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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Gaya hidup kembali ke alam (back to nature) menjadi cukup popular saat ini 

sehingga masyarakat kembali memanfaatkan berbagai bahan alam, termasuk 

kosmetik dengan bahan dasar tumbuhan. Saat ini pemilihan bahan-bahan alami 

untuk kosmetika didasarkan pada bukti penelitian, sehingga penggunaan bahan-

bahan alami diharapkan dapat lebih tepat sasaran dalam mengatasi masalah 

kesehatan kulit (Wasitaatmadja, 1997). 

Berbagai upaya menjaga kesehatan kulit dengan menggunakan produk 

kosmetika telah dilakukan khususnya oleh kaum wanita terutama pada bagian 

wajah. Tujuannya untuk melindungi kulit akibat dampak negatif lingkungan 

seperti polusi dan radiasi sinar ultraviolet (UV) dari matahari. Faktor lingkungan 

tersebut menghasilkan radikal bebas yang dapat mempercepat proses penuaan, 

menyebabkan kulit menjadi kusam, keriput, bintik hitam bahkan kanker kulit. Hal 

tersebut dapat terjadi karena lipid bereaksi dengan radikal bebas sehingga berubah 

menjadi lipid peroksida (Winarsih, 2005), maka penggunaan suatu produk 

kosmetika perawatan kulit yang mengandung senyawa seperti antioksidan sangat 

dibutuhkan untuk mengurangi insidensi kerusakan kulit akibat radikal bebas 

(Levy, 2006).  

Sediaan topikal selain mengandung bahan berkhasiat juga bahan tambahan 

(pembawa) yang berfungsi sebagai pelunak kulit, pembalut pelindung, maupun 

pembalut penyumbat (Lachman, dkk., 1994). Salah satu bahan pembawa yang 

biasa digunakan dalam sediaan topikal adalah gel yang dibuat dari partikel 

anorganik maupun molekul organik (DepKes RI., 1995). 

Saat ini telah dikembangkan pemanfaatan bahan-bahan alam sebagai sumber 

antioksidan dalam sediaan kosmetika (Mario,2001). Kosmetika adalah bahan atau 

sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia 

(epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar), atau gigi, dan 

membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, 
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mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau 

melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik (BPOM RI, 2011). 

Pemanfaatan efek antioksidan pada sediaan yang ditujukan pada kulit wajah, 

lebih baik bila diformulasikan dalam bentuk sediaan kosmetika topikal 

dibandingkan oral (Draelos and Thaman, 2006). Salah satu bentuk sediaan 

kosmetika topikal adalah dalam bentuk gel. Gel merupakan suatu sediaan 

semipadat yang jernih, tembus cahaya dan mengandung zat aktif, merupakan 

dispersi koloid mempunyai kekuatan yang disebabkan oleh jaringan yang saling 

berikatan pada fase terdispersi (Ansel, 1989). Keuntungan sediaan gel 

dibandingkan sediaan topikal yang lain adalah mudah merata jika dioleskan pada 

kulit tanpa penekanan, memberi sensasi dingin, tidak menimbulkan bekas dikulit, 

dan mudah digunakan. 

Berbagai sediaan perawatan kulit yang mengandung antioksidan sebagai 

produk kosmetika dengan mekanisme memperlambat atau mencegah proses 

oksidasi telah cukup banyak berkembang, namun pemanfaatan menggunakan 

sumber dari bahan alam atau tanaman masih belum maksimal. Salah satu bahan 

alam yang bisa dimanfaatkan adalah tanaman ubi jalar ungu berpotensi sebagai 

sumber antosianin yang dapat berfungsi sebagai antioksidan, antimutagenik, dan 

antikarsinogenik (Gottawa et al., 1999).  

Ubi jalar banyak mengandung pro vitamin A, vitamin B dan vitamin C. 

Selain itu juga terdapat banyak kandungan karbohidrat dan lemak serta sedikit 

protein, yang sangat berguna untuk penghasil energi dan kesehatan tubuh. 

Kelebihan dari ubi jalar yang berwarna yaitu mengandung antioksidan yang kuat 

untuk menetralisir keganasan radikal bebas penyebab penuaan dini dan pencetus 

aneka penyakit degeneratif seperti kanker dan jantung (Reifa, 2005).  

Sekelompok antosianin yang tersimpan dalam ubi jalar mampu menghalangi 

laju perusakan sel radikal bebas akibat nikotin, polusi udara dan bahan kimia 

lainnya. Antosianin adalah kelompok pigmen yang menyebabkan warna kemerah-

merahan, letaknya di dalam cairan sel yang bersifat larut dalam air (Nollet, 1996). 

Komponen antosianin ubi jalar ungu adalah turunan mono atau diasetil 3-(2-

glukosil)glukosil-5-glukosil peonidin dan sianidin (Suda dkk., 2003).  
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Dari penelitian yang telah dilakukan oleh Prasanth pada tahun 2010 ubi jalar 

ungu (Ipomoea batatas L) memiliki. Hal ini membuktikan bahwa ubi jalar ungu 

memiliki aktivitas antiokidan yang sangat besar. Karena bila nilai       kurang 

dari 50μg/ml maka efek antioksidan semakin kuat (Yuhernita, 2011). 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan untuk 

membuat formulasi sediaan gel antioksidan ubi jalar (Ipomoea Batatas L) 

menggunakan carbomer dengan konsentrasi 1% sebagai basis gel. Carbomer 

sebagai basis, menunjukkan kestabilan basis dalam penyimpanan 3 bulan dengan 

suhu yang berbeda-beda dan tidak toksik ketika diaplikasikan untuk kulit (Das et 

al., 2011). Carbomer dipilih karena efektifitas membentuk viskositas yang tinggi 

(Allen, 2002) dan tidak mengalami perubahan yang berarti pada saat 

penyimpanan (Lieberman et al., 1989) sehingga dapat menjaga kestabilan sediaan 

gel yang mengandung bahan alam ini.  

Parameter uji sediaan meliputi uji mutu fisik, uji aseptabilitas, uji stabilitas 

dan uji efektifitas. Uji mutu fisik sediaan meliputi, pemeriksaan organoleptis, uji 

pH, viskositas, daya sebar, homogenitas. Uji aseptabilitas dilakukan dengan uji 

kesukaan (Hedonic test). Uji efektifitas yaitu dengan pengujian antioksidan secara 

in vitro dengan metode DPPH menggunakan spektrofotometer UV-VIS yang 

diamati pada panjang gelombang 517. 

1.2 Rumusan Masalah 

Masalah yang timbul dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh variasi kadar ekstrak ubi jalar ungu (Ipomoea 

Batatas L.) (1%, 2%, dan 3%) terhadap aktivitas antioksidan sebagai 

sediaan gel antioksidan? 

2. Bagaimana pengaruh karakter fisik dan kimia pada sediaan gel antioksidan 

ekstrak ubi jalar ungu (Ipomoea Batatas L.)? (evaluasi penetapan pH, 

viskositas, daya sebar, dan aseptabilitas) 

3. Pada kadar berapakah ekstrak ubi jalar ungu (Ipomoea Batatas L.) mampu 

memberikan aktivitas antioksidan yang optimal? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui pengaruh variasi kadar ekstrak ubi jalar ungu (Ipomoea 

batatas L) (1%, 2%, dan 3%) terhadap aktivitas antioksidan sebagai 

sediaan gel antioksidan. 

b. Mendapatkan data karakteristik formulasi gel antioksidan ekstrak ubi jalar 

ungu (Ipomoea Batatas L.) meliputi nilai pH, viskositas, daya sebar, 

aseptabilitas, dan stabilitas. 

c. Mendapatkan formulasi gel antioksidan ekstrak ubi jalar ungu (Ipomoea 

batatas L) yang mampu memberikan aktivitas antioksidan yang optimal. 

1.4 Hipotesis 

Dengan meningkatnya kadar ekstrak ubi jalar ungu (Ipomoea batatas L) yang 

digunakan akan dapat meningkatkan efektivitas antioksidan pada sediaan gel 

antioksidan ekstrak ubi jalar ungu (Ipomoea batatas L). 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai aktivitas 

antioksidan sediaan gel yang terkandung dalam ekstrak ubi jalar (Ipomoea batatas 

L) ungu. Serta dapat digunakam sebagai dasar untuk mengembangkan formula 

sediaan ekstrak ubi jalar ungu (Ipomoea Batatas L.) sebagai gel antioksidan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


