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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara beriklim tropis karena terletak pada garis 

khatulistiwa. Sebagai negara dengan iklim tropis, intensitas paparan sinar matahari 

yang didapat sangatlah banyak. Paparan sinar matahari pada kulit secara terus 

menerus akan menyebabkan kerusakan kulit karena adanya komponen UV yang 

terkandung dalam sinar matahari tersebut. Kerusakan kulit yang diakibatkan paparan 

sinar matahari yang berlebihan dapat menimbulkan efek yang segera terlihat seperti 

perubahan warna kulit menjadi gelap, eritema dan kulit terbakar, namun ada pula efek 

yang baru muncul setelah jangka waktu yang panjang seperti pengerutan kulit, 

penuaan dini dan kanker (Muller, 1997). Paparan sinar UV menyebabkan 

terbentuknya radikal bebas dari ROS (Reactive Oxygen Species) yang merupakan 

molekul tidak stabil. Reactive Oxygen Species akan berikatan dengan komponen sel 

untuk menjadi stabil, sehingga akan merusak komponen sel seperti lemak, protein 

dan asam nukleat. Kerusakan komponen sel tersebut dapat menyebabkan penuaan 

dini pada kulit yang ditandai dengan kulit kering, keriput dan kusam. Untuk 

mencegah terjadinya hal tersebut diperlukan suatu sediaan kosmetik yang mampu 

mencegah penuaan dini (Elsner, P & Howard, 2000). 

Efek sinar UV yang bersifat sebagai sumber radikal bebas dapat dicegah 

dengan senyawa antioksidan. Senyawa antioksidan merupakan senyawa yang dapat 

menyerap dan menetralisir radikal bebas serta mampu mengurangi efek sinar UV 

yang dapat mengakibatkan kerusakan pada kulit. Radikal bebas disebut juga sebagai 

Spesies oksigen reaktif (ROS) yang terbentuk ketika molekul oksigen bergabung 

dengan molekul lain yang dikelilingi oleh elektron asing. Paparan spesies oksigen 

reaktif ini dapat menyebabkan penuaan pada kulit dan terlihat pada proses 

photoaging, carcinogenesis serta inflamasi (Baumann, 2009). 
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Akhir-akhir ini banyak dikembangkan penelitian yang berfokus pada 

pemanfaatan bahan alam, termasuk penelitian di bidang industri kosmetik. Manfaat 

bahan alam yang dapat diambil salah satunya adalah sifat antioksidannya yang dapat 

menghambat radikal bebas sehingga antioksidan dapat digunakan untuk mencegah 

penuaan dini. Antioksidan alami umumnya terdapat pada sayur-sayuran, buah-

buahan, umbi-umbian dan kacang-kacangan (Elsner, P & Howard, 2000)  

Salah satu jenis sayuran yang berpotensi sebagai sumber antioksidan adalah 

wortel (Daucus carota L.). Salah satu antioksidan alami yaitu karotenoid, provitamin 

A banyak terkandung dalam umbi wortel (Andarwulan dan Koswara,1992). 

Kandungan karotenoid dalam wortel dapat dilihat dari intensitas warnanya, yaitu 

semakin jingga warna wortel maka semakin banyak kandungan karotenoidnya  

Karotenoid dapat mencapai konsentrasi maksimum pada saat wortel berumur sekitar 

90 – 120 hari dan selanjutnya akan berkurang secara perlahan - lahan (Rubatzky dan 

Yamaguchi, 1998).  

Karotenoid yang dikandung pada wortel tidak hanya beta karoten tetapi juga 

alfa karoten, gamma karoten, zeta karoten, dan likopen yang berfungsi sebagai 

antioksidan yang bekerja dengan cara memberikan perlindungan pada tubuh terhadap 

pengaruh negatif dari radikal bebas (Silva Dias, 2014). 

Berdasarkan penelitan sebelumnya dapat diketahui bahwa wortel mempunyai 

aktivitas antioksidan yang tinggi karena mengandung karotenoid. Penelitian lainnya 

telah dilakukan oleh Boesro Soebagio (2007) dimana peneliti membuat sediaan gel 

antioksidan yang berasal dari umbi wortel. Menurut penelitian dari Boesro, ekstrak 

karotenoid dari umbi wortel memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi dengan nilai 

IC50 sebesar 0,0914 mg/ml dan memiliki efektifitas serta kestabilan yang baik. 

Berdasarkan penelitian tersebut maka dalam penelitian ini dipilih ekstrak 

umbi wortel untuk diformulasikan menjadi sediaan emulgel antioksidan dengan 

pemilihan gelling agent Carbopol 934. Alasan lain pemilihan ekstrak umbi wortel 

sebagai bahan aktif sediaan emulgel dikarenakan sejauh ini umbi wortel lebih banyak 

diolah dalam bentuk makanan maupun minuman untuk dikonsumsi dan masih jarang 

digunakan sebagai bahan aktif dalam produk kosmetika. Sedangkan umbi wortel 
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memiliki potensi bila dikembangkan menjadi senyawa aktif dalam sediaan topikal 

semisolid, seperti sediaan topikal emulgel antioksidan berdasarkan manfaatnya yaitu 

dapat melindungi kulit dari serangan radikal bebas yang dapat menyebabkan penuaan 

dini. Selain itu, pemilihan ekstrak yang berasal dari bahan alam ini dikarenakan efek 

samping yang ditimbulkan lebih kecil dibanding dengan penggunaan bahan kimia. 

Sediaan semisolida yang dibuat dalam industri farmasi dapat berupa krim, 

lotion, gel, emulgel, salep, dan ointment. Emulgel merupakan salah satu bentuk 

sediaan kulit yang merupakan gabungan dari sediaan emulsi dan gel. Kelebihan dari 

sediaan emulgel ini adalah nyaman digunakan dan mampu melekat pada waktu yang 

relatif lama pada kulit (Panwar, 2011). 

Sediaan emulgel terdiri dari dua sistem yaitu sistem gel dan sistem emulsi. 

Pada sistem gel, gelling agent akan berperan dalam menentukan sifat fisik dan 

stabilitas fisik gel. Carbopol 934 atau carbomer 934 merupakan salah satu eksipien 

yang sering digunakan sebagai gelling agent dalam sistem gel. Carbomer sebagai 

gelling agent akan membentuk jaringan struktural yang dapat menyebabkan kenaikan 

viskositas sehingga merupakan salah satu faktor yang penting dalam sistem tersebut 

(Zats and Kushla, 1996). Salah satu keuntungan penambahan gelling agent carbomer 

dalam sediaan gel adalah akan meningkatkan viskositas gel. Semakin tinggi 

konsentrasi carbomer yang digunakan maka semakin tinggi pula viskositasnya selain 

itu basis gel carbomer yang merupakan basis gel hidrofilik mempunyai kemampuan 

daya sebar yang baik, efeknya mendinginkan, tidak menyumbat pori-pori kulit, 

mudah dicuci dengan air dan pelepasan obatnya baik (Niyaz et al., 2011).  

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh variasi kadar basis carbopol 934 1%, 1,5% dan 2% pada 

sediaan emulgel ekstrak umbi wortel (Daucus carota L.) terhadap 

karakteristik fisik, kimia, aseptabilitas, dan aktivitas antioksidan sebagai 

sediaan emulgel antioksidan ? 

2. Pada kadar berapakah basis carbopol 934 1%, 1,5% dan 2% pada sediaan 

emulgel ekstrak umbi wortel (Daucus carota L.) yang memberikan hasil yang 
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terbaik dari karakteristik fisik, aseptabilitas, dan aktivitas antioksidan sediaan 

? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Menentukan pengaruh variasi kadar basis carbopol 934 1%, 1,5% dan 2% 

pada sediaan emulgel ekstrak umbi wortel (Daucus carota L.) terhadap 

karakteristik fisik, kimia, aseptabilitas, dan aktivitas antioksidan sebagai 

sediaan emulgel antioksidan. 

2. Menentukan kadar basis carbopol 934 1%, 1,5% dan 2% pada sediaan 

emulgel ekstrak umbi wortel (Daucus carota L.) yang memberikan hasil yang 

terbaik dari karakteristik fisik, aseptabilitas dan aktivitas antioksidan sediaan 

emulgel. 

 

1.4 Hipotesis Penelitian 

Peningkatan kadar basis carbopol 934 dapat meningkatkan karakteristik fisik, 

berupa peningkatan viskositas, dan daya lekat namun dapat menurunkan daya sebar 

sediaan emulgel. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

dasar untuk mengembangkan formula sediaan ekstrak umbi wortel (Daucus carota 

L.) sebagai emulgel antioksidan. 

 

 

 

 

 
 


