
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tanaman Kelor (Moringa oleifera Lam) telah dikenal selama berabad-

abad sebagai tanaman multi guna, padat nutrisi dan berkhasiat obat. Mengandung 

senyawa alami yang lebih banyak dan beragam dibanding jenis tanaman lainnya 

yang ada. Tanaman Kelor mengandung 46 antioksidan kuat yang melindungi 

tubuh dari radikal bebas. Kelor memiliki banyak manfaat bagi manusia. Semua 

bagian dalam tanaman kelor bisa dimakan dan mengandung senyawa penting 

yang bermanfaat bagi tubuh. Untuk bagian daun kelor banyak dimanfaatkan 

khususnya di kamboja, Filiphina, India selatan dan Afrika. Di Indonesia sendiri 

sudah ada tempat khusus budidaya kelor yang juga telah memproduksi tepung 

kelor premium dan berbagai produk kesehatan berbahan dasar kelor diantaranya 

teh kelor, kapsul kelor dan sampo kelor (Krisnadi, 2012). 

Dalam daun kelor terdapat senyawa antioksidan kuat yaitu zeatin yang 

kadarnya antara 0,05-200 µg dari 1 g daun kelor segar (Hakim, 2010). Di 

beberapa daerah tertentu seperti di Flores (NTT) dan Madura, masyarakat 

menggunakan tepung daun kelor yang dicampurkan dengan bedak dengan maksud 

untuk menghilangkan flek/noda hitam (pigmentasi) pada wajah yang diduga 

muncul akibat adanya faktor peningkatan usia, radikal bebas dan adanya paparan 

langsung dengan sinar matahari. Hingga saat ini di Indonesia belum ada pengujian 

efektifitas antioksidan dan antiaging yang terdapat pada kelor, sehingga penelitian 

ini perlu dilakukan. 

Antioksidan adalah senyawa kimia yang dapat menyumbangkan satu atau 

lebih elektron kepada radikal bebas, sehingga radikal bebas tersebut dapat 

diredam (Suhartono, 2002). Antioksidan memasok atom bebas yang dibutuhkan 

oleh tubuh manusia, juga mengurangi efek radikal bebas. Kombinasi antioksidan 

lebih efektif dibandingkan antioksidan dosis tunggal pada bobot yang sama 

(Hakim, 2010), sehingga dengan terdapatnya antioksidan yang berlimpah pada 

daun kelor efek antioksidan akan lebih efektif. 
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Aging (penuaan) adalah fenomena kompleks yang di definisikan sebagai 

proses yang menyebabkan peningkatan usia. Ahli biologi  mendefinisikan 

penuaan sebagai jumlah total dari semua perubahan yang terjadi pada organisme 

hidup dengan berlalunya waktu dan menyebabkan kemampuan untuk bertahan 

hidup dan gangguan fungsional menurun. Penuaan kulit adalah proses kompleks 

yang ditentukan oleh sifat genetik individu dan faktor lingkungan. Tanda – tanda 

jelas penuaan kulit adalah atropi, kelemahan, kerutan, kendur, kekeringan dan 

banyaknya pigmen noda lain pada kulit (Datta et al., 2011). 

Kulit merupakan organ tubuh manusia yang luasnya paling besar dan 

tersebar hampir di seluruh tubuh. kulit memiliki ketebalan 0,05-3 mm yang bagian 

luarnya lebih tebal dibandingkan bagian dalam dan bagian tertutupnya 

(Primadiati, 2001). Pada kulit tebentuk tiga lapisan yaitu epidermis, dermis dan 

hipodermis. Pada lapisan epidermis terdapat lapisan malpighi yang mengandung 

pigmen melanin yang memberi warna pada kulit. Lapisan malpighi juga berfungsi 

sebagai pelindung dari bahaya sinar matahari terutama sinar ultraviolet. Pada 

lapisan dermis terdapat pembuluh darah, akar rambut, ujung saraf, kelenjar 

keringat dan kelenjar minyak. Lapisan ini berfungsi sebagai penghantar makanan 

melalui pembuluh kapiler dan pembuluh limfe, sedangkan lapisan hipodermis 

terletak dibawah dermis. Lapisan ini mengandung lemak yang berfungsi sebagai 

cadangan makanan, pelindung tubuh terhadap benturan dan menahan panas tubuh. 

Dalam hal penggunaan sebagai antioksidan tepung kelor dicampur dengan 

bedak dalam bentuk padat kemudian diaplikasikan ke kulit. Penggunaan dengan 

cara ini memiliki kekurangan yaitu bedak mudah lepas sehingga efek sulit 

tercapai sehingga untuk memudahkan pemakaian dan meningkatkan aseptabilitas 

dan efektifitasnya maka dibuat dalam bentuk sediaan krim yaitu vanishing cream 

yang digunakan dalam bentuk sediaan topikal. 

Krim adalah bentuk sediaan setengah padat mengandung satu atau lebih 

bahan obat terlarut dan terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai (Depkes, 1995). 

Krim merupakan cairan kental atau emulsi setengah padat baik bertipe air dalam 

minyak maupun minyak dalam air (Ansel, 1989). Krim dibedakan atas dua tipe, 

minyak dalam air (m/a) dan air dalam minyak (a/m). Keuntungan sediaan krim 
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adalah efektifitas penggunaan bahan aktif pada kulit meningkat, mudah digunakan 

(aseptabel), mudah meyebar rata pada kulit juda sediaannya mudah dicuci. 

Formulasi pada sediaan krim mempengaruhi kecepatan dan jumlah zat 

yang di absorbsi. Pemilihan bahan basis yang digunakan harus tepat karena sangat 

berpengaruh terhadap absorbsi obat. Zat aktif dalam sediaan krim masuk kedalam 

basis yang sesuai dengan karakteristik bahan aktif tersebut sehingga dapat 

membawa obat untuk kontak dengan permukaan kulit dan dapat berpenetrasi 

kedalam lapisan dan jaringan kulit sehingga efek yang diinginkan dapat tercapai. 

Berdasarkan pertimbangan di atas maka pada penilitian ini dilakukan 

penentuan karakteristik fisik dengan evaluasi tipe emulsi, penetapan pH, 

viskositas, daya sebar, aseptabilitas dan efektivitas sediaan krim serbuk daun kelor 

(Moringa oleifera Lam.) dengan berbagai kadar (10%, 15% dan 20%) dalam basis 

vanishing cream. Pada pembuatan sediaan dipilih tipe m/a karena bersifat mudah 

dicuci dan tidak lengket. Selain itu juga dilakukan pengujian efektivitas 

antioksidan secara in vitro dengan metode DPPH menggunakan spektrofotometer 

UV-Vis yang di amati pada panjang gelombang 400-700. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana karakteristik fisika kimia dan aseptabilitas sediaan krim tipe 

m/a dengan bahan aktif serbuk daun Moringa oleifera Lam. pada kadar 

10%, 15% dan 20%?  

2. Bagaimana efektifitas antioksidan pada sedian krim tipe m/a dengan bahan 

aktif serbuk daun Moringa oleifera Lam. pada kadar 10%, 15% dan 20% ? 

3. Pada kadar berapakah serbuk daun Moringa oleifera Lam. (10%, 15% dan 

20%) yang dapat memberikan karakteristik fisik dan kimia (pH, viskositas, 

daya sebar), aseptabilitas dan efektifitas yang paling baik? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menentukan karakteristik fisika kimia dan aseptabilitas sediaan krim tipe 

m/a dengan bahan aktif serbuk daun Moringa oleifera Lam. pada kadar 

10%, 15% dan 20%. 
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2. Menentukan efektifitas antioksidan pada sedian krim tipe m/a dengan 

bahan aktif serbuk daun Moringa oleifera Lam. pada kadar 10%, 15% dan 

20%. 

3. Menentukan pada kadar berapakah serbuk daun Moringa oleifera Lam. 

(10%, 15% dan 20%) yang dapat memberikan karakteristik fisik dan kimia 

(pH, viskositas, daya sebar), aseptabilitas dan efektifitas yang terbaik 

sebagai sediaan krim antioksidan. 

 

1.4 Hipotesis 

Semakin meningkat kadar serbuk daun kelor (Moringa oleifera Lam.) 

akan di dapatkan efektifitas antioksidan yang paling baik. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar 

pengembangan formula serbuk daun kelor (Moringa oleifera Lam.) dalam basis 

vanishing cream sebagai krim antioksidan sehingga diperoleh hasil yang aseptabel 

dan efektif. 


