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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kemangi (Ocimum sanctum L.) adalah salah satu dari keanekaragaman 

hayati yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Kemangi merupakan 

tanaman yang mudah didapatkan tersebar hampir diseluruh Indonesia karena 

dapat tumbuh liar maupun dibudidayakan (Sudarsono et al., 2002). Kemangi 

memiliki bau dan rasa yang khas, digunakan sebagai lalapan segar untuk 

dimakan dan memiliki berbagai macam khasiat (Hadipoentyanti & Wahyuni, 

2008). Secara tradisional tanaman kemangi digunakan sebagai obat sakit 

perut, obat demam, dan menghilangkan bau mulut.  

Pada sebuah penelitian, kemangi (Ocimum sanctum L.) digunakan sebagai 

substitusi aroma pada pembuatan sabun herbal antioksidan. Selain aroma 

daunnya yang khas, kuat namun lembut dengan sentuhan aroma limau, 

kemangi juga mengandung minyak atsiri, senyawa linalool 71-82%, polifenol 

misal flavonoid dan antosianin. Selain itu daun kemangi juga memiliki 

manfaat antidiabetik, antibakteri, antihiperglikemik, juga dilaporkan memiliki 

aktivitas antiinflamatori dan mempunyai efek aktivitas antioksidan (Idrus A. et 

al., 2013). 

Kemangi (Ocimum sanctum L.) diketahui memiliki kandungan kimia 

flavonoid yaitu orientin dan vicenin dimana kedua senyawa ini dapat 

melindungi tubuh dari pengaruh radiasi. Mekanismenya didasarkan pada 

aktivitas antioksidan yang melindungi lipid dari oksidasi (Singh et al., 2012). 

Untuk nilai IC50 pada ekstrak kemangi (Ocimum sanctum L.) yang dapat 

menghambat pembentukan radikal bebas yaitu dengan nilai 34,21 µg/mL 

(Gupta et al., 2012) 

Menururt Dr. Hery Winarsi, M.S dalam buku Antioksidan Alami dan 

Radikal Bebas menyatakan bahwa senyawa fenolik seperti flavonoid 

mempunyai aktivitas antioksidan yang menghambat penggumpalan keping sel 

darah, merangsang produksi nitrit oksida, dan berperan melebarkan pembuluh 
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darah. Antioksidan juga merupakan senyawa yang dapat menghambat reaksi 

radikal bebas dalam tubuh (Rohman, 2005).  

Antioksidan adalah senyawa kimia yang dapat menyumbangkan satu atau 

lebih elektron kepada radikal bebas, sehingga radikal bebas tersebut dapat 

diredam (Suhartono, 2002). 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). 

Radikal bebas merupakan salah satu penyebab dari berbagai penyakit 

diantaranya adalah kanker dan penuaan (Aging) dini. Oleh karena itu, adanya 

antioksidan dengan aktivitas sebagai penangkap radikal bebas memiliki 

relevansi yang cukup besar dalam pencegahan dan terapi pada berbagai 

macam penyakit yang diperantarai oleh radikal bebas (Soare et al., 1997). 

Dalam Jurnal of Cosmetics Dermatology dikemukakan bahwa antioksidan 

juga bisa berfungsi sebagai tabir surya. 

Aging (Penuaan) adalah fenomena kompleks yang didefinisikan sebagai 

proses yang menghasilkan penuaan. 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. Kekurangan antioksidan di dalam tubuh 

maupun kulit menyebabkan semakin cepat terjadinya proses penuaan.Tanda-

tanda jelas penuaan kulit adalah atropi, kelemahan, kerutan, kendur, 

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

Seiring dengan meningkatnya proses penuaan, kulit manusia kehilangan 

kemampuan antioksidan, penyebab lainnya juga adalah faktor lingkungan. 

Kerusakan kulit yang merupakan proses aging ini dapat menimbulkan keriput. 

Oleh karena itu, penggunaan produk yang meningkatkan antioksidan harus 

dipertimbangkan. Paparan sinar matahari walupun singkat, dapat 

meningkatkan aktivitas enzim yang memecah protein kolagen dan elastin yang 

memberikan dukungan struktural untuk kulit, sehingga pretreatment kulit 
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dengan krim yang mengandung bahan aktif yang dapat mengurangi aktivitas 

enzim ini sangat dianjurkan (Datta et al., 2011). 

Krim didefinisikan sebagai cairan kental atau emulsi setengah padat baik 

bertipe air dalam minyak atau minyak dalam air. Krim biasanya digunakan 

sebagai emolien atau pemakaian obat pada kulit (Ansel HC, 1989). 

Keuntungan dari sediaan krim adalah selain mudah digunakan dan praktis, 

krim mudah menyebar rata pada permukaan kulit. Selain itu krim juga mudah 

dicuci dengan air, dan tidak lengket. 

Berdasarkan pertimbangan diatas, dalam penelitian ini akan dibuat krim 

antioksidan tipe minyak dalam air, dimana tipe ini bersifat mudah dicuci, tidak 

lengket, dan memberikan sensasi dingin saat dipakai.  

Penelitian ini akan dilakukan penentuan karakteristik fisika (organoleptis, 

viskositas, penetapan daya sebar), kimia (pH), aseptabilitas ekstrak daun 

kemangi dengan berbagai kadar dalam basis Vanishing cream. Selain itu juga 

dilakukan pengujian efektivitas antioksidan dengan menggunakan metode 

DPPH pada sediaan krim ekstrak daun kemangi dalam berbagai kadar (3%, 

6%, 9%). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh kadar ekstrak daun kemangi (Ocimum sanctum L.) 

(3%, 6%, dan 9%) dalam sediaan krim dengan basis vanishing cream 

terhadap karakteristik fisika (Organoleptis, viskositas, penetapan daya 

sebar), kimia (pH) dan aseptabilitasnya ? 

2. Bagaimana pengaruh kadar ekstrak kemangi (3%, 6%, 9%) dalam basis 

vanishing cream terhadap efektivitas antioksidannya? 

3. Pada kadar berapakah ekstrak daun kemangi (Ocimum sanctum L.) (3%, 

6%, 9%) dalam basis vanishing cream yang memberikan hasil terbaik dari 

karakteristik, aseptabilitas, dan efektivitas antioksidan sebagai sediaan 

krim? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menentukan pengaruh kadar ekstrak daun kemangi (Ocimum sanctum L.) 

(3%, 6%, 9%) dalam basis Vanishing cream yang dapat memeberikan 

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

efektivitas antioksidan sediaan krim antioksidan 

2. Menentukan pengaruh kadar ekstrak daun kemangi (Ocimum sanctum L.) 

(3%, 6%, 9%) dalam basis vanishing cream terhadap efektivitas 

antioksidannya. 

3. Menentukan kadar ekstrak daun kemangi (Ocimum sanctum L.) (3%, 6%, 

9%) dalam basis Vanishing cream yang dapat memeberikan hasil terbaik 

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

efektivitas antioksidan dalam sediaan krim. 

 

1.4 Hipotesis Penelitian 

Peningkatan kadar ekstrak daun kemangi (Ocimum sanctum L.) dapat 

meningkatkan efektivitas antioksidan pada sediaan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar 

pengembangan formula ekstrak daun kemangi (Ocimum sanctum L.) dalam 

basis Vanishing cream sebagai krim antioksidan sehingga diperoleh hasil 

yang aseptabel dan efektif. 


