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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sinar matahari merupakan salah satu penyebab terjadinya sumber paparan 

energi dalam spektrum fotobiologi kulit manusia. Manfaat sinar matahari dalam 

kehidupan telah banyak diketahui, yaitu untuk memberikan energi fotosintesis, 

penerangan alam dan kesehatan. Selain bermanfaat terdapat banyak bukti yang 

menunjukkan bahwa sinar matahari juga memiliki efek buruk terhadap kulit manusia. 

Secara umum efek tersebut dibagi menjadi dua, efek akut dan efek kronis. Efek akut 

meliputi terbakar surya (sunburn) dan gosong kulit (suntan), serta efek kronis berupa 

gangguan pigmentasi, penuaan dini dan beberapa kanker kulit (Tantari, 2003) 

Sinar ultraviolet (UV) merupakan komponen utama yang dipancarkan oleh 

sinar matahari. Paparan sinar UV yang berlebihan dapat memberikan efek negatif 

pada kulit. Sinar UV bersifat oksidatif karena dapat menghasilkan suatu senyawa 

radikal bebas yang disebut reactive oxygen species (ROS). Keberadaan ROS yang 

terakumulasi didalam kulit tersebut diyakini sebagai penginduksi terjadinya 

kerusakan sel, penuaan dini, dan kanker kulit (Hasan et al, 2013) 

Menghindari sinar matahari sebenarnya merupakan cara yang paling tepat 

untuk perlindungan kulit, tetapi cara ini tidak praktis. Sehingga diperlukan 

perlindungan lebih untuk menjaga kondisi kulit dari radikal bebas sinar matahari. 

Antioksidan dibutuhkan oleh tubuh untuk menetralkan radikal bebas yang menjadi 

racun. Radikal bebas dapat didefinisikan sebagai suatu molekul, atom atau beberapa 

grup atom yang mempunyai satu atau lebih elektron tidak berpasangan pada orbital 

terluar. Molekul atau atom tersebut sangat labil dan mudah membentuk senyawa baru 

(Muchtadi, 2013). Salah cara yang dilakukan untuk menangkal radikal bebas adalah 

dengan menggunakan sediaan tabir surya. Sediaan tabir surya adalah sediaan yang 

secara fisik atau kimia dapat melindungi kulit dari pengaruh sinar UV. Penambahan 

senyawa antioksidan ke dalam sediaan tabir surya diketahui dapat lebih memberikan 

efek perlindungan kulit. Senyawa antioksidan dapat meredam efek oksidatif dari 
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reactive oxygen species (ROS) yang mucul akibat radiasi sinar UV (Hassan et al, 

2013). 

Tomat (Lycopersicum esculentum Mill) sudah tidak asing lagi bagi 

masyarakat karena sebagai tanaman sayuran tomat memegang peranan yang penting 

dalam pemenuhan gizi masyarakat. Dalam buah tomat banyak mengandung zat yang 

berguna bagi tubuh manusia antara lain mengandung vitamin C, vitamin A (karoten) 

dan mineral (Tugiyono, 1995). Selain vitamin dan mineral tomat memiliki senyawa 

polifenol, karotenoid yang dapat bertindak sebagai antioksidan. Polifenol pada tomat 

sebagian besar terdiri dari flavonoid, sedangkan jenis karotenoid yang dominan 

adalah pigmen likopen (Watson,2003).  

Likopen adalah salah satu zat pigmen kuning tua sampai merah tua yang 

bertanggung jawab terhadap warna merah pada tomat. Senyawa karotenoid yang satu 

ini dikenal baik sebagai senyawa yang memiliki daya antioksidan paling tinggi (M 

Dewi, Z Naufal,2011). Likopen dalam industri kosmetik digunakan sebagai pencegah 

kerusakan kulit yang disebabkan oleh pengaruh oksigen dan cahaya yang bersifat 

toksik (Di Mascio et al., 1989 ). Kandungan likopen dalam tomat sangat dipengaruhi 

oleh proses pematangan dan perbedaan varietas, misalnya varietas yang berwarna 

merah mengandung lebih banyak likopen dibandingkan yang berwarna kuning 

(Davies, 2000). Likopen yang terkandung dalam tomat memiliki peran yang cukup 

penting sebagai antioksidan yang diketahui aktivitasnya dua kali lebih kuat 

dibandingkan dengan vitamin E (Agarwal dan Rao,2000). Oleh karena itu dalam 

penelitian ini akan dibuat sediaan kosmetika perawatan kulit dengan memanfaatkan 

senyawa likopen dalam tomat (Lycopersicum esculentum Mill) sebagai sediaan 

topikal. Sediaan yang dipilh adalah emulgel. Emulgel merupakan salah satu bentuk 

sediaan kulit yang merupakan gabungan dari sediaan emulsi dan gel. Sediaan emulgel disebut 

juga sebagai sediaan emulsi yang viskositas fase airnya ditingkatkan melalui penambahan 

gelling agent. Keutungan emulgel dari sediaan lain adalah mudah merata jika 

dioleskan pada kulit tanpa penekanan, memberi sensasi dingin,tidak menimbulkan 

bekas dikulit dan mudah digunakan (Sulaiman, T.N.S dan Kuswahyuning,R.2008)  
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Berdasarkan pertimbangan  di atas maka dibuat sediaan emulgel tabir surya 

yang mengandung ektrak tomat dengan konsentrasi 0,5%, 1%, 1,5% . Untuk evaluasi 

sediaan dilakukan penentuan karakteristik fisik, dengan evaluasi penetapan pH, 

viskositas, daya sebar, aseptabilitas dan uji aktivitas antioksidan dari ekstrak buah 

tomat dan uji aktivitas SPF pada sediaan emulgel. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh kadar ekstrak buah tomat (Lycopersicum 

esculentum Mill) pada kadar (0,5%, 1%, dan 1,5%) pada sediaan 

emulgel dengan basis HPMC sebgai gelling agent terhadap 

karakteristik fisik (pH, viskositas, daya sebar), aseptabilitas, dan nilai 

SPF ? 

2. Pada kadar berapa (0,5%, 1%, 1,5%) ektrak buah tomat (Lycopersicum 

esculentum Mill) yang dapat memberikan karakteristik fisik (pH, 

viskositas,daya sebar) aseptabilitas, dan nilai SPF yang optimal pada 

sediaan emulgel dengan penambahan HPMC sebagai gelling agent? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menentuan pengaruh kadar ekstrak buah tomat (Lycopersicum 

esculentum Mill) pada kadar (0,5%, 1%, 1,5%) pada sediaan emulgel 

dengan basis HPMC sebagai gelling agent terhadap karakteristik fisik 

(pH, visositas, daya sebar), aseptabilitas, daya antioksidan dan nilai 

SPF. 

2. Menentukan pada kadar berapa (0,5%, 1%, 1,5%) ekstrak buah tomat 

(Lycopersicum esculentum) yang dapat memberikan karakteristik 

fisik (pH, viskositas, daya sebar), aseptabilitas yang terbaik terhadap 

sediaan dengan penambahan HPMC sebagi gelling agent sebagai 

tabir surya. 
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1.4 Hipotesis 

    Semakin meningkatnya kadar ekstrak tomat (Lycopersicum 

esculentum Mill) akan didapatkan efektivitas tabir surya  yang paling baik. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

    Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar 

pengembangan formula ekstrak tomat (Lycopersicum esculentum Mill) dalam 

basis HPMC sebagai emulgel tabir surya sehingga diperoleh hasil yang 

aseptabel dan efektif. 

 

 

  


