
1 
 

1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Jeruk nipis (Citrus aurantifolia) adalah salah satu tumbuhan tanaman obat 

yang sudah dikenal sejak lama. Tidak hanya sebagai minuman yang menyegarkan 

tetapi jeruk nipis juga memiliki banyak manfaat diantaranya untuk pemakaian 

luar. Caranya adalah dengan mencampurkan air jeruk nipis dengan ditambah 

bahan lain, misalnya bawang merah, daun kendal, dan daun sembung untuk 

dikompreskan atau dibalurkan ke bagian tubuh yang sakit, seperti demam pada 

anak-anak, sakit perut, diare, sakit gigi, nyeri haid, kepala pusing, rematik, kurap, 

ketombe, jerawat, mengecilkan perut, mengecilkan pori-pori di wajah, dan 

membersihkan lemak di kulit wajah. Air jeruk nipis juga dapat digunakan sebagai 

obat kumur pada penderita sakit tenggorokan atau abses tenggorokan (Dalimartha, 

2000).  

Selain kaya vitamin dan mineral, buah jeruk nipis juga mengandung zat 

bioflavonoid yang berguna untuk mencegah terjadinya pendarahan pada 

pembuluh nadi, kemunduran mental dan fisik, serta mengurangi luka memar 

(bruise). Sari buah jeruk nipis  mengandung asam sitrat sekitar 7% - 8% dari berat 

daging buah (Sarwono, 2000) dan minyak atsiri “Limonen” (Rukmana, 1997). 

Asam sitrat merupakan asam organik lemah yang  banyak ditemukan dalam 

genus Citrus (jeruk – jerukan) terutama banyak terkandung pada jeruk nipis. 

Senyawa ini merupakan bahan pengawet yang baik dan alami. Asam sitrat 

tersebut  biasa digunakan oleh banyak industri di dunia sebagai bahan baku 

produksi seperti industri makanan, minuman, farmasi, kosmetik, dan lain-lain. 

Selain itu, asam sitrat ini juga digunakan sebagai antioksidan yang dapat 

meningkatkan efek dari antioksidan lainnya.  

Sebagai organ paling luar tubuh, kulit langsung terpapar dengan lingkungan 

pro oksidatif seperti radiasi ultra violet, obat – obatan, polusi udara, asap rokok, 

radiasi, alkohol dan paparan zat tertentu (Deny, 2006). 

Radikal bebas di bentuk secara alamiah melalui metabolisme normal tetapi 

dapat juga dihasilkan oleh efek dari luar. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa 
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terjadinya penurunan enzim dan nutrisi antioksidan dengan cepat akibat paparan 

dari sinar ultra violet. (Deny, 2006)  

Radikal bebas yang merusak tubuh ini dapat dinetralisir oleh senyawa 

antioksidan. Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menghambat oksigen 

reaktif dan radikal bebas dalam tubuh. Senyawa antioksidan ini akan 

menyerahkan satu atau lebih elektron kepada radikal bebas sehingga menjadi 

bentuk molekul yang normal kembali dan menghentikan berbagai kerusakan yang 

ditimbulkan. Kulit secara alamiah juga menggunakan antioksidan untuk 

melindungi dari efek kerusakan sinar matahari. 

Antioksidan dapat bersumber dari zat-zat sintetis atau zat-zat alami hasil 

isolasi. Nutrisi antioksidan dapat diperoleh dari makanan sehari-hari seperti 

sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan dan tanaman lainnya yang mengandung 

senyawa antioksidan. Antioksidan bekerja melindungi kulit baik intra seluler 

maupun ekstra seluler . 

Saat ini telah banyak diteliti antioksidan topical yang digunakan untuk 

melawan stres oksidatif yang disebabkan sinar UV. Meskipun antioksidan dapat 

diberikan melalui diet tetapi adanya pengaruh absorbsi, kelarutan dan perjalanan 

obat sehingga yang sampai ke kulit hanya dalam jumlah terbatas. Pemakaian 

langsung pada kulit akan menambah perlindungan terhadap paparan pro oksidatif 

(Deny, 2006). 

Dalam kesehariannya masyarakat sudah menggunakan  perasan jeruk nipis 

secara topical yaitu dengan mengoleskannya ke seluruh bagian kulit. Cara 

pemakaian ini menyebabkan kulit menjadi perih (tidak aseptabilitas) karena pH 

jeruk sangat asam, yakni ± 2, pH ini adalah dibawah pH kulit yang sekitar 4 - 6,5. 

Sediaan yang baik harus sesuai dengan pH kulit. Untuk penggunaan yang 

aseptabilitas maka dalam penelitian ini dibuat sediaan semisolid yaitu gel. Sediaan 

semisolida ada berbagai macam bentuknya misalnya cream, pasta, ointment atau 

gel, dipilih bentuk sediaan gel karena gel lebih mudah dioleskan, transparan dan 

memberikan rasa dingin setelah dioleskan (Zats, 1996). Gel itu sendiri merupakan 

sistem semipadat terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang 

kecil atau molekul organik yang besar, terpenetrasi oleh suatu cairan (Depkes RI, 

1995). 



3 
 

3 
 

Untuk dapat membuat sediaan gel dibutuhkan adanya bahan pendukung 

yaitu gelling agent. Gelling agent dapat di bagi menjadi 3 sesuai dengan cara 

memperolehnya yaitu : dari bahan alam (tragakan, pektin, agar, asam alginat), 

semi sintetis dan sintetis (metil selulose, HPC, HPMC, CMC-Na) (Lachman, 

1994). Dipilih CMC-Na sebagai gelling agent  karena termasuk dalam bahan yang 

semisintesis (tidak mudah ditumbuhi mikroba), stabil pada range pH yang luas 

yaitu 2 -10, dan tidak menyebabkan toksik dan iritasi (Rowe, 2009). 

Penelitian ini dilakukan untuk menentukan karakter fisik (organoleptis, pH, 

viskositas, dan daya sebar), aseptabilitas dan efektivitas (uji pelepasan) perasan 

jeruk nipis (10%, 20%, dan 30%) sebagai antioksidan dalam basis gel  CMC-Na. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Pada kadar berapakah perasan jeruk nipis (10%, 20%, dan 30%) yang  

dapat menghasilkan suatu sediaan gel antioksidan yang memiliki 

karakteristik fisik (organoleptis, pH, viskositas, dan daya sebar), 

aseptabilitas dan efektivitas dalam basis gel CMC-Na. 

2. Apa pengaruh kadar perasan jeruk nipis (10%, 20%, dan 30%) suatu 

sediaan gel antioksidan dalam basis gel CMC-Na terhadap karakteristik 

fisik (organoleptis, pH, viskositas, dan daya sebar), aseptabbilitas dan 

efektivitas sediaan. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh kadar perasan jeruk nipis  suatu sediaan gel 

antioksidan dalam basis gel CMC-Na terhadap karakteristik fisik 

(organoleptis, pH, viskositas, dan daya sebar), aseptabilitas dan 

efektivitas sediaan. 

2. Menentukan pada kadar jeruk nipis berapa yang dapat menghasilkan 

suatu sediaan gel antioksidan dalam basis gel CMC-Na yang memiliki 

karakteristik fisik (organoleptis, pH, viskositas, dan daya sebar), 

aseptabilitas dan efektivitas  yang optimal. 
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1.4 Hipotesis 

Ada pengaruh formulasi gel jeruk nipis sebagai antioksidan dalam basis 

gel CMC-Na terhadap karakter fisik (organoleptis, pH, viskositas, dan daya 

sebar), aseptabilitas dan efektivitas sediaan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberi data 

ilmiah untuk pengembangan formulasi gel jeruk nipis sebagai antioksidan dalam 

basis gel CMC-Na sehingga dihasilkan suatu gel antioksidan dengan kualitas yang 

optimal.  

 


