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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak dapat terbebas dari senyawa 

radikal bebas. Beberapa sumber pembentuk senyawa radikal bebas ialah asap 

rokok, paparan sinar matahari yang berlebih, asap kendaraan bermotor, dan polusi 

udara. Radikal bebas merupakan molekul yang  memiliki satu  atau  lebih elektron  

yang tidak berpasangan. Elektron-elektron yang tidak berpasangan ini 

menyebabkan  radikal bebas menjadi senyawa yang sangat reaktif terhadap sel-sel 

tubuh dengan cara mengikat elektron molekul sel. Reaksi ini sering disebut 

sebagai oksidasi (Umayah dan Moch.Amrun, 2007). 

Sinar UV memiliki efek oksidatif radikal bebas dengan merusak kulit dan  

meradiasi ke dalam lapisan kulit kemudian menembus lapisan basal yang dapat 

menyebabkan peradangan, kerutan dan penuaan dini pada kulit (Soebagio et al., 

2007). Berbagai bukti ilmiah menunjukkan bahwa senyawa radikal bebas dapat 

dikurangi dengan memanfaatkan peran senyawa antioksidan seperti vitamin C, E, 

A, karoten, asam-asam fenol, polifenol dan flavonoid. Karakter utama senyawa 

antioksidan adalah kemampuannya untuk menangkap dan menstabilkan radikal 

bebas (Umayah dan Moch.Amrun, 2007). 

Antioksidan adalah suatu senyawa yang dapat menetralkan dan melawan 

bahan toksik atau  radikal bebas dan menghambat terjadinya oksidan pada sel 

tubuh sehingga mengurangi terjadinya kerusakan. Oleh sebab itu 

tubuhmembutuhkan asupan antioksidan dari luar yangberasal dari bahan 

makanan, seperti vitamin E dalam minyak nabati, sayur-sayuran, dan margarin;β 

karoten dalam wortel; serta vitamin C dalam sayur-sayuranberwarna hijau atau 

buah-buahan (Rachman et al, 2008) 

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Boesro 

Soebagio (2007) dimana peneliti membuat sediaan gel antioksidan yang berasal 

dari umbi wortel dimana hasil yang didapatkan, karotenoid dari umbi wortel 

memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi dengan nilai IC50 sebesar 0,0914 

mg/ml. Sehingga didalam penelitian ini menggunakanumbi wortel (Daucus carota 

L.) sebagai bahan aktif sediaan antioksidan. Wortel merupakan famili dari 
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Apiaceae adalah tumbuhan sayur yang ditanam sepanjang tahun. Wortel 

mempunyai batang daun basah yang berupa sekumpulan pelepah (tangkai daun) 

yang muncul dari pangkal buah bagian atas (umbi akar), mirip daun seledri. 

Wortel (Daucus carota L) mempunyai nilai kandungan vitamin A yang tinggi 

yaitu sebesar 12000 SI. Sementara komposisi kandungan unsur yang lain adalah 

kalori, protein, lemak, hidrat arang, kalsium, fosfor, besi, vitamin B, dan vitamin 

C (Muhammad dan Margareth , 2010). Wortel segar juga mengandung beta 

karoten sebanyak 11210 µg/100g atau 7266 IU (Naumanet al, 2007). 

Bentuk sediaan semisolid yang dipilih dalam pembuatan sediaan 

antioksidan ini adalah emulgel. Emulgel merupakan salah satu bentuk sediaan 

yang merupakan gabungan dari sediaan emulsi dan gel. Emulgel memiliki sifat-

sifat menguntungkan seperti kosistensi yang baik, waktu kontak yang lebih lama, 

tiksotropik, transparan, dapat melembabkan, mudah penyerapannya, mudah 

dihilangkan, larut dalam air dan dapat bercampur dengan eksipien lain (Dewi et 

al, 2015). Sediaan emulgel disebut juga sebagai sediaan emulsi yang viskositas 

fase airnya ditingkatkan melalui penambahan gelling agent (Panwaret al, 2011). 

Gelling agent  merupakan faktor yang dapat mempengaruhi sifat fisik sediaan 

yang akan dihasilkan. Salah satu gelling agent yang dapat digunakan adalah 

HPMC ( hidroksipropilmetil selulosa) karena dapat menghasilkan gel yang netral, 

jernih, tidak berasa dan memberikan kekuatan film yang baik apabila mengering 

pada kuit. 

Penggunaan sediaan emulgel lebih diminati bila dibandingkan dengan 

sediaan emulsi atau gel saja. Gel mempunyai kelebihan berupa kandungan air 

yang cukup tinggi sehingga memberikan kelembaban yang bersifat mendinginkan 

dan memberikan rasa nyaman pada kulit. Sedangkan emulsi mempunyai 

keuntungan dapat membentuk sediaan yang saling tidak bercampur menjadi dapat 

bersatu membentuk sediaan yang homogen dan stabil. Pada sistem emulsi terdapat 

fase minyak yang berfungsi sebagaiemolien atau occlusive yang akan mencegah 

penguapan sehingga kandungan air di dalam kulit dapat dipertahankan. Oleh 

karena itu adanya sistem emulsi dalam bentuk sediaan emulgel akan memberikan 

penetrasi tinggi dikulit (Yenti et al, 2014).                  
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Berdasarkan latar belakang di atas maka dilakukan penelitian optimasi 

HPMC 60SH sebagai gelling agent dalam formula emulgel ekstrak umbi wortel 

(Daucus carota L.) sebagai sediaan antioksidan. Penelitian dilakukan dengan 

menggunakan parameter uji sediaan meliputi uji mutu fisik, uji aseptabilitas dan 

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

viskositas, daya sebar,dan uji stabilitas sediaan. 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 nm. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh formulasi emulgel dengan konsentrasi gelling agent 

HPMC 60SH (0,5%,1%, dan 2%) terhadap karakteristik fisik dan kimia (pH, 

viskositas, daya sebar), stabilitas sediaan, aseptabilitas dan daya antioksidan 

pada sediaan emulgel ekstrak umbi wortel (Daucus carota L)? 

2. Pada konsentrasi berapakah gelling agent HPMC 60SH (0,5%, 1%, dan 2%) 

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

sebar), stabilitas sediaan, aseptabilitas dan daya antioksidan pada sediaan 

emulgel ekstrak umbi wortel (Daucus carota L) yang optimal? 

1.3Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh formulasi emulgel dengan konsentrasi gelling agent 

HPMC 60SH (0,5%, 1%, dan 2%) terhadap karakteristik fisik dan kimia (pH, 

viskositas, daya sebar), stabilitas sediaan, aseptabilitas dan daya antioksidan 

pada sediaan emulgel ekstrak umbi wortel (Daucus carota L) 

2. Mengetahui pada konsentrasi berapakah gelling agent HPMC 60SH (0,5%, 

1%, dan 2%) yang dapat memberikan karakteristik fisik dan kimia (pH, 

viskositas, daya sebar), stabilitas sediaan, aseptabilitas dan daya antioksidan 

pada sediaan emulgel ekstrak umbi wortel (Daucus carota L) yang optimal 

1.4 Hipotesis Penelitian 

Semakin tinggi konsentrasi HPMC 60SH yang digunakan maka akan 

meningkatkan viskositas namun dapat menurunkan daya sebar dan daya 

antioksidan emulgel. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah untuk menentukan konsentrasi HPMC  60SH 

sebagai gelling agentyang paling optimal untuk dijadikan sebagai sediaan emulgel 

antioksidan yang dapat dinilai dari sifat mutu fisik, keamanan, aseptabilitas dan 

daya antioksidan yang memenuhi persyaratan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


