoemulsi. Karena surfaktan non-ionik 

kurang berbahaya daripada surfaktan ionik, mereka sering digunakan. Untuk 

mengurangi tegangan antarmuka antara minyak dan air, penggunaan kosurfaktan 

sangat penting, karena surfaktan saja tidak cukup untuk mencapai tujuan ini. 

Selain itu, masuknya kosurfaktan dapat meningkatkan fluiditas pada antarmuka, 

sehingga meningkatkan entropi sistem selama ekstraksi dengan menurunkan 

tegangan antarmuka. Selain itu, kosurfaktan dapat meningkatkan mobilitas ekor 

hidrokarbon, memungkinkan lebih banyak minyak yang diserap ke dalam ekor 

(Gupta, P. K et al., 2010). 

2.3.8 Metode Pembentukan SNEDDS 

Saat air secara perlahan dimasukkan ke dalam minyak, emulsi terbentuk 

secara alami dan spontan, berkat proses emulsifikasi energi rendah pada inti 

SNEDDS. Fase pembuatan nanoemulsi sangat bergantung pada komposisi 

kristalisasi kristal cair datar, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian (Forgiarini 

et al., 2001). Cremophor EL dan Miglyol 812, digunakan sebagai fase minyak 

dalam produksi SNEDDS PGV-0, adalah dua contoh nanoemulsifikasi spontan. 

Ada dua contoh lagi, salah satunya digunakan sebagai fase minyak dalam 

pengembangan SNEDDS PGV-0: Cremophor EL dan Miglyol 812. Menurut 

pendapat Sadurni dan rekan kerja (Sadurni et al, 2005). 

Dengan menggunakan SNEDDS sebagai pengganti nanoemulsi berair untuk 

menghindari kendala ini, kapsul gelatin lunak atau keras dapat diproduksi sesuai 

dengan persyaratan formulasi. Kelarutan obat yang sukar larut dalam air dapat 
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ditingkatkan dengan menggunakan teknik SNEDDS setelah fase pelarutan (Gupta 

et al., 2011). Kandungan minyak, surfaktan, dan kosurfaktan hanyalah beberapa 

komponen yang harus diperhatikan saat membuat resep SNEDDS yang baik. 

Faktor fisik dan kimia seperti pH dan suhu di mana emulsifikasi terjadi termasuk 

dalam kategori ini (Date et al., 2010). 

2.4 Evaluasi Mutu SNEDDS 

2.4.1 Uji kejernihan 

  Media 250 mL dikondisikan diatas magnetic stirer dengan kecepatan 

200 rpm. Sebanyak 1 ml L formula SNEDDS diteteskan diteteskan ke dalam 

media secara cepat. Pengamatan dilakukan terhadap waktu yang diperlukan oleh 

SNEDDS Formula yang mengandung Fraksi Etil Asetat Ekstrak untuk 

tercampurnya secara sempurna di dalam media ((Patel, 2013). (Bali dkk., 

2010). 

2.4.2 Uji pH 

    Untuk memastikan bahwa spesifikasi pH formulasi emulsi terpenuhi, uji 

pH harus dilakukan (6-7). Sebuah pH meter yang diberikan oleh universitas 

digunakan untuk mengukur pH setiap resep. Setelah selesai menggunakan pH 

meter, Anda perlu mengambil 10mL SNEDDS EBD dan memasukkan 

elektroda ke dalamnya. Pembacaan pH meter harus dicatat (Annisa dkk.,2017). 

2.4.3 Uji Waktu Emulsifikasi 

Dalam proses formulasi SNEDDS, kapasitas formula untuk secara 

spontan membentuk emulsi setelah kontak dengan jus lambung adalah properti 

vital. Karena emulsifikasi spontan dalam sistem gastrointestinal terkait dengan 
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penyerapan obat yang lebih tinggi dalam formula SNEDDS, pemilihan minyak, 

surfaktan, dan kosurfaktan sangat penting (Sahumena, 2014). Emulsifikasi 

pada Level A terjadi dalam waktu satu menit dan memiliki warna biru bening 

atau tembus cahaya (Kaur et al., 2013). kurang dari satu menit diperlukan 

untuk mengemulsi Level B (Winarti dkk., 2018) 

2.4.4 Uji Ukuran Partikel 

Distribusi ukuran partikel dan ukuran rata-rata ditentukan dengan 

bantuan perangkat lunak PSA. Laju dan jumlah pelepasan obat, serta stabilitas 

emulsi, semuanya dipengaruhi oleh kinerja pengemulsi sendiri. Sebuah 

peralatan yang disebut penganalisis ukuran partikel digunakan untuk mengukur 

ukuran partikel (PSA) (Zhao, 2015). 

2.5 Simplisia 

Bagian dari lingkungan Simplicia kering digunakan sebagai obat dan dapat 

dibeli dalam jumlah besar. Tidak dipalsukan dan tidak dipanaskan dengan cara 

apa pun. Simpleks pelikan (mineral) diklasifikasikan sebagai mineral, sedangkan 

simpleks tumbuhan diklasifikasikan sebagai sayuran. Bagian tumbuhan, eksudat 

tumbuhan, dan tumbuhan utuh merupakan contoh simplisia nabati, yaitu jenis 

simplisia yang diperoleh dari tumbuhan (Depkes RI, 2000)s 

2.6 Ekstrak dan Ekstraksi 

Salah satu cara untuk membuat obat konsentrat adalah dengan 

menggunakan pelarut untuk menarik bahan aktif dari tumbuhan atau hewan, 

kemudian menguapkan pelarut tersebut hingga meninggalkan bubuk yang kental. 
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Bubuk ini kemudian harus diproses untuk memastikan memenuhi kriteria kualitas 

tertentu sebelum digunakan dalam pengobatan (Depkes, RI, 2000) 

Ekstraksi adalah mata pelajaran spesialis di mana zat kimia diekstraksi 

dari tumbuhan dan hewan. Tergantung pada jenis bahan tanaman yang akan 

diekstraksi, sampel segar atau kering dari bahan tanaman dapat digunakan dalam 

teknik ekstraksi. Ekstraksi pelarut dingin, ekstraksi distilasi uap, dan metode 

ekstraksi tambahan termasuk ekstraksi kontinu, ekstraksi karbon dioksida 

superkritis, ekstraksi ultrasonik, dan ekstraksi energi listrik adalah contoh teknik 

ekstraksi. (Depkes, RI, 2000) 

2.7 Metode Ekstraksi dan Fraksinasi  

2.7.1 Maserasi 

Prosedur ekstraksi yang dikenal sebagai maserasi menggunakan 

pelarut dan sejumlah siklus pengocokan atau pengadukan pada suhu kamar 

untuk mengekstrak zat yang diinginkan. Metode ekstraksi telah digunakan 

dan pengadukan terus menerus telah dicapai, antara lain kemajuan teknologi 

(kontinu). Setelah fase filtrasi maserat pertama, tindakan memasukkan 

kembali pelarut dikenal sebagai remaserasi (Depkes, RI, 2000). (Susanti, 

2016) 

2.7.2 Fraksinasi  

Fraksinasi adalah suatu metode pemisahan ekstrak maserasi yang 

telah diuapkan untuk menghasilkan ekstrak yang kental. Pelarut polaritas 

yang berbeda digunakan dalam metode fraksinasi, sehingga setiap pelarut 
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mencakup bahan kimia dari semua kelompok polaritas yang berbeda. 

(Mardha, 2012) 

2.8 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.14. Kerangka Konsep 

Uji Karakterisasi SNEDDS semua Formula 

1.Uji kejernihan 

2.Waktu emulsifikasi 

Fraksi Etil Asetat Ekstrak 

Daging Buah Kadara 

Pembuatan SNEDDS dan Optimasi Komposisi formula 

SNEDDS (minyak : surfaktan :kosurfaktan) dengan metode trial 

and error 

Formula optimum 

Uji ukuran partikel 

menggunakan PSA 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian   

Penelitian ini menggunakan desain penelitian eksperimental untuk 

mengetahui Formula manakah yang yang optimum dalam pembuatan sediaan 

SNEDDS  Fraksi Etil Asetat ekstrak Daging Biji Buah Kadara Dompu 

(Caesalpinia Bonduc). 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Tempat Penelitian 

1. Laboratorium Teknologi farmasi Program studi Farmasi Fakultas 

Ilmu Kesehatan UMMAT  

2. Laboratorium Kesehatan Provinsi NTB   

3.2.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2020 

3.3 Variabel Penelitian 

3.3.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas dari penelitian ini perbandingan komposisi minyak, 

surfaktan, dan ko-surfaktan 

3.3.2 Variabel Terikat 

Variable terikat dari penelitian ini adalah karakteristik SNEDDS, 

meliputi uji kerjenihan, waktu emulsifikasi dan uji ukuran partikel. 
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3.4 Devinisi Operasional  

Definisi operasional suatu detail tentang batasan variabel deskripsi tentang apa 

yang diukurnya oleh variabel yang bersangkutan (No-toatmojo, 2012). Dalam 

penelitian ini, definisi operasional adalah sebagai berikut: 

1. Tanaman kadara merupakan ini banyak ditemukan, terutama di daerah 

Bima dan Dompu. Dalam pengobatan tradisional, tanaman ini biasa 

digunakan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti diabe-

tes, malaria, batu ginjal, dll. 

2. Formulasi dan Evaluasi SNEDDS merupakan metode pengujian secara 

kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk menentukan formula yang pal-

ing optimum untuk digunakan dalam pembuatan formulasi SNEDDS 

ekstrak daging biji buah kadara. 

3.5 Alat dan Bahan Penelitian 

3.5.1 Alat dan Bahan 

a. Alat penelitian 

Peralatan yang digunakan pada penelitian ini adalah neraca analisis 

digital (Ohauss), alat-alat gelas, stopwatch, vortexmixer 

(Thermolyne), waterbath (Memmert), sentrifugator (GEMMY), , 

magnetic stirrer (Stuart CB162), pipet mikro Socorex® (0,5 – 10; 5–

50; 50200, 200–1000 µL). 

b. Bahan Penelitian 

Daging buah Kadara yang diperoleh dari Kabupaten Dompu, Tween 

80, PEG (Alpha Chem Products), 400 etanol 70%, Etil Asetat, N 
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heksan  akuades, VCO (Al Afiat), NaCI, HCI 37%, kertas saring, 

yellow tip (Kan Jian), blue tip (LPI), 

3.6 Metode Pengolahan dan Analisis Data 

3.6.1 Pengumpulan bahan baku  

Kadara diambil dari pohonnya langsung dari pohonnya langsung 

didesa kilo kecamatan Dompu 

3.6.2 Pembuatan serbuk 

Biji Buah Kadara di sangrai selama 10 menit, selanjutnya daging 

buahnya dipisahkan dari cangkannya dilanjutkan dengan pembuatan serbuk  

menggunakan blender. 

3.6.3 Ekstraksi sampel 

Sebanyak 222 mg daging buah bubuk diekstraksi setelah 72 jam 

maserasi dengan etanol 70%. Kemudian dipanaskan dalam penangas air 

untuk menguapkan sampel hingga terbentuk ekstrak kental (Pratiwi et al., 

2018). 

3.6.4 Fraksi etil asetat ekstrak daging biji buah kadara 

Fraksi etil asetat diperoleh dengan memfraksinasi ekstrak etanol kental 

70% dengan pelarut etil asetat. Waterbath digunakan untuk mengumpulkan 

dan memurnikan fraksi etil asetat, yang kemudian dipekatkan pada suhu 40–

0,5°C (Pratiwi, et al., 2018). 
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3.7   Pembuatan SNEDDS dan Optimasi Komposisi Bahan  SNEDDS  

3.7.1  Optimasi Komposisi Bahan SNEDDS  

Komposisi SNEDS ditentukan dengan pendekatan trial and error. 

Dimana setiap perbandingan campuran homogen surfaktan/ko-kosurfaktan 

dicampur dengan VCO. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui stabilitas 

formulasi SNEDDS dengan menguji tujuh formula berbeda. Sejumlah fraksi 

etil asetat ekstrak daging buah kadara, dimasukkan ke dalam konicel 

kemudian di vortex, tujuan di vortex yaitu untuk membantu pengemulsian 

sehingga terbentuk emulsi yang homogen. Kemudian di tambahkan fraksi 

etil asetat ekstrak daging buah kadara kedalalam semua formula. Lalu di 

homogenkan kembali menggunankan magnetic stirrer. Komposisi SNEDDS 

dapat dilihat pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Komposisi Minyak Kelapa (VCO), Tween 80, dan PEG 400 

M : S  : K  VCO (g) Tween 80 (g) PEG 400 (g) 

1 : 5 : 1 1,42 7,14 1,42 

1 : 5 : 2 1,25 6,25 2,5 

1 : 5 : 3 1,11 5,55 3,33 

1 : 6: 2 1,11 6,66 2,22 

1 : 6: 3 1 6 3 

1 : 7 : 1 1,11 7,77 1,11 

1 : 7 : 2 1 7 2 
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3.8 Pengujian Karakterisasi SNEDDS Formula optimum 

3.8.1 Uji kejernihan  

Media 250 mL dikondisikan diatas magnetic stirer dengan kecepatan 

200 rpm. Sebanyak 1 ml L formula SNEDDS diteteskan diteteskan ke dalam 

media secara cepat. Pengamatan dilakukan terhadap waktu yang diperlukan oleh 

SNEDDS Formula yang mengandung Fraksi Etil Asetat Ekstrak untuk 

tercampurnya secara sempurna di dalam media (Patel, 2013). 

3.8.2 Uji Waktu emulsifikasi (Emulsification time)  

Penghitungan waktu emulsifikasi dilakukan terhadap SNEDDS 

Formula Optimum dalam dua media yaitu akuades, dan Komposisi Medium 

AGF tanpa pepsin. Komposisi Medium AGF dapat dilihat pada tabel 3.2. 

 

Tabel 3.2. Komposisi Medium AGF (Martien, 2012) 

Media 250 mL dikondisikan di atas magnetic stirer dengan kecepatan 

100 rpm. Sebanyak 1 mL SNEDDS Formula Optimum diteteskan ke dalam 

media secara cepat. Waktu yang dibutuhkan untuk menjatuhkan SNEEDS 

ekstrak hingga terbentuk nanoemulsi dihitung dengan menggunakan 

stopwatch.Pengamatan dilakukan terhadap waktu yang diperlukan oleh 

Komposisi Medium AGF 

NaCl                                    

HCl 37%                       

Aquades   

*Kondisi pH     1,2                          

200 mg 

0,7 mL 

Ad 100 mL 
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SNEDDS Formula Optimum yang mengandung Fraksi Etil Asetat Ekstrak 

daging biji buah kadara untuk membentuk nanoemulsi yang ditandai dengan 

telah tercampurnya secara sempurna di dalam media. Waktu emulsifikasi 

dinilai secara visual. Syarat waktu yang baik untuk SNEEDS adalah kurang 

dari 1 menit. (Chintalapudi dkk., 2015). 

3.8.3 Pengukuran Ukuran Partikel 

Distribusi ukuran partikel SNEDDS dan ukuran partikel rata-rata 

sedang diukur. Analisis ekstrak daging biji buah kadara menggunakan 

Microtec Nanowave II Particle Size Analyzer (PSA) dimungkinkan. Snedds 

ditambahkan ke dalam kuvet dengan penambahan 10 mL air suling. Kuvet 

yang akan digunakan harus bebas dari busa atau lemak. Setelah sampel 

dimasukkan ke dalam kuvet, sampel dimasukkan ke dalam wadah sampel. 

Menu tarik-turun memungkinkan Anda memilih ukuran partikel yang ingin 

Anda gunakan dengan alat ini. Perangkat akan membutuhkan waktu 10 menit 

untuk menganalisis materi. Data yang diperoleh dapat digunakan untuk 

menghitung ukuran partikel menggunakan varians rata-rata dalam intensitas 

hamburan cahaya. Menggunakan rentang ukuran partikel 10-200 nm, metrik 

ini dapat digunakan untuk menilai (Syukri, 2016) 

Analisis Data 

Analisis data pada penelitian ini dibuat dengan cara menggambarkan secara 

deskriptif untuk uji kejernihan, waktu emulsifikasi dan uji ukuran partikel 

SNEDDS Fraksi Etil Asetat ekstrak Daging Biji Buah Kadara. 
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