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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kulit merupakan organ yang menutupi permukaan tubuh dan membentuk 

perbatasan antara tubuh dengan lingkungan. Oleh karena kulit berada pada 

permukaan tubuh paling luar sehingga kulit merupakan bagian tubuh yang paling 

sering terpapar dengan berbagai macam agen, baik fisik maupun kimia, yang 

dapat menimbulkan kerusakan pada jaringan kulit. Sinar matahari merupakan 

salah satu agen fisik yang membahayakan kulit. (Rieger, 2000) 

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 yang bebas yang disebut dengan reactive oxygen species (ROS). 

Keberadaan ROS yang terakumulasi di dalam kulit tersebut diyakini sebagai 

penginduksi terjadinya kerusakan sel, penuaan dini, dan kanker kulit (Hassan et 

al, 2013; Balakrishnan dan Narayanaswamy,2011). 

Radikal bebas memainkan peranan penting dalam oksidasi lipida. Radikal 

bebas adalah atom atau molekul yang sangat reaktif karena mengandung elektron 

yang tidak berpasangan. Radikal bebas menyerang struktur tubuh mengakibatkan 

munculnya beragam penyakit (Dalimartha dan Soedibyo, 1999). Untuk 

menetralisir kerja radikal bebas dibutuhan antioksidan. Antioksidan merupakan 

senyawa yang dapat mencegah reaksi oksidasi, dengan cara memberikan 

elektronnya kepada molekul radikal bebas sehingga dapat menghentikan reaksi 

berantai yang disebabkan oleh radikal bebas. (Kumalanigsih, 2006). Di dalam 

tubuh kita sudah terdapat senyawa antioksidan seperti enzim SOD (Superoksida 

Dismutase), gluthatione, dan katalase. Antioksidan juga dapat diperoleh dari 

asupan makanan yang banyak mengandung vitamin C, vitamin E, dan betakaroten 

serta senyawa fenolik. Bahan pangan yang dapat menjadi sumber antioksidan 

alami, seperti rempah-rempah, coklat, dan biji-bijian, buah-buahan,serta 

sayursayuran. Salah satu antioksidan alami yang terdapat dalam sayur-sayuran 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

2 
 

 

yaitu wortel. Wortel memiliki 𝐼𝐶50 91,4  ppm yang termasuk dalam kategori 

antioksidan aktif (Soebagio, 2007). 

Wortel (Daucus carota L.) sendiri merupakan salah satu sayuran yang 

banyak mengandung senyawa antioksidan alami. Senyawa antioksidan yang 

terkandung dalam wortel antara lain provitamin A serta karotenoid seperti beta 

karoten, alfa karoten, gamma karoten, zeta karoten, dan likopen, yang dapat 

memberikan perlindungan pada tubuh terhadap pengaruh negatif dari radikal 

bebas. Kandungan karatenoid dalam wortel dapat dilihat dari intensitas warnaya, 

yaitu semakin jingga warna wortel maka semakin banyak kandungan 

karatenoidnya (Ting Sun, Phillip, Simon, &Sherry, 2009). 

Antioksidan dapat juga digunakan sebagai anti-agingyang dapat mencegah 

penuaan dini, untuk penggunaan yang menyenangkan maka diperlukan kosmetik 

anti-aging dengan antioksidan yang tinggi agar dapat merawat kulit wajah 

(Winarsi, M.S, 2007). Antioksidan ini dapat diformulasikan sebagai sediaan 

kosmetik yang berbentuk emulgel. 

Emulgel merupakan salah satu sediaan yang banyak digunakan oleh 

masyarakat luas, selain karena harganya yang murah juga karena praktis dalam 

penggunaan yaitu dengan cara dioleskan pada kulit. Emulgel adalah gel dengan 

cairan berbentuk emulsi, biasanya untuk menghantarkan minyak yang merupakan 

zat aktif dalam sediaan tersebut, dan mengurangi kesan berminyak dalam 

aplikaasinya (Voigt, 1994). Emulgel dibuat dengan mereaksikan pelarut tertentu 

dengan bahan pembentuk gel atau gelling agent. Jenis gelling agent biasanya 

merupakan bahan berbasis polisakarida atau protein (Sulaiman, T.N.S, 2008). 

Pada penelitian ini gelling agent yang digunakan adalah gelling agent 

berbasis protein, yaitu gelatin. Gelatin sering digunakan dalam sediaan farmasi 

salah satunya sebagai gelling dalam sediaan gel. Gelatin mudah di dapatkan, dan 

harganya relative lebih murah. Gelatin sebagai gelling agent memiliki sifat tidak 

toksik, fleksibel dengan bahan-bahan lain, memiliki kekuatan untuk membentuk 

gel dengan baik, memiliki absorpsitivitas air yang baik (Rowe et al, 2009)  

Berdasarkan keterangan di atas maka dilakukan penentuan karakteristik 

fisik dengan evaluasi tipe emulsi, penetapan pH, viskositas, daya sebar, 

aseptabilitas dan efektivitas sediaan emulgel ekstrak umbi wortel (Daucus carota 
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L.) pada tiga formulasi yang berbeda. Perbedaan formulasi terletak pada kadar 

gelling agent gelatin yaitu 4 %, 6 %, dan 8%. Selain itu juga dilakukan pengujian 

daya antioksidan secara in vitro dengan metode DPPH menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis yang diamati pada panjang gelombang 400-700. 

1.2     Rumusan Masalah 

1. Bagaimana karakteristik fisika kimia, stabilitas, dan aseptabilitas sediaan 

emulgel dengan bahan aktif ekstrak umbi wortel (Daucus carota L) pada 

kadar gelling agent gelatin4%, 6%, dan 8% ? 

2. Bagaimana daya antioksidan pada sediaan emulgel dengan bahan aktif 

ekstrak umbi wortel (Daucus carota L.) pada kadar gelling agent gelatin 

4%, 6%, dan 8% ? 

3. Pada kadar gelling agent berapakah 4%, 6%, dan 8% yang dapat 

memberikan karakteristik fisik dan kimia (pH, viskositas, daya 

sebar),stabilitas, aseptabilitas dan daya antioksidan yang paling baik? 

1.3     Tujuan Penelitian 

1. Menentukan karakteristik fisika kimia, stabilitas dan aseptabilitas sediaan 

emulgel dengan bahan ekstrak umbi wortel (Daucus carota L.) pada kadar 

gelling agent4%, 6%, dan 8%  

2. Menentukan  daya antioksidan pada sediaan emulgel dengan bahan aktif 

ekstrak wortel (Daucus carota L.) pada kadar gelling agent gelatin4%, 

6%, dan 8%  

3. Menentukan pada kadargelling agent berapakah 4%, 6%, dan 8% yang 

dapat memberikan karakteristik fisik dan kimia (pH, viskositas, daya 

sebar), stabilitas, aseptabilitas dan daya antioksidan yang paling baik 

1.4     Hipotesis 

Peningkatan kadar gelling agent dapat meningkatkan karakteristik fisik, 

aseptabilitas, dan daya antioksidan sediaan emulgel 

1.5     Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar 

pengembangan formula ekstrak wortel (Daucus carota L.) sebagai emulgel 

antioksidan sehingga diperoleh hasil yang aseptabel dan efektif. 

 


