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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1       Latar Belakang 

Kosmetika yang beredar di pasaran sangat banyak jenisnya. Berdasarkan cara 

penggunaannya bagi kulit, kosmetik digolongkan menjadi 2 macam yaitu: (1) 

kosmetik perawatan kulit (skin care kosmetik) adalah kosmetik untuk merawat, 

memelihara, serta mempertahankan kondisi kulit. (2) kosmetik riasan (dekoratif atau 

make up), adalah kosmetika yang digunakan untuk memperindah wajah (Tranggono, 

2007). Definisi dari kosmetik sendiri beragam di berbagai negara, namun secara 

umum kosmetik berarti semua bahan atau benda yang digunakan dengan cara 

dioleskan, disemprotkan, digosokkan atau dengan penggunaan lainnya pada tubuh 

manusia untuk membersihkan, mempercantik, meningkatkan daya tarik, mengubah 

penampilan pada tubuh dan untuk menjaga kesehatan kulit dan rambut, asalkan reaksi 

dari benda atau bahan tersebut terhadap tubuh sedikit (Mitsui, 1997). 

Kulit merupakan salah satu bagian dari tubuh manusia yang memiliki wilayah 

yang sangat luas dan mempunyai ketebalan berbeda disetiap bagiannya. Misalnya 

saja pada wajah yang memiliki sel- sel kulit yang paling tipis, ini penting untuk 

penggunaan kosmetik yang harus mampu menembus kulit (Young, 1972). Kulit 

menutupi seluruh tubuh dan melindungi dari berbagai jenis rangsangan eksternal dan 

kerusakan serta dari hilangnya kelembapan. Luas permukaan kulit orang dewasa 

sekitar 1,6 m
2
 (Mitsui,1997). Kulit manusia bervariasi berdasarkan warnanya terdiri 

dari putih terang, kuning langsat, sawo matang hingga gelap. Hal utama yang sangat 

mempengaruhi warna kulit adalah paparan dari sinar matahari. Sinar matahari adalah 

energi elektromagnetik yang dipancarkan dalam bentuk gelombang spektrum sinar 

matahari yang mencapai permukaan bumi yaitu radiasai sinar UV, sinar tampak, dan 

sinar infrared. Sedangkan radiasi yang dapat mempengaruhi warna kulit manusia 

adalah radiasi sinar UV (Hartanto, 2012). 

Radikal bebas pada kulit dapat ditangkap oleh antioksidan. Antioksidan 

merupakan senyawa yang mampu melindungi sel dari kerusakan dengan kemampuan 
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memblok kerusakan oksidatif yang disebabkan  oleh radikal bebas (Hartanto, 

2012). Radikal bebas dalam jumlah yang berlebih di dalam tubuh sangat berbahaya 

dapat menyebabkan kerusakan sel, asam nukleat, protein, dan jaringan lemak yang 

mampu menginduksi beberapa penyakit degeratif seperti kanker dan penyakit 

kardiovaskular (Lingga, 2012). Menurut data WHO tahun 2011, penyakit degenatif di 

negara- negara berkembang merupakan penyebab kematian yang cukup besar yaitu 

sekitar 60%. 

Vitamin E berperan sebagai antioksidan  untuk asam lemak yang tidak jenuh 

pada fosfolipid dalam membran sel, peran vitamin E dalam membran yaitu sebagai 

pelindung dari radikal bebas. Pada membran sel, vitamin E mengumpulkan radikal 

bebas sehingga melindungi polyunsaturated fatty acid (PUFA) protein dari kerusakan 

oksidatif. Vitamin E mampu menangkap radikal bebas peroksil yang berfungsi untuk 

menjaga integritas dari rantai panjang asam lemak pada membran sel sehingga dapat 

mempertahankan bioaktivitas sel (Traber et al., 2013).  

Vitamin E dapat mencegah proses oksidasi terhadap komponen- komponen 

sel yang penting dan mencegah terbentuknya hasil oksidasi yang toksik, sebagai 

contoh adalah hasil peroksidasi asam lemak tidak jenuh. Selain itu vitamin E juga 

berfungsi menjaga stabilitas dan integritas membran sel serta melindungi sel dan 

komponen- komponennya dari toksisitas berbagai macam obat, logam berat dan zat 

kimia lain yang akan membentuk radikal bebas (Traber et al., 2013). Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Diniatik (2016) vitamin E dapat mencegah kerusakan 

sel yang ditimbulkan oleh radikal bebas dengan nilai IC50 sebesar 57.11 µg/mL. 

Selain pada vitamin E, senyawa antioksidan juga dapat ditemukan dalam kulit 

buah naga super merah (Hylocereus costaricenses). Kulit buah naga mengandung 

vitamin C, vitamin E, vitamin A, alkaloid, terpenoid, flavonoid, tiamin, niasin, 

piridosin, kobalamin, fenolik, karoten, dan fitoalbumin (Jaafar, et al., 2014). Menurut 

Wu, et al., (2012) keunggulan dari kulit buah naga yaitu kaya dengan polifenol dan 

merupakan sumber antioksidan. Selain itu, aktivitas antioksidan pada kulit buah naga 

lebih besar dibandingkan dengan aktivitas antioksidan pada daging buahnya, 

sehingga berpotensi untuk dikembangkan sebagai antioksidan alami. Hal ini sesuai 
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dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurliyana et al., (2012) yang menyatakan 

bahwa di dalam 1mg/ml kulit buah naga super merah mampu menghambat 83,48 ± 

1,02% radikal bebas, sedangkan pada daging buah naga hanya mampu menghambat 

radikal bebas sebesar 27,45 ± 5,03%. Selain itu aktivitas antioksidan kulit buah naga 

juga didukung dengan penelitian oleh Mitasari (2012) yang menyatakan bahwa 

ekstrak kloroform kulit buah naga super merah memiliki aktivitas antioksidan dengan 

nilai IC50 sebesar 43,836 µg/mL. 

Krim merupakan salah satu sediaan topikal umumnya untuk terapi yang 

bersifat lokal (Nugroho, 2013). Bentuk sediaan ini disukai oleh masyarakat karena 

mudah dibersihkan dan mudah menyebar (Ansel,2005). Penggunaan sediaan krim 

juga dapat memberikan efek dingin, mengkilap, dan melembabkan kulit. Sediaan 

krim tipe M/A dibuat dengan cara mendispersikan minyak dan air. Keunggulan krim 

M/A yaitu memberikan efek yang optimum karena mampu menaikkan gradien 

konsentrasi zat aktif yang menembus kulit sehingga absorbsinya perkutan menjadi 

meningkat (Engelin, 2013). 

Dalam pembuatan sediaan krim, emulgator yang digunakan dapat 

mempengaruhi sifat fisik dari sediaan, sehingga penggunaan emulgator harus 

ditambahkan dengan jumlah yang sesuai agar menghasilkan sediaan yang berkualitas 

baik (Kuswahyuning, 2008). Tween 80 dan span 20 sering digunakan sebagai 

emulgator. Kedua bahan tersebut termasuk kedalam golongan nonionik emulgator. 

Kombinasi dari tween 80 dan span 20 dapat menghasilkan pengurangan tegangan 

permukaan yang lebih besar dibandingkan bila memakai emulgator tunggal, sehingga 

emulsi yang dibentuk lebih stabil serta memiliki karakteristik hidrofilik dan lipofilik 

yang seimbang (Hamzah, 2014). Dari uraian diatas akan dibuat formulasi krim tipe 

o/w dengan emulgator tween 80- span 20 dan bahan aktif dari kombinasi vitamin E 

dan ekstrak kulit buah naga super merah (Hylocereus costaricenses) dengan 

konsentrasi berbeda. Alasan dipilihnya kedua bahan tersebut dikarenakan dalam 

vitamin E diketahui memiliki kandungan antioksidan yang berkhasiat dalam 

membran sel, sehingga dalam penelitian ini dikombinasikan dengan ekstrak etanol 

kulit buah naga super merah yang memiliki kandungan antioksidan yang besar. 
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Dengan dikombinasikan kedua bahan tersebut, diharapkan dapat menghasilkan 

sediaan yang memiliki nilai antioksidan yang baik. Emulgator nonionik dipilih dalam 

penelitian ini karena emulgator ini bersifat netral dan stabil dengan adanya asam/ 

basa dari komponen krim, serta tidak menyebabkan iritasi dan toksisitas pada kulit 

(Hamzah, 2014). Untuk evaluasi sediaan dilakukan pengujian aktivitas antioksidan 

ekstrak etanol kulit buah naga super merah dengan metode DPPH, serta penentuan 

karakteristik fisik dengan evaluasi pengukuran pH, tipe emulsi, viskositas, daya 

sebar. 

 

1.2       Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana aktivitas antioksidan dari ekstrak kulit buah naga super merah 

menggunakan metode uji DPPH? 

2. Bagaimana karakteristik fisik (organoleptis, daya sebar, uji pH, viskositas), 

tipe emulsi krim kombinasi vitamin E dengan ekstrak kulit buah naga super 

merah (8%, 10%, 12%) dengan emulgator tween 80- span 20? 

 

1.3       Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui aktivitas antioksidan dari ekstrak 

kulit buah naga super merah menggunakan metode uji DPPH. 

2. Mengetahui karakteristik fisik (organoleptis, daya sebar, viskositas, pH), tipe 

emulsi krim kombinasi vitamin E dan ekstrak kulit buah naga super merah 

(8%, 10%, 12%) dengan emulgator tween 80- span 20. 

 

1.4 Hipotesis 

Hipotesis yang diperoleh berdasarkan rumusan masalah diatas adalah: 
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1. Didapatkan aktivitas antioksidan (nilai IC50) yang baik berdasarkan hasil uji 

DPPH pada ekstrak kulit buah naga super merah. 

2. Peningkatan kadar ekstrak kulit buah naga super merah (8%, 10%, 12%) yang 

dikombinasikan dengan vitamin E menggunakan emulgator tween 80 dan 

span 20 berpengaruh terhadap karakteristik fisik (organoleptis, pH, viskositas, 

daya sebar, dan tipe emulsi) sediaan krim. 

 

1.5 Manfaat 

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan tentang manfaat 

kombinasi vitamin E dengan ekstrak kulit buah naga super merah sebagai bahan 

dengan efek antioksidan pada sediaan krim. Selain itu melalui penelitian ini 

diharapkan dapat diketahui konsentrasi optimal dari kombinasi vitamin E dengan 

ekstrak kulit buah naga super merah yang dapat memberikan efek antioksidan paling 

baik pada sediaan krim. 

 


