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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tanaman Buah Naga Super Merah 

2.1.1 Klasifikasi Tanaman Buah Naga Super Merah 

 

 

Gambar 2. 1 Hylocereus costaricenses 

(Kristanto, 2008) 

Menurut Kristanto, 2008 sistematika tanaman buah naga secara lengkap 

adalah sebagai berikut: 

Kerajaan  : Plantae 

Devisi  : Spermatophyta 

Subdevisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonae 

Ordo  : Cactales  

Familia : Cactaceae 

Subfamilia : Hylocereanea 

Genus  : Hylocereus 

Spesies  : Hylocereus undatus (berdaging putih) 

   Hylocereus costaricenses (berdaging super merah) 
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Buah naga mulai dikenal di Indonesia sekitar tahun 2000 dan bukan dari 

budidaya sendiri, melainkan diimpor dari Thailand. Tanaman ini mulai 

dikembangkan sekitar tahun 2001 dibeberapa daerah di Jawa Timur di antaranya, 

Kabupaten Pasuruan, Mojokerto, Jember dan sekitarnya. Hingga kini luas areal 

penanaman tanaman in masih terbatas. Hal ini disebabkan karena buah naga masih 

tergolong baru dan langka (Kristanto, 2008). 

Buah naga super merah merupakan buah yang harus dipanen setelah matang, 

karena jika dipanen mentah buah tidak akan matang. Buah ini sudah dapat dipanen 30 

hari setelah berbunga (Hemagropertanian, 2012). Pada kulit buah naga super merah 

terdapat antosianin berjenis sianidin 3- ramnosil glukosida 5- glukosida, berdasarkan 

nilai Rf (retrogradation factor) sebesar 0,36- 0,38 dan absorbansi maksimal pada 

Panjang gelombang λ= 536, 4nm (Anis 2013). 

 

2.1.2 Tanaman Buah Naga Super Merah dan Kandungannya 

Buah naga cukup kaya dengan berbagai zat vitamin dan mineral yang dapat 

membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Penelitian menunjukkan buah naga super 

merah sangat baik untuk sistem peredaran darah. Buah naga juga dapat untuk 

mengurangi tekanan emosi dan menetralkan toksik dalam darah. Penelitian lain juga 

menunjukkan buah ini dapat mencegah kanker usus, selain menggandung kolesterol 

yang rendah dalam darah dan pada waktu yang sama menurunkan kadar lemak dalam 

tubuh. Secara keseluruhan, setiap buah naga menggandung protein yang mampu 

mengurangi metabolisme badan, sehingga dapat menjaga kesehatan jantung, serat 

(mencegah kanker usus, kencing manis, dan diet). Buah naga juga menggandung zat 

besi untuk penambah darah (Panjuantiningrum, 2009). 

 Bagian dari buah naga 30- 35% merupakan kulit buah, namun seringkali 

hanya dibuang sebagai sampah (Nazzarudin et al., 2011). Menurut Herawati (2013) 

terdapat kandungan betasianin sebesar 186,90 mg/100g berat kering dan aktivitas 

antioksidan sebesar 53, 71% dalam kulit buah naga merah tersebut. Kulit buah naga 

merah juga menggandung zat warna alami antosianin. Antosianin merupakan zat 

warna yang berperan memberikan warna merah berpotensi menjadi pewarna alami 
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untuk pangan dan dapat dijadikan alternatif pengganti pewarna sintesis yang lebih 

aman bagi kesehatan. Kandungan nutrisi daging buah dan kulit buah dari buah naga 

disajikan dalam Tabel II. 1. 

 

Tabel II.1 Kandungan nutrisi daging buah dan kulit buah dari buah naga 

Komponen Kadar 

Nutrisi pada Daging Buah  

Karbohidrat 11,5 mg 

Serat 0,71 mg 

Kalsium 8,6 mg 

Fosfor 9,4 mg 

Magnesium 60,4 mg 

Betakaroten 0,005 mg 

Vitamin B1 0,28 mg 

Vitamin B2 0,043 mg 

Vitamin C 9,4 mg 

Niasin 1,297- 1300 

Fenol 561,76mg/ 100g 

Nutrisi pada Kulit Buah  

Fenol 1.049,18 mg/ 100g 

Flavonoid 1.310,10 mg/ 100g 

Antosianin 186,90 mg/ 100g 

Sumber: Taiwan Food Industry Develop & Research Authorities (2010) 

 

2.2 Senyawa Antioksidan Dalam Buah Naga Super Merah 

Buah naga mempunyai kandungan zat biokatif yang bermanfaat bagi tubuh 

diantaranya antioksidan (dalam asam askorbat, betakaroten, dan antosianin), serta 

menggandung serat pangan dalam bentuk pektin. Betalains dalam buah naga 

menggandung senyawa fenolik dan non- fenolik yang bertanggung jawab untuk 

kapasitas antioksidan utama Hylocereus ungu, sedangkan fenolik non- batalainik 

menyumbang senyawa hanya sampai batas kevil yaitu 7,21   0,02 mg CE/ 100 gram. 

Betalains terkait dengan anthocyanin (turunan flavonoid) yaitu pigmen kemerahan 

yang ditemukan di kebanyakan tanaman (Nurliyana et al, 2012). Namun betalains 

secara struktural kimia seperti anthosianin karena menggandung nitrogen sedangkan 

antosinanin tidak menggandung (Nurliyana et al, 2012). 



9 
 

 
 

Buah naga merah yang dikonsumsi masyarakat luas umumnya adalah bagian 

daging buah, sehingga bagian kulit buah sering terbuang. Kulit buah naga 

mempunyai bobot sekitar 30-35% dari bobot buah total. Kulit buah naga merah 

menggandung antosianin berjenis sianidin 3- ramnosil glukosida dan ekstrak air 

menggandung antosianin 1,1 mg/100ml (Saati, 2010). Antioksidan dan jumlah total 

fenol kulit buah naga lebih tinggi dibandingkan dengan daging buah naga (Nurliyana 

et al., 2012). Kandungan dari kulit buah naga sendiri terdiri dari vitamin A, vitamin 

C, fitoalbumin, alkaloid, terpenoid, flavonoid, tiamin, nisin, piridoksin, kobalamin, 

fenolik, dan karoten (Jaafar et al., 2014). 

 

2.3 Antosianin 

Antosianin berasal dari kata Yunani yaitu Anthos yang berarti bunga dan 

kyanos yang berarti biru gelap. Antosianin tersebar luas dalam bunga dan daun, dan 

menghasilkan warna dari merah sampai biru dan merupakan pigmen yang larut dalam 

air. Zat pewarna alami antosianin tergolong ke dalam turunan benzena yang ditandai 

dengan adanya dua cincin aromatik benzena (C6H6) yang dihubungkan dengan tiga 

atom karbon yang membentuk cincin (Dacosta, 2014). 

Antosianin merupakan salah satu bagian penting dalam kelompok pigmen 

setelah klorofil. Antosianin larut dalam air, menghasilkan warna dari merah sampai 

biru dan tersebar luas dalam buah, bunga, dan daun (Hernani, 2007). 

 

Gambar 2.2 Struktur Kimia Antosianin 

(Docasta, 2014) 
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Gambar 2.3 Struktur Kimia Antosianidin 

(Docasta, 2014) 

 

Jumlah antosianin di alam yang berhasil diisolasi sebanyak 539 jenis tetapi 

hanya 6 jenis yang ada di bahan pangan seperti pelargonidin, cyanidin, peonidin, 

delphinidin, petunidin, dan malvidin (Mateus dan Freitas, 2009). Pigmen antosianin 

terdapat dalam bentuk aglikon sebagai antosianidin dan glikon sebagai gula yang 

diikat secara glikosidik. Bersifat stabil pada pH asam, yaitu sekitar 1-4, dan 

menampakkan warna oranye, merah muda, merah, ungu hingga biru (Lewis et al., 

2009). Antosianin adalah zat warna yang bersifat polar dan akan larut pada pelarut 

polar (Samsudin dan Khomarudin, 2011).  

Degradasi antosianin dapat terjadi selama proses ekstraksi, pengolahan, dan 

penyimpanan. Faktor- faktor yang dapat mempengaruhi stabilitas antosianin tersebut 

yaitu danya modifikasi pada struktur spesifik antosianin (glikosiliasi, asilasi dengan 

asam alifatik atau aromatik), pH, termperatur, cahaya, keberadaan ion logam, 

oksigen, kadar gula, enzim dan pengaruh sulfur oksida (Misra, 2008). 

Antosianin umumnya lebih stabil pada larutan asam apabila dibandingkan 

dengan larutan netral atau alkali. Antosianin memiliki struktur kimia yang berbeda 

tergantung dari pH larutan. Pada pH 1 antosianin berbentuk kation flavanium yang 

memberikan warna merah. Pada pH 2-4 antosianin berbentuk campuran kation 

flavanium dan quinoidal. Pada pH yang lebih tinggi yaitu 5-6 terdapat dua senyawa 

yang tidak berwarna yaitu karbinol pseudobasa dan kalkon (Ovando, 2009). 

Kestabilan antosianin juga dipengaruhi oleh suhu. Laju kerusakan (degradasi) 

antosianin cenderung meningkat selama proses penyimpanan yang diiringi dengan 
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kenaikan suhu. Degradasi termal menyebabkan hilangnya warna pada antosianin 

yang akhirnya terjadi pencoklatan. Kenaikan suhu bersamaan dengan pH 

menyebabkan degradasi dari antosianin (Rahmawati, 2011). 

Menurut Rahmawati (2011), menyatakan bahwa proses pemanasan terbaik 

untuk mencegah kerusakan antosianin adalah pemanasan pada suhu tinggi dalam 

jangka waktu pendek (High Temperature Short Time). Paparan cahaya juga dapat 

memperbesar degradasi pada molekul antosianin. Penyebab utama kehilangan pigmen 

warna berhubungan dengan hidrolisis antosianin. 

 

2.4 Ekstraksi 

2.4.1 Definisi Ekstraksi 

Ekstraksi adalah proses penyarian zat- zat berkhasiat atau zat- zat aktif dari 

bagian tanaman obat, hewan, atau berbagai jenis akan biota laut. Zat- zat aktif 

tersebut terdapat dalam sel, namun sel tanaman dan hewan berbeda demikian pula 

ketebalannya, sehingga diperlukan metode ekstraksi dan pelarut tersebut dalam 

mengekstraksinya (Depkes,1986). 

Menurut Liyana (2008), secara umum tujuan dari ekstraksi adalah: 

a. Secara kimia telah diketahui identitasnya untuk di ekstraksi dari organisme. 

Dalam kasus ini prosedur yang telah dipublikasikan dapat diikuti dan 

dimodifikasi yang sesuai untuk menggembangkan proses atau menyesuaikan 

dengan kebutuhan. 

b. Bahan diperiksa untuk menemukan kelompok senyawa kimia tertentu, 

misalnya: alkaloid, flavonoid, atau saponin meskipun struktur kimia dari 

senyawa ini belum diketahui keberadaannya. Dalam situasi yang seperti ini 

metode umum yang digunakan untuk senyawa kimia yang akan diamati dapat 

diperoleh dari pustaka. 

c. Organisme (tanaman atau hewan) digunakan dalam pengobatan tradisional 

dan biasanya dibuat dengan cara, misalnya tradisional Chinese medicine 

(TCM) sering kali membutuhkan herba yang didihkan dalam air dan dalam 

dekok dalam air untuk diberikan sebagai obat. Proses ini harus ditiru semirip 
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mungkin jika ekstrak akan melalui kajian ilmiah biologi atau kimia lebih 

lanjut, khususnya jika tujuannya untuk memvalidasi penggunaan tradisional. 

d. Sifat kimia senyawa yang akan diisolasi belum ditentukan sebelumnya dengan 

cara apapun. Situasi ini (utamanya saat proses skrining) dapat timbul jika 

tujuannya menguji organisme, baik yang dipilih secara acak atau didasarkan 

pada penggunaan tradisional untuk mengetahui adanya senyawa dengan 

aktivitas biologi tertentu.   

 

2.4.2 Mekanisme Kerja Ekstraksi 

Proses terekstraksinya zat aktif dalam tanaman yaitu dengan cara pelarut 

organik akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang 

menggandung zat aktif, zat aktif akan terlarut sehingga terjadi perbedaan konsentrasi 

antara larutan zat aktif didalam sel dan pelarut organik diluar sel. Maka larutan 

terpekat akan berdifusi keluar sel, proses ini akan terulang terus sampai terjadi 

keseimbangan antara konsentrasi zat aktif di dalam sel maupun di luar sel (Liyana, 

2008). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil ekstraksi adalah jangka waktu sampel 

kontak dengan cairan pengekstraksi (waktu pengektraksi). Lama waktu ekstraksi 

berpengaruh terhadap kontak sampel dengan cairan penyari, sehingga titik jenuh 

larutan akan bertambah. Perbandingan jumlah sampel dengan terhadap jumlah cairan 

pengekstraksi. Jumlah pelarut yang berlebihan tidak akan mengekstrak lebih banyak, 

namun dalam jumlah tertentu pelarut dapat bekerja secara optimal. Suhu saat 

dilakukan ekstraksi. Ekstraksi akan lebih cepat dilakukan pada suhu yang tinggi, 

tetapi hal ini akan mengakibatkan beberapa komponen mengalami kerusakan. 

Penggunaan suhu 50
o
C menghasilkan ekstrak yang optimum dibandingkan dengan 

menggunakan suhu 40
o
C atau 60

o
C (Voight, 1995). 

Pemilihan pelarut yang akan digunakan dalam eksraksi sebaiknya didasarkan 

pada: 

- Solut memiliki kelarutan yang besar dalam solven, tetapi solven sedikit atau 

tidak melarutkan diluen 
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- Tidak mudah menguap pada saat ekstraksi 

- Mudah dipisahkan dengan solut, sehingga bisa dipergunakan kembali 

- Tersedia dan tidak mahal (Liyana, 2008). 

Salah satu pelarut yang sering digunakan yaitu etanol. Etanol merupakan 

golongan alkohol dengan jumlah atom karbon dua dan mempunyai nilai kepolaran 

(0,68). Keuntungan menggunakan etanol sebagai pelarut adalah mempunyai titik 

didih yang rendah sehingga lebih mudah menguap, oleh karena itu jumlah etanol yag 

tertinggal dalam ekstrak sedikit (Ashurst, 2001). 

Etanol dipertimbangkan sebagai cairan penyari karena lebih efektif, mikroba 

sulit tumbuh dalam etanol 20% ke atas, tidak beracun, netral, absorpsinya baik, dapat 

bercampur dengan air dalam segala perbandingan, panas yang diperlukan saat 

pemekatan lebih sedikit. Etanol dapat melarutkan alkaloid basa, minyak menguap, 

glikosida, kurkumin, kumarin, antrakinon, flavonoid, steroid, dammar, dan klorofil. 

Dengan demikian zat pengganggu yang terlarut hanya sedikit (Depkes, 1986). 

2.4.3 Jenis- jenis Ekstraksi 

a. Ekstraksi Cara Dingin  

Metode ini artinya tidak ada proses pemanasan selama proses ekstraksi 

berlangsung, tujuannya untuk menghindari rusaknya senyawa yang dimaksud karena 

pemanasan. Ekstraksi ini memiliki keuntungan dalam proses ekstraksi total, yaitu 

memperkecil kemungkinan terjadinya kerusakan pada senyawa termolabil yang 

terdapat pada sampel. Penggunaan pelarut dengan peningkatan kepolaran bahan alam 

secara berurutan memungkinkan pemisahan bahan- bahan berdasarkan kelarutannya 

(dan polarasitasnya) dalam pelarut ekstraksi. Hal ini sangat mempermudah proses 

isolasi. Ekstrasi dingin memungkinkan banyak senyawa terekstraksi meskipun 

beberapa senyawa memiliki pelarut ekstraksi suhu kamar (Heinrich et al., 2004). 

Ekstraksi cara dingin terdari dari: 

1. Maserasi 

Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisia dengan menggunakan pelarut 

beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur ruangan (kamar). Secara 
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teknologi maserasi termasuk dalam ekstraksi dengan prinsip metode pencapaian 

konsentrasi pada keseimbangan (Depkes, 2000). 

Maserasi berasal dari Bahasa latin Macerace berarti mengairi atau 

melunakkan. Maserasi merupakan cara ekstraksi yang paling sederhana. Dasar dari 

maserasi adalah melarutnya bahan kandungan simplisia dari sel yang rusak, yang 

terbentuknya pada saat penghalusan, ekstraksi (difusi) bahan kandungan dari sel yang 

masih utuh. Setelah selesai waktu maserasi, artinya keseimbangan antara bahan yang 

diekstraksi didalam sel dengan masuk kedalam cairan telah tercapai maka proses 

difusi berakhir. Selama maserasi atau proses perendaman dilakukan pengocokan 

berulang- ulang. Upaya ini menjamin keseimbangan konsentrasi bahan ekstraksi yang 

lebih cepat didalam cairan. Sedangkan keadaan diam selama maserasi menyebabkan 

perpindahan bahan aktif. Secara teoritis pada suatu maserasi tidak memungkinkan 

terjadinya ekstraksi absolut. Semakin besar perbandingan simplisia terhadap cairan 

pengekstraksi, maka akan semakin banyak hasil yang diperoleh (Voight, 1995). 

 

2. Perkolasi  

Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru dan sempurna 

(Exhaustiva extraction) yang umumnya dilakukan pada temperatur ruangan. Prinsip 

perkolasi adalah dengan menempatkan serbuk simplisia pada suatu bejana silinder, 

yang bagian bawahnya diberi sekat berpori. Proses terdiri dari tahap penggembangan 

bahan, tahap maserasi antara, tahap perkolasi sebenarnya (penetasn/ penampungan 

ekstrak), terus menerus sampai diperoleh ekstrak yang jumlahnya 1-5 kali bahan 

(Depkes, 2000). 

 

b. Ekstraksi Cara Panas 

Metode ini pastinya melibatkan panas dalam prosesnya. Dengan adanya panas 

secara otomatis akan mempercepat proses penyarian dibandingkan dengan cara 

dingin. Ekstraksi cara panas tidak cocok untuk simplisia yang tidak tahan terhadap 

pemanasan, terdiri dari: 

1. Refluks 
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Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya, 

selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas dan relatif konstan dengan adanya 

pendinginan balik. Umumnya dilakukan pengulangan proses pada residu pertama 

sampai 3-5 kali, sehingga dapat termasuk proses ekstraksi sempurna (Depkes, 2000). 

2. Destilasi Uap 

Destilasi uap adalah ekstraksi senyawa kandungan menguap (minyak atsiri) 

dari bahan (segar atau simplisia) dengan uap air berdasarkan peristiwa tekanan parsial 

senyawa kandungan menguap dengan fase uap air dari ketel secara kontinu sampai 

sempurna diakhir dengan kondensasi fase uap campuran (senyawa kandungan 

menguap ikut terdestilasi) menjadi desilasi air Bersama senyawa kandungan yang 

memisah sempurna atau mimisah sebagian (Depkes, 2000). 

3. Infus dan Dekok 

Infus adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur penanas air (bejana 

infus tercelup dalam penangas air mendidih, temperatur terukur 96- 98
o
C) selama 

watu 15- 20 menit. Dekok adalah infus pada waktu yang lebih lama yaitu 30 menit 

dengan temperatur sampai titik didih air. 

 

c. Ekstraksi Cara Lainnya  

1. Ekstraksi Berkesinambungan  

Proses ekstraksi yang dilakukan berulangkali dengan pelarut yang berbeda 

atau resirkulasi cairan pelarut dan prosesnya tersusun berurutan beberapa kali. Proses 

ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi (jumlah pelarut) dan dirancang untuk 

bahan dalam jumlah besar yang terbagi dalam beberapa bejana (Depkes, 1986). 

2. Superkritikal Karbondioksida 

Penggunaan prinsip superkritik untuk ekstraksi serbuk simplisia dan 

umumnya digunakan gas karbondioksida. Dengan variabel tekanan dan temperatur 

akan diperoleh spesifikasi kondisi polaritas tertentu yang sesuai untuk melarutkan 

golongan senyawa tertentu. Penghilang cairan pelarut dengan mudah dilakukan 

karena karbondioksida menguap dengan mudah, sehingga hampir langsung diperoleh 

ekstrak (Depkes, 1986). 
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3. Ekstraksi Ultrasonik 

Getraan ultrasonik (>20.000 Hz) memberikan efek pada proses ekstrak dengan 

prinsip meningkatkan permeabilitas dinding sel, menimbulkan gelembung spontan 

(Cavitation) sebagai stress dinamis serta menimbulkan fraksi interfase. Hasil 

ekstraksi tergantung pada frekuensi getaran, kapasitas alat, dan lama proses ultrasonik 

(Depkes, 2000). 

4. Ekstraksi Energi Listrik  

Energi listrik digunakan dalam bentuk medan listrik, medan magnet serta 

“Electric- discharges” yang dapat mempercepat proses dan meningkatkan hasil 

dengan prinsip menimbulkan gelembung spontan dan menyebarkan gelombang 

tekanan berkecepatan ultrasonik (Depkes, 2000). 

 

2.5 Vitamin E 

Rumus Kimia : C29H50O2 

Pemerian : Praktis tidak berbau dan tidak berasa. Bentuk alfa 

tokoferol dan alfa tokoferol asetat berupa minyak 

kental jernih, warna kuning atau kuning kehijauan. 

Golongan alfa tokoferol tidak stabil terhadap udara 

dan cahaya terutama dalam suasana alkalis. Bentuk 

ester stabil terhadap udara dan cahaya, tetapi tidak 

stabil dalam suasana alkali. 

Sinonim :3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12 trimethyl-

terdecyl)-2H-1- benzopyran-6-ol; 2,5,7,8 tetramethyl-

2- (4’, 8’, 12’- trimethyldecyl)- 6-chromanol; α- 

tochoferol; 5,7,8-trimethyltocol; vitamin antisterilitas; 

Eprolin S; Epsilan; Syntophenol; E- vimin; Evipherol; 

Etavil; Polytogermine; Profecundin; Tocopharm; 

Viprimol; Viteolin; Esorb; Vasculs; Covitol; Evion. 
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Kelarutan : Tidak larut air, larut dalam etanol, dapat bercampur 

dengan eter, dengan aseton, dengan minyak nabati dan 

kloroform. 

Khasiat : Sebagai antioksidan di dalam minyak sayur dan 

lemak/ minyak, untuk pengobatan defisiensi vitamin 

E, dan mencegah degenerasi otot. 

Vitamin E adalah salah satu fitonutrien penting dalam minyak makan. 

Vitamin ini secara alami memiliki 8 isomer yang dikelompokkan dalam 4 tokoferol α, 

β, γ, δ dan 4 tokotrienol α, β, γ, δ homolog. Suplemen vitamin E yang ada di pasaran 

umumnya tersusun atas tokoferol dan tocotrienol yang diyakini merupakan 

antioksidan potensial. Sifat fisik dari vitamin E yaitu: semua bentuk vitamin E adalah 

minyak yang tidak dapat dikristalkan. Minyak ini mempunyai viskositas yang tinggi, 

larut dalam lemak dan zat pelarut lemak. Vitamin E stabil terhadap suhu, alkali, dan 

asam (Winarsi, 2007). 

 

 

Gambar 2.4 Struktur Kimia dari Tokoferol 

Tokoferol menggandung cincin aromatik tersubstitusi dan rantai panjang 

isoprenoid sebagai rantai samping. Struktur kimia vitamin E terdiri atas rantai 

samping gugus yang merupakan nukleus methylated 5- chromanol (3,4-dyhydro- 2H-

1-benzopyran-6-ol), kemudian unit isoprenoid dan ikatan ester atau hidroksil bebas 

pada C-6 dari nukleus chromanol (Sareharto, 2010). 

Tokoferol terutama α- tokoferol merupakan antioksidan yang mampu 

mempertahankan integitas membran. Senyawa tersebut dilaporkan bekerja sebgai 

scavenger radikal bebas oksigen peroksida lipid, dan oksigen singlet. Selain itu, 

vitamin E juga berfungsi sebagai donor ion hidrogen yang mampu merubah radikal 
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peroksil (hasil peroksida lipid), menjadi radikal tokoferol yang kurang reaktif, 

sehingga tidak mampu merusak rantai asam lemak (Winarsi, 2007). 

 

2.5.1 Peran Vitamin E Sebagai Antioksidan 

Vitamin E sebagai antioksidan, terutama untuk asam lemak yang tidak jenuh 

pada fosfolipid dalam membran sel. Vitamin E mempuyai kemampuan untuk 

melindungi membran sel dari radikal bebas. Pada membran sel, vitamin E 

mengumpulkan radikal bebas sehingga melindungi polyunsaturated fatty acid 

(PUFA) protein dari kerusakan oksidatif. Vitamin E berperan dalam 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 (Singh, 2015). 

Letak vitamin E yaitu berada di dalam lapisan fosfolipid membran sel yang 

berfungsi melindungi asam lemak jenuh ganda dan komponen membran sel lain dari 

radikal bebas dengan memutuskan rantai peroksida lipid yang banyak muncul karena 

adanya reaksi antara lipid dan radikal bebas dengan cara menyumbangkan satu atom, 

hidrogen dri gugus OH pada cincinnya ke radikal bebas, sehingga terbentuk radikal 

vitamin E yang stabil dan tidak merusak (Hariyatmi, 2012). 

Mekanisme penghambatan peroksidasi lipid oleh vitamin E dimulai pada saat 

lipid (LH) kehilangan satu atom hidrogen dan menjadi produk radikal (L*) yang 

bereaksi dengan oksigen bebas untuk menghasilkan radikal peroksil (LOO*). Dengan 

adanya reaksi radikal peroksil selanjutnya akan diikuti reaksi berantai, hal ini sering 

terjadi dalam selaput sel yang dapat mengganggu integritas structural membran. 

Vitamin E dapat mengganggu reaksi berantai oleh interaksi dengan peroksil lipid 
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membentuk radikal hydroperoksida (LOOH), sehingga radikal menjadi stabil 

(Hariyatmi, 2012). 

 

Gambar 2.5 Mekanisme Aksi Vitamin E sebagai Antiradikal. 

 

2.6 Struktur Kulit 

Kulit merupakan organ pada tubuh manusia yang mempunyai luas paling 

besar dan terlebar di seluruh tubuh. Kulit memiliki ketebalan 0,05- 3mm dengan 

bagian luar lebih lebal dibandingkan dengan bagian tertutup. Terbentuk oleh tiga 

lapisan yaitu epidermis, dermis dan subkutis (Primadiati, 2015). 
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Gambar 2.6 Struktur Kulit 

Lapisan epidermis terbentuk dari sel stratified kerinitized epithelium yang 

terdiri dari lima lapisan yaitu stratum germinativum, startum mukosum, stratum 

granulosum, stratum lucidum, dan stratum korneum (Primadiati, 2015). 

Dermis berfungsi sebagai pengantar makanan melalui pembuluh kapiler dan 

pembuluh limfe. Sebagai lapisan penyangga kulit, dermis tersusun oleh  lapisan 

retikuler dan lapisan papiler. Serabut kolagen merupakan jaringan ikatnya, kolagen 

berfungsi untuk menjaga kelenturan dan kekencangan kulit (Primadiati, 2015). 

Subkutis merupakan bagian yang terletak paling bawah dari kulit dan 

terbentuk dari jaringan ikat longgar yang memisahkan kulit dengan otot di bawahnya, 

sehingga kulit dapat bergerak dengan mudah di atas jaringan penyangganya 

(Primadiati, 2015). 

Ketebalan kulit tergantung dari letaknya di dalam tubuh, misalnya telapak 

kaki dan telapak tangan lebih tebal daripada bagian tubuh lainnya. Sedangkan pada 

daerah mata, kulit terlihat lebih tipis. Kulit sebagai bagian terluar tubuh mempunyai 

banyak fungsi. Diantaranya adalah sebagai perlindungan pengatur suhu tubuh, 

sensitivitas, sekresi dan pembentukan vitamin D (Primadiati, 2015). 
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Secara umum perjalanan sediaan topikal setelah diaplikasikan melewati tiga 

kompatemen yaitu: permukaan kulit, stratum korneum, dan jaringan sehat. Saat suatu 

sediaan dioleskan ke kulit, absorpsinya akan melalui beberapa fase yaitu:  

a. Lag phase 

Periode ini merupakan saat sediaan dioleskan dan belum melewati stratum 

korneum, sehingga pada saat ini belum ditemukan bahan aktif obat dalam 

pembuluh darah. 

b. Rising phase 

Periode ini dimulai saat sebagian sediaan menembus stratum korneum, 

kemudian memasuki kapiler dermis, sehingga dapat bahan aktif sudah 

ditemukan dalam pembuluh darah. 

c. Falling phase 

Fase ini merupakan fase pelepasan bahan aktif obat dari permukaan kulit dan 

dapat dibawa ke kapiler dermis (Yanhendri dan Yenny, 2012). 

Penyerapan sediaan topikal secara umum dipengaruhi oleh berbagai fakor, 

diantaranya: 

1. Bahan aktif yang dicampurkan dalam pembawa tertentu harus menyatu pada 

permukaan kulit dalam konsentrasi yang cukup. 

2. Konsentrasi bahan aktif merupakan factor penting, jumlah obat yang 

diabsorpsi secara perkutan perunit luas permuakaan setiap periode waktu, 

bertambah sebanding dengan bertambahnya konsentrasi obat suatu pembawa. 

3. Penggunaan bahan obat pada permukaan yang lebih luas akan menambah 

jumlah obat yang akan diabsorpsi. 

4. Absorpsi bahan aktif meningkat jika pembawa mudah menyebar ke 

permukaan kulit 

5. Ada tidaknya pembungkus saat sediaan diaplikasikan  

6. Menggosokkan sediaan akan meningkatkan jumlah bahan aktif yang di 

absorpsi 

7. Absorpsi perkutan akan lebih besar bila sediaan topikal dipakai pada kulit 

yang lapisan tanduknya tipis. 
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8. Makin lama sediaan menempel pada kulit, makin banyak bahan aktif yang 

kemungkinan diabsorpsi (Yanhendri dan Yenny, 2012). 

 

2.6.1 Perlindungan Kulit Terhadap Sinar Matahari 

a. Perlindungan Alamiah 

Secara alamiah tubuh memiliki mekanisme perlindungan terhadap sinar 

matahari yang merugikan yaitu dengan penebalan stratum corneum, pengeluaran 

keringat, pigmentasi kulit. Pada manusia yang berkulit hitam akan lebih tahan 

terhadap paparan sinar matahari, karena memiliki stratum corneum yang lebih tebal 

sehingga radiasi sinar lembayung ultra lebih susah untuk dapat menembus kulit. 

Selain itu, adanya melanin dapat meningkatkan perlindungan kulit terhadap sinar 

matahari (Purwanti et al., 2005). 

Berdasarkan reaksi terhadap sinar matahari, kulit dibagi menjadi 2 kelompok 

yaitu: 

1. Tidak peka, penampilan dan pigmentasi baik. 

2. Peka, penampilan jelek, tanpa pigmentasi berpenyakit, reaksi patologi kulit 

terhadap matahari. 

Berdasarkan reaktifitas melanin terhadap pancaran sinar matahari, kulit 

manusia dibagi menjadi enam tipe, yaitu: 

1. Kulit tipe I, kulit yang mudah terbakar oleh sinar matahrai, tidak 

timbul tanning. 

2. Kulit tipe II, kulit tipe ini mudah terbakar oleh sinar matahari, 

mengalami sedikit tanning. 

3. Kulit tipe III, reaksi sunburn sedang, tanning timbul perlahan- lahan 

dan umumnya kulit berwarna coklat muda. 

4. Kulit tipe IV, kulit tipe ini sukar terbakar oleh sinar matahari reaksi 

sunburn ringan mudah mengalami tanning, warna kulit coklat. 

5. Kulit tipe V, kulit tipe ini jarang mengalami sunburn, mudah sekali 

mengalami tanning, kulit berwarna coklat gelap. 
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6. Kulit tipe VI, kulit ini tidak pernah mengalami sunburn dan kulit 

berwarna hitam. 

 

b. Perlindungan Buatan 

Walaupun kulit memiliki perlindungan alamiah, adanya paparan berlebih 

dapat menyebabkan ketidak mampuan kulit untuk melindungi diri secara alamiah. 

Oleh karena itu, diperlukan perlindungan fisik maupun kimia. 

a. Perlindungan Fisik  

Untuk melindungi kulit dari efek buruk sinar matahri secara fisik dapat 

dilakukan dengan cara menggunakan payung, topi lebar, memakai baju 

lengan panjang dan lain sebainya (Purwanti et al., 2005). 

b. Perlindungan Kimia 

Perlindungan terhadap sinar matahari secara kimia biasanya 

menggunakan preparat kosmetika yang menggandung bahan aktif tabir 

surya. 

 

2.7 Antioksidan 

2.7.1 Definisi Antioksidan 

Secara kimia senyawa antioksidan adalah senyawa pemberi elektron (elektron 

donor). Secara biologis, pengertian antioksidan adalah senyawa yang menangkal atau 

meredam dampak negatif oksidan. Antioksidan bekerja dengan cara memdonorkan 

satu elektronnya kepada senyawa yang bersifat oksidan sehingga aktivitas senyawa 

oksidan tersebut dapat dihambat (Winarsi, 2007). Antioksidan dibutuhkan oleh tubuh 

untuk melindungi tubuh dari serangan radikal bebas. Antioksidan adalah suatu 

senyawa atau komponen kimia yang dalam kadar atau jumlah tertentu mampu 

menghambat atau memperlambat kerusakan akibat oksidasi. Senyawa antioksidan 

merupakan suatu inhibitor yang digunakan untuk menghambat autooksidasi. Efek 

antioksidan senyawa fenolik dikarenakan sifat oksidasi yang berperan dalam 

menetralisasi radikal bebas (Panovska et al., 2005). 
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Berdasarkan fungsi dan mekanisme kerjanya, antioksidan dibagi menjadi tiga 

yaitu: 

a. Antioksidan Primer 

Antioksidan primer bekerja untuk mencegah pembentukan senyawa 

radikal baru, yaitu mengubah radikal bebas yang ada menjadi molekul yang 

berkurang dampak negatifnya sebelum senyawa radikal bebas bereaksi. 

Antioksidan primer mengikuti mekanisme pemutusan rantai reaksi radikal 

dengan mendonorkan atom hidrogen secara cepat pada suatu lipid yang 

radikal, produk yang dihasilkan labih stabil dari produk awal. Contoh 

antioksidan primer adalah Superoksida Dismutase (SOD), Glutation 

Peroksidase (GPx), katalase dalam protein pengikat logam. Superoksida  

Dismutase (SOD), dan GPx disebut juga dengan antioksidan enzimatis, yaitu 

antioksidan endogenus yang melindungi jaringan dari kerusakan oksidatif 

yang disebabkan oleh radikal bebas oksigen seperti anion superoksida (O2), 

radikal hidroksil (OH), dan hidrogen peroksida (H2O2). 

b. Antioksidan Sekunder  

Antioksidan sekunder bekerja dengan cara mengkelat logam yang 

bertindak sebagai pro- oksidan, menangkap radikal dan mencegah terjadinya 

reaksi berantai. Antioksidan sekunder berperan sebagai pengikat ion- ion 

logam, penangkap oksigen, pengurai hidroperoksida menjadi senyawa non- 

radikal, penyerap sinar UV atau deaktivasi singlet oksigen. Contoh 

antioksidan sekunder adalah vitamin E, vitamin C, β- caroten, isoflavon, 

bilirubin, dan albumin. Potensi antioksidan ini dengan cara memotong reaksi 

oksidasi berantai dari radikal bebas atau dengan cara menangkapnya 

(scavenger free radical) sehingga radikal bebas tidak bereaksi dengan 

komponen seluler (Depkes, 2008). 

c. Antioksidan Tersier 

Bekerja dengan cara memperbaiki kerusakan biomolekul yang disebabkan 

oleh radikal bebas. Contoh antioksidan tersier adalah enzimenzim yang 

mempernaiki DNA dan metionin sulfida reduktase (Putra, 2008). 
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Atas dasar pemakaiannya, antioksidan dapat dibedakan menjadi 2 sebagai 

berikut (Hernani et al., 2005): 

a. Pemakaian Internal  

Pemakaian internal berarti mengkonsumsi dengan cara ditelan atau 

diminum sehingga akan diproses di tubuh. Antioksidan yang dapat 

dikonsumsi dapat berupa vitamin dan makanan yang banyak beredar di 

pasaran, terutama bahan- bahan rempah dan tanaman obat. 

b. Pemakaian Eksternal 

Proses penuaan merupakan proses alami yang akan dilalui oleh setiap 

manusia, tetapi dengan laju yang berbeda. Biasanya proses ini dimulai 

sejak umur 30 tahun dan melaju dengan kecepatan tinggi saat mencapai 

umur 55 tahun. Proses ini dapat dihambat dengan pemakaian antioksidan 

topikal. Produk antioksidan topikal mengandung bahan- bahan alami 

seperti vitamin dan kandungan kimina dari tanaman. 

 

2.7.2 Mekanisme Kerja Antioksidan 

Radikal bebas merupakan molekul yang mengandung satu atau lebih elektron 

tidak berpasangan pada orbital terluarnya, radikal bebas sangat reaktif dan tidak 

stabil, sebagai usaha untuk mencapai kestabilannya radikal bebas akan bereaksi 

dengan atom atau molekul di sekitarnya untuk memperoleh pasangan elektron. Reaksi 

ini dalam tubuh dapat menimbulkan reaksi berantai yang mampu merusak struktur 

sel, bila tidak dihentikan akan menimbulkan berbagai penyakit seperti kanker, 

jantung, katarak, penuaan dini, serta penyakit degeneratif lainnya. 

Untuk meredam aktivitas radikal bebas diperlukan antioksidan. Antioksidan 

alami bisa didapatkan dari makanan, yang dapat digunakan untuk mencegah atau 

menghambat proses oksidasi yang terjadi pada produk makanan, misalnya lemak 

terutama yang mengandung asam lemak tidak jenuh, dapat teroksidasi sehingga 

menjadi tengik, selain itu berguna untuk mencegah reaksi browning pada buah dan 

sayuran (Hamid et al., 2010). 
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Reaksi berantai pada radikal bebas (tanpa ada antioksidan) terdiri dari tiga tahap yaitu 

: 

a. Tahap inisiasi : RH      R* + H* 

b. Tahap Propagasi: R* + O2         ROO* 

 ROO* + RH      ROOH + R* 

c. Tahap Terminasi: R* + R*      R – R 

ROO* + R*       ROOR 

ROO* + ROO*      ROOR + O2 

Pada tahap inisiasi terjadi pembentukan radikal bebas (R*) yang sangat 

reaktif, karena (RH) melepaskan satu atom hidrogen, hal ini dapat disebabkan adanya 

cahaya, oksigen atau panas. Pada tahap propagasi, radikal bebas (R*) akan bereaksi 

dengan oksigen membentuk radikal peroksi (ROO*). Radikal peroksi selanjutnya 

akan menyerang RH (misalnya pada asam lemak) menghasilkan hidroperoksida dan 

radikal baru. Hidrogen peroksida yang terbentuk bersifat tidak stabil dan akan 

terdegradasi menghasilkan senyawa- senyawa karbonil yang berantai pendek, seperti 

aldehida dan keton (Nugroho, 2007). 

Tanpa adanya antioksidan, reaksi oksidasi lemak akan berlanjut sampai tahap 

terminasi, sehingga antar radikal bebas dapat saling bereaksi membentuk senyawa 

yang kompleks. Antioksidan akan membentuk atom hidrogen atau elektron pada 

radikal bebas (R*, ROO*) mengubahnya ke bentuk yang lebih stabil RH. Sementara 

turunan radikal antioksidan (A*) memiliki keadaan lebih stabil dibandingkan radikal 

semula R*. Reaksi penghambatan antioksidan terhadap radikal  lipid mengikuti 

persamaan reaksi sebagai berikut (Yuswantina; Aulia, 2009): 

Inisiasi    : R*  + AH      RH + A* 

(Radikal Lipida) 

Propagasi: ROO* + AH      ROOH + A* 
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2.7.3 Macam- Macam Metode Pengujian Antioksidan 

1. Metode ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity method) 

Merupakan metode yang menggunakan senyawa radikal peroksil yang 

dihasilkan melalui larutan cair dari 2,2-azobis-2metil-propanimidamida. Antioksidan 

akan bereaksi dengan radikal peroksil dan menghambat degradasi pendaran zat warna 

(Teow dkk. 2007). Kelebihan metode pengujian ORAC adalah kemampuannya dalam 

menguji antioksidan hipofilik dan lipofilik sehingga akan menghasilkan pengukuran 

lebih baik terhadap hal aktivitas antioksidan. Kelemahan dari pengukuran lebih baik 

adalah membutuhkan peralatan yang mahal dan metode ORAC hanya sensitif 

terhadap penghambat radikal peroksil (Cronin, 2004). 

2. Metode TRAP (Total Radical-Trapping Antioxidant Parametermethod) 

Pengujian TRAP atau (Total Radical-Trapping Antioxidant Parameter 

method) bekerja berdasarkan pengukuran konsumsi oksigen selama reaksi oksidasi 

lipid terkontrol yang di induksi oleh dekomposisi ternal dari AAPH (2,2-Azobis (2-

aminidoprana hidroklorida) untuk mengukur total aktivitas antioksidan. Hasil uji 

dieksipresikan sebagai jumlah (dalam mikromol) radikal peroksil yang terperangkap 

oleh 1 liter plasma. Pengukuran serum TRAP berdasarkan penentuan lamanya waktu 

yang diperlukan oleh serum uji untuk dapat bertahan dari oksidasi buatan ( 

Antolovich et, al, 2002). 

3.        Metode TEAC 

Metode ini menggunakan prinsip inhibisi, yaitu sampel ditambahkan pada 

sistem penghasil radikal bebas dan pengaruh inhibisi terhadap efek radikal bebas 

diukur untuk menentukan total kapasitas antioksidan dari sampel (Wang dkk, 2004). 

Metode TEAC menggunakan senyawa 2,2-azino-bis (3-ethylbenzthiazoline-6-

sulfonic acid) sebagai sumber penghasil radikal bebas. Kelebihan metode ini 

dibandingkn metode DPPH adalah dapat digunakan di sistem larrutan berbasis air 

maupun organik, mempunyai absorbansi spesifik pada panjang gelombang dari 

region visible, dan membutuhkan waktu reaksi yang lebih sedikit (Lee et al, 2003). 
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3. Metode FRAP (Ferric Reducing/Antioxidant Power method) 

Adalah metode yang bekerja berdasarkan reduksi dari analog ferroi, kompleks 

Fe
3+ 

dari tripiridiltriazin Fe (TPTZ)
3+

 menjadi kompleks Fe
2+

, Fe (TPTZ)
2+ 

yang 

berwara biru intensif oleh antioksidan pada suasana asam. Hasil pengujian di 

interpretasikan dengan peningkatan absorbansi pada panjang gelombang 539 nm 

dapat disimpulkan sebagai jumlah Fe
2+

 (dalam mikromolar) ekuivalen dengan 

antioksidan standar (Antolovich et al., 2002). 

4. Metode DPPH (2,2-diphenylpicrylhydrazyl)  

Radikal bebas yang umumnya digunakan sebagai model dalam penelitian 

antioksidan adalah difenilpikrilhidrazil (DPPH). Metode DPPH merupakan metode 

sederhana dan mudah untuk skrining aktivitas peredaman radikal bebas beberapa 

senyawa, selain itu metode ini terbukti akurat dan praktis (Amalia, 2014). 

 Metode DPPH sering digunakan untuk menguji senyawa yang berperan sebagai 

free radical scavengers atau donor hidrogen dan mengevaluasi aktivitas 

antioksidannya, serta mengkuatifikasi jumlah komplek radikal-antioksidan yang 

terbentuk. Metode DPPH dapat digunakan untuk sampel yang berupa padatan 

maupun cairan (Amalia, 2014). Radikal DPPH adalah suatu senyawa organik yang 

mengandung nitrogen tidak stabil dengan absorbansi kuat pada panjang gelombang 

maksimal 517nm dan berwarna ungu gelap. Setelah bereaksi dengan senyawa 

antioksidan, DPPH tersebut akan tereduksi, dan warnanya akan berubah menjadi 

kuning. Perubahan tersebut dapat diukur dengan spektrofotometer, dan diplotkan 

terhadap konsentrasi (Amalia, 2014). 

 

2.8 Krim 

Krim adalah bentuk sediaan setenah padat yang menggandung satu atau lebih 

bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar  yang sesuai. Krim termasuk 

dalam sediaan topikal, kata topikal berasal dari Bahasa Yunani topikos yang artinya 

berkaitan dengan daerah tertentu. Secara luas obat topikal didefinisikan sebagai obat 

yang dipakai di tempat lesi. Obat topikal adalah obat yang menggandung dua 
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komponen dasar yaitu zat pembawa (vehikulum) dan zat aktif (Yanhendri dan Yenny, 

2012). 

Krim merupakan sistem emulsi sediaan semipadat yang terdiri dari fase 

minyak dan fase cair. Dua cairan yang tidak saling bercampur cenderung membentuk 

tetesan- tetesan, jika tidak diaduk secara mekanis. Jika pengocokan dihentikan, 

tetesan akan bergabung menjadi satu dengan cepat dan kedua cairan tersebut akan 

memisah. Lamanya terjadi tetesan tersebut dapat ditingkatkan dengan penambahan 

suatu pengemulsi. Biasanya hanya ada satu fase yang bertahan dalam bentuk tetesan 

untuk jangka waktu yang cukup lama. Fase ini disebut fase dalam (fase terdispersi 

atau fase diskontinu) dan fase ini dikelilingi fase luar atau fase kontinu. Ada dua 

bentuk emulsi dalam bahan dasar kosmetik, yaitu emulsi yang mempunyai fase dalam 

minyak dan fase luar air, sehingga disebut emulsi minyak dalam air (o/w). 

Sebaliknya, emulsi yang mempunyai fase dalam air dan fase luar minyak disebut 

emulsi air dalam minyak (w/o) (Rieger, 2013). 

Krim merupakan bentuk sediaan yang paling banyak digunakan untuk 

pemakaian eksternal (sediaan topikal) karena sediaan ini memiliki persyaratan 

sebagai berikut (Widodo, 2012): 

a. Stabil selama masih dipakai untuk mengobati. Oleh karena itu,krim harus 

bebas dari inkompatibilitas, stabil pada suhu kamar. 

b. Lunak. Semua zat harus dalam keadaan halus dan seluruh produk yang 

dihasilkan menjadi lunak serta homogen. 

c. Mudah dipakai. Umumnya krim tipe emulsi adalah yang paling mudah 

dipakai dan dihilangkan dari kulit. 

d. Terdistribusi secara merata. Obat harus terdispersi merata melalui dasar krim 

padat atau cair pada penggunaannya. 

Berdasarkan tipe emulsi, krim dibedakan menjadi dua yaitu (Widyastuti, 2011): 

a. Basis krim tipe minyak dalam air (o/w) 

Basis krim tipe ini fase luarnya adalah air dan fase minyak sebagai fase dalam 

yang terdispersi dalam fase air dengan bantuan suatu emulgator, krim ini 

paling banyak digunakan karena memiliki beberapa keuntungan antara lain: 
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1. Dapat memberikan efek obat yang lebih cepat daripada dasar salep 

minyak. 

2. Dapat diencerkan oleh air 

3. Mudah dicucikan oleh air 

4. Pada penggunaannya tidak tampak atau tidak berbekas. 

b. Basis krim tipe air dalam minyak (w/o) 

Basis krim tipe ini terdiri dari minyak sebagai fase luar, sedangkan air sebagai 

fase dalam. Fase air terdispersi dalam fase minyak dengan bantuan emulgator. 

Basis krim ini lebih mudah terdispersi, dapat memberikan efek oklusif  dan 

hangat pada kulit meskipun sedikit, karena setelah fase air menguap pada kulit 

tertinggal suatu lapisan film dari lemak, dapat memberikan efek kerja obat 

yang lebih lama karena dapat lebih lama tinggal di kulit dan tidak cepat 

mengering. 

 

2.9 Emulgator 

Emulgator atau bahan pengemulsi didefinisikan sebagai senyawa yang 

mempunyai aktivitas permukaan (surface active agent) sehingga dapat menurunkan 

tegangan permukaan (surface tension) antara cairan- cairan yang terdapat dalam suatu 

sistem. Kemampuannya menurunkan tegangan permukaan merupakan hal yang 

menarik karena emulgator memiliki struktur kimia yang mampu menyatukan kedua 

senyawa yang berbeda polaritasnya (Ansel, 1989). 

Penggunaan atau penambahan emulgator merupakan factor yang sangat kritis 

dalam formulasi sediaan krim yang berbasis emulsi. Hal ini terkait dengan stabilitas 

sistem emulsi yang terbentuk. Emulgator yang baik memiliki beberapa kriteria, yaitu: 

a. Dapat berfungsi sebagai surfaktan yang mampu menurunkan tegangan muka 

b. Dapat mencegah koalesen, dengan cara mengabsorpsi secara cepat di sekeliling 

droplet/ butiran yang terdispersi. 

c. Mampu meningkatkan viskositas sehingga dapat berbentuk semipadat yang 

dikehendaki, serta dapat meningkatkan stabilitas dari system 

d. Efektif dalam konsentrasi rendah (Sulaiman dan Rina, 2008). 
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2.9.1 Penggolongan Emulgator 

 Emulgator Alam 

a. Emulgator Alam dari tumbuhan  

Pada umumnya termasuk karbohidrat dan emulgator tipe o/w, sangat peka 

terhadap elektrolit dan alkohol kadar tinggi, juga dapat dirusak oleh bakteri. Oleh 

sebab itu pada pembuatan emulsi dengan emulgator ini harus selalu ditambahkan 

bahan pengawet. Bahan- bahan yang termasuk dalam emulgator alam dari tumbuhan 

yaitu: 

1. Gom Arab 

Sangat baik untuk emulgator tipe o/w dan untuk obat minum. Emulsi yang 

terbentuk stabil dan tidak terlalu kental. Kestabilan emulsi yang tebentuk dari gom 

arab dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu: 

- Kerja gom sebagai koloid pelindung  

- Terbentuknya cairan yang cukup kental sehingga laju pengendapan cukup 

kecil sedangkan masa mudah dituang (Gennaro, 1990). 

2. Tragacanth 

Dispersi tragacanth dalam air sangat kental sehingga untuk memperoleh 

emulsi dengan viskositas yang baik hanya memerlukan tragacanth 1/10 kali gom 

arab. Emulgator ini hanya bekerja optimum pada pH 4,5- 6 (Lierbermen, 1988). 

 

b. Emulgator Alam dari Hewan  

1. Kuning Telur 

Kuning telur mengandung lecitin (golongan protein/ asam amino) dan 

kolesterol yang kesemuanya dapat berfungsi sebagai emulgator. Lecitin merupakan 

emulgator tipe o/w. Zat ini mampu mengemulsikan minyak lemak empat kali 

beratnya dan minyak menguap dua kali beratnya (Lierbermen, 1988). 

2. Adeps Lanae 

Zat ini banyak mengandung kolesterol, merupakan emulgator tipe w/o dan 

banyak dipergunakan untuk pemakaian luar. Penambahan emulgator ini akan 
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menambahkan kemampuan minyak dalam menyerap air. Dalam keadaan kering dapat 

menyerap minyak dua kali beratnya (Gennaro, 1990). 

c. Emulgator Alam dari Tanah Mineral 

1. Magnesium Aluminium Silikat/ Veegum 

Merupakan senyawa anorganik yang terdiri dari garam- garam magnesium 

dan aluminium. Dengan emulgator ini, emulsi yang lazim terbentuk adalah tipe o/w. 

Sedangkan presentase penggunaan yang lazim digunakan yaitu 1%. Emulsi ini 

khusus untuk pemakaian luar (Gennaro, 1990). 

2. Bentonit 

Merupakan tanah liat yang terdiri dari senyawa aluminium silikat yang dapat 

mengabsorbsikan sejumlah besar air sehingga membentuk masa seperti gel. Untuk 

penggunaa sebagai emulgator biasanya dipakai 5% (Gennaro, 1990). 

 

 Emulgator Sintetik 

Emulgator sintetik atau surfaktan dapat membentuk film monomolekular. 

Dalam emulgator ini digolongkan kembali berdasarkan muatan yang dimiliki oleh 

surfaktan, yaitu:  

a. Anionik 

Surfaktan ini memiliki muatan negatif. Bahan ini memiliki rasa kurang 

nyaman dan mengiritasi saluran pencernaan sehingga dibatasi penggunaannya, hanya 

untuk bagian luar. Contoh bahannya adalah kalium, natrium, garam ammonium dari 

asam laurat dan asam oleat yang larut dalam air. Merupakan bahan pengemulsi tipe 

o/w (Lierbermen, 1988). 

b. Kationik  

Aktivitas permukaan bahan kelompok ini terletak pada kation yang bermuatan 

positif. pH sediaan emulsi dengan pengemulsi kationik yaitu antara 4- 8. Rentang ini 

menguntungkan karena masuk dalam pH kulit normal. Contohnya ammonium 

kuarterner (Lierbermen, 1988). 

c. Nonionik 
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Surfaktan nonionik biasanya digunakan dalam seluruh tipe produk kosmetik 

dan farmasetik. Surfaktan ini sangat resisten terhadap elektrolit, perubahan pH, dan 

kation polivalen. Penggunaannya sering dikombinasi sebagai emulgator larut air dan 

larut minyak untuk membentuk lapisan antarmuka yang stabil sehingga emulsi 

menjadi lebih optimum (Billany, 2002). Salah satu keuntungan dari emulgator jenis 

ini yaitu, memiliki bermacam- macam nilai HLB yang dapat menstabilkan emulsi tipe 

M/A atau A/M.  

Penggunaan surfaktan nonionik menghasilkan nilai HLB yang seimbang 

diantara dua surfaktan nonionik. Dimana salah satunya bersifat hidrofobik dan yang 

lainnya bersifat hidrofilik. Mekanisme kerjanya yaitu dengan membentuk lapisan 

antarmuka dari droplet- droplet, namun tidak memiliki muatan untuk menstabilkan 

emulsi. Cara menstabilkan emulsi dengan adanya gugus polar dari surfaktan yang 

terhidrasi, sehingga membentuk halangan sterik antar droplet dan mencegah koaselen 

(Kim, 2005). Contohnya tween dan span. 

 

Gambar 2.7 Interaksi Dua Surfaktan pada Anatarmuka Minyak dan Air 



34 
 

 
 

(Sinko And Martin, 2006) 

 

2.9.2 Mekanisme Kerja Emulgator 

1. Adsorbsi monomolekuler 

Surfaktan atau amfibil menurunkan tegangan permukaan karena teradsorbsi 

pada antar muka minyak dalam air membentuk film molekuler. Hal ini menghasilkan 

emulsi yang lebih stabil karena reduksi energi bebas permukaan. Film ini 

membungkus tetes terdispersi dengan suatu lapisan tunggal yang seragam berfungsi 

mencegah bergabungnya tetesan. Jika emulgator ini terioniasi, maka adanya tetesan 

dengan muatan yang kuat akan menambah kestabilan emulsi Idealnya film ini harus 

fleksibel sehingga dapat terbentuk kembali jika pecah atau terganggu. Pada surfaktan 

nonionik yang tidak mengion, partikelnya tetap bermuatan karena adsorpsi ion dari 

larutan (Gennaro, 1990). 

2. Adsorbsi Multimolekuler  

Koloid hidrofil terhidrasi dapat dianggap sebagai bahan aktif permukaan 

karena terdapat pada antar muka minyak dalam air tetapi berbeda dengan surfaktan 

sintetik. Koloid hidrofil tidak menyebabkan penurunan tegangan permukaan yang 

nyata tetapi membentuk film multi molekuler pada antar muka tetesan, kemudian film 

yang dibentuknya kuat dapat mencegah koalesensi. Selanjutnya hidrokoloid yang 

tidak teradsorbsi pada antar muka dapat menambah kekentalan fase air, sehingga 

meningkatkan kestabilan emulsi. Film multimolekuler ini bersifat hidrofilik sehingga 

cenderung membentuk emulsi minyak dalam air (Gennaro, 1990). 

3. Adsorbsi Partikel Padat  

Partikel padat yang dibagi halus terbasahi oleh minyak dan air akan dapat 

bertindak sebagai emulgator, dengan cara membentuk suatu film partikel halus di 

sekeliling tetesan yang terdispersi pada antar muka permukaan sehingga mencegah 

koalesensi. Jika partikel padat tersebut bersifat hidrofilik maka akan tertinggal dalam 

fase air dan jika sangat hidrofobik akan terdispersi sempurna dalam fase minyak 

(Gennaro, 1990). 
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Gambar 2.8 Mekanisme Kerja Emulgator 

 

2.9.3 Sistem Keseimbangan Hidrofilik- Lipofilik 

Hydrophilic- Lyphophilic Balance adalah harga yamg harus dimiliki oleh 

sebuah emulgator sehingga pertemuan antara fase lipofil dengan air dapat 

menghasilkan emulsi dengan tingkat dispersitas dan stabilitas yang optimal (Voigth, 

1995). Sistem keseimbangan hidrofilik- lipofilik digunakan untuk meyatakan 

perbandingan sifat hidrofilik dan lipofilik dari suatu emulgator. Emulgator dengan 

HLB rendah dapat larut atau terdispersi dalam minyak. Sedangkan emulgator dengan 

nilai HLB tinggi dapat larut dalam air (Michael, EA, 1988). 

Emulgator sering dikombinasikan untuk menggunakan emulsi yang lebih baik 

yaitu dengan keseimbangan hidrofilik dan lipofilik yang diinginkan, meningkatkan 

kestabilan dan sifat kohesi dari lapisan antarmuka serta mempengaruhi konsistensi 

dan penampakan emulsi (Gennaro, 1990). 

Emulgator dengan nilai HLB dibawah 7 umumnya menghasilkan emulsi air 

dalam minyak (A/M), sedangkan emulgator dengan nilai HLB diatas 7 umumnya 

menghasilkan emulsi minyak dalam air. Tetapi sistem HLB tidak memberikan 

indikasi tentang konsentrasi yang digunakan. Sebagai aturan, emulgator dengan 

konsentrasi 2% adalah jumlah yang cukup dalam suatu formula walaupun konsentrasi 

yang lebih kecil dapat menghasilkan hasil yang lebih baik. Jika konsentrasi emulgator 
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lebih dari 5%, maka emulgator akan menjadi bagian utama dari formula (Martin, 

1971). 

Tabel II.2 Klasifikasi Surfaktan Berdasarkan Nilai HLB 

HLB Penggunaan Dispersibilitas dalam air 

1-3 Antifoaming agent Tidak 

3-6 W/O emulsifying agent Jelek 

7-9 Wetting agent Dispersi seperti susu yang tidak stabil 

8-16 O/W emulsifying agent Dispersi seperti susu yang stabil 

13-15 Detergents Dispersi translucent 

15-18 Solubilizing agent Larutan jernih 

(Kim, 2005) 

 

2.10 Bahan Penyusun Krim 

1. Asam stearat (Rowe et al., 2009) 

Sinonim  : Acid cetylacetic; Crodacid; e570; Edernol 

Rumus molekul : C18H38O2 

Berat molekul  : 284, 47 

Pemerian  : Kristal padat warna putih; sedikit kekuningan 

mengkilap, sedikit berbau dan berasa seperti lemak. 

Kelarutan  :  Sangat larut dalam benzen, CCl4, kloroform, dan eter; 

larut dalam etanol 95%, heksan dan propilen glikol; 

praktis tidak larut dalam air. 

Suhu lebur  : ≥ 54
o
C 

Inkompatibilitas : Dengan logam hidroksi, obat naproxen, dan bahan 

pengoksidasi. 

Penggunaan : Bahan pembentuk emulsi 

Asam stearat dalam sediaan topikal digunakan sebagai pembentuk emulsi 

dengan konsentrasi kadar 1- 20%. Sebagian dari asam stearat dinetralkan dengan 

alkalis atau TEA untuk memberikan tekstur krim yang elastik. 
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2. Malam putih (Rowe et al., 2009) 

Sinonim  : White beeswax 

Pemerian          : Tidak berasa, serpihan putih dan sedikit tembus 

cahaya 

Kelarutan  : Larut dalam kloroform, eter, minyak menguap; sedikit 

larut dalam etanol 95%; praktis tidak larut dalam air. 

Suhu lebur : 61- 65
o
C 

Inkompatibilitas : Dengan bahan pengoksidasi 

Penggunaan : Bahan penstabil emulsi, bahan pengeras 

Pada sediaan krim dan ointments digunakan untuk meningkatkan konsistensi 

dan menstabilkan emulsi air dalam minyak. 

 

3. Vaselin putih (Rowe et et al., 2009) 

Sinonim : White petrolatum, white petroleum jelly. 

Pemerian : Berwarna putih, tembus cahaya, tidak berbau, dan  

tidak berasa. 

Kelarutan  : Praktis tidak larut dalam aseton, etanol, gliserin   dan 

air; larut dalam benzene, kloroform, eter, heksan dan 

minyak menguap. 

Penggunaan         : Sebagai emolien cream, topikal emulsi, topikal 

ointments dengan konsentrasi antara 10- 30%. 

 

4. Nipagin (Rowe et al., 2009) 

Sinonim  : Asam 4- hidroksibenzoat, matal ester, metal p- 

hidroksibenzoat, metal paraben. 

Rumus molekul : C8H8O3 

Pemerian : Kristal tidak berwarna atau kristal serbuk kristal putih, 

tidak berbau atau hampir tidak berbau dan sedikit terasa 

membakar. 
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Kelarutan : Pada suhu 30
o
C larut dalam 2 bagian etanol, 3 bagian 

etanol (95%), 6 bagian etanol (50%), 200 bagian etanol 

(10%), 10 bagian eter, 60 bagian gliserin, 2 bagian 

metanol; praktis tidak larutdalam minyak mineral, larut 

dalam 200 bagian minyak kacang, 5 bagian propilen 

glikol, 400 bagian air (25
o
C), 50 bagian air (50

o
C), dan 

30 bagian air (80
o
C).  

Stabilitas : Larutan pH 3-6  stabil (dekomposisi kurang dari 10%) 

selama 4 tahun penyimpanan pada suhu ruang. Larutan 

pH 8 atau lebih mengalami hidrolisis (dekomposisi 

terjadi lebih dari 10%) setelah penyimpanan selama 60 

hari pada suhu ruang. 

Inkompatibilitas : Aktivitas mikroba berkurang dengan kehadiran 

surfaktan nonionik seperti polisorbat 80 karena 

meselisasi. Penambahan 10% propilen glikol 

menunjukkan efek potensiasi dan mencegah interaksi 

antara paraben dengan polisorbat 80. Inkompatibel 

dengan bentonit, magnesium trisilikat, talk, tragakan, 

sodium alginat, minyak esensial, sorbitol dan atropin. 

Diabasorbsi oleh plastik tergantung pada jenis plastik 

dan pembawa yang digunakan, botol polietilen tidak 

mengabsorbsi metil paraben; mengalami perubahan 

warna akibat hidrolisis dengan adanya besi, alkali lemah 

atau asam kuat. 

Penggunaan : Digunakan sebagai pengawet antimikroba sediaan 

kosmetik,sendiri atau kombinasi dengan paraben atau 

pengawet yang lain. Effektifitas sebgai pengawet dapat 

ditingkatkan dengan penambahan  2- 5% propilen 

glikol, feniletil alkohol atau EDTA. Efek sinergis 

sebagai pengawet terjadi pada penggunaan metil 
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paraben dengan paraben lain. Kadar metil paraben 

untuk sediaan topikal  sebesar 0,02%- 0,3%. 

 

Gambar 2.9 Struktur Kimia dari Nipagin 

 

5. Nipasol (Rowe et al., 2009) 

Sinonim : 4- hydroxybenzoic acid propil ester; propagin; propyl 

paraben; propil p- hydroxybenzoate. 

Rumus molekul : C10H1203 

Berat molekul : 180,20 

Pemerian : Kristal putih ,tidak berbau, tidak berasa  

Kelarutan : Larut dalam aseton, eter, 1:1 bagian etanol, 5:6 bagian 

etanol (50%), 250 bagian gliserin, 3330 bagian mineral 

oil, 70 bagian minyak kacang, 3:9 bagian propilen 

glikol, 110 bagian propilen glikol (50%), 4350 bagian 

air (15
o
C), 2500 bagian air, 225 bagian air (80

o
C). 

Inkompatibilitas  : Aktivitas mikroba berkurang dengan kehadiran 

surfaktan nonionik seperti polisorbat 80 karena 

meselisasi. Inkompatibel dengan bentonit, magnesium 

trisilikat, talk, tragakan, sodium alginat, minyak 

esensial, sorbitol dan atropin. Diabasorbsi oleh plastik 

tergantung pada jenis plastik dan pembawa yang 

digunakan, botol polietilen tidak mengabsorbsi 

metilparaben; mengalami perubahan warna akibat 
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hidrolisis dengan adanya besi, alkali lemah atau asam 

kuat. 

 

Gambar 2.10 Struktur Kimia dari Nipasol 

 

6. Span 20 (Rowe et al., 2009) 

Sinonim : Sorbitan monolaurate 

Rumus molekul : C18H34O6 

Berat molekul : 346 

Pemerian : Cairan kental berwarna kuning, mempunyai bau dan 

rasa yang khas. 

Kelarutan : Larut dalam minyak, sebagian besar larut dalam 

pelarut organik, tidak larut dalam air tetapi dapat 

terdispersi. 

Penggunaan : Emulgator (penggunaan sendiri dalam m/a = 1- 15%, 

kombinasi dengan emulgator lain = 1- 10%). 

7. Tween 80 (Rowe et al., 2009) 

Sinonim : Polysorbate 80, cremophor PS 80. 

Rumus molekul : C64H126O26 

Pemerian : Cairan seperti minyak berwarna kuning, berbau khas 

dan hangat, rasa agak pahit, stabil terhadap suhu, 

bersifat netral, dan tidak mudah menguap. 

Kelarutan : Larut dalam air dan etanol, tidak larut dalam minyak 

mineral dan minyak sayur. 
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Gambar 2.11 Struktur Kimia Dari Tween 80 

8. BHT (Rowe et al., 2009) 

Sinonim : Butylated Hydroxytoluene, vianol, 

butylhydroxytoluenum, butil hidrosi touena. 

Pemerian : Berbentuk padatan kristalin atau serbuk dengan warna 

putih atau kuning pucat. 

Titik lebur : 70
o
C 

Kelarutan : Mudah larut dalam aseton, benzene, methanol, dan 

paraffin cair. 

Penggunaan : Digunakan untuk mencegah oksidasi dari fase lemak 

dan minyak serta mencegah hilangnya aktivitas vitamin 

yang larut dalam minyak. Pada sediaan topikal biasanya 

digunakan sebesar 0,0075- 0,1%. 

 

Gambar 2.12 Struktur Kimia dari BHT 

 

9. Propilenglikol (Rowe et al., 2009) 

Sinonim : 1,2-Dihydroxypropane; E1520; 2-hydroxypropanol; 

methyl ethylene glycol; methyl glycol; propane-1,2-

diol; propylenglycolum. 

Berat molekul     : 76.09 
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Pemerian               : Cairan bening, tidak berwarna, kental, praktis tidak 

berbau, dengan rasa manis dan sedikit tajam 

menyerupai gliserin.  

Inkompaktibilitas  : Propilen glikol tidak sesuai dengan reagen 

pengoksidasi seperti kalium permangana. 

Penggunaan    : Pengawet antimikroba; desinfektan; humektan; 

plasticizer; pelarut;menstabilkan agen; kosolven yang 

mudah larut dalam air. 

 

Gambar 2.13 Struktur Kimia dari Propilenglikol 

 

2.11 Evaluasi Sediaan Semisolid 

Evaluasi sediaan dilakukan untuk mengetahui apakah sediaan yang telah 

dibuat sesuai dengan kriteria yang diinginkan dan mencapai hasil yang maksimal. 

Evaluasi untuk sediaan dermatologi termasuk kosmetika terdiri dari stabilitas bahan 

aktif, stabilitas bahan tambahan, organoleptis (warna, bau, dan tekstur), homogenitas, 

distribusi ukuran partikel fase terdispersi, pH, pelepasan atau bioavaibilitas, dan 

viskositas (Barry, 1983). 

Evaluasi sediaan farmasi dapat dilakukan terhadap karakteristik fisik maupun 

aseptabilitasnya. 

2.11.1 Karakteristik Fisik Sediaan 

Karakteristik fisik sediaan krim meliputi: 

1. Organoleptis 

2. Penetapan pH 

3. Viskositas 

4. Penentuan daya sebar. 

5. Tipe emulsi 
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2.11.2 Evaluasi Efektivitas Sediaan Antioksidan Dengan Metode DPPH 

Salah satu metode umum yang sering digunakan untuk mengukur aktivitas 

antioksidan adalah menggunakan radikal bebas DPPH (1,1 diphenyl- 2- 

picrihydrazyl). DPPH merupakan radikal bebas yang stabil pada suhu kamar dan 

sering digunakan untuk menilai aktivitas antioksidan beberapa senyawa atau ekstrak 

bahan alam. Metode ini dipilih karena sederhana, mudah, cepat, dan peka untuk 

menilai aktivitas antioksidan dari senyawa bahan alam (Hanani et al., 2005). Interaksi 

antioksidan dan DPPH baik secara transfer electron atau radikal hidrogen akan 

menetralkan karakter radikal bebas dari DPPH, maka dari itu pada metode ini yang 

diukur adalah aktivitas penghambatan radikal bebas. Menurut Tjandra et al., (2014), 

setelah larutan sampel dicampurkan dengan DPPH maka aktivitas perendaman dapat 

ditandai dengan perubahan warna dari ungu, ungu pudar hingga kuning. 

Reaksi antara antioksidan dengan radikal bebas DPPH, membuat radikal 

bebas DPPH menjadi berpasangan dengan atom hydrogen dari antioksidan, sehingga 

membentuk molekul DPPH- H (diphenylpicrylhydrazine) yang non radikal. Intensitas 

warna dapat diukur menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang 

sesuai, biasanya berkisar antara 515- 520nm sehingga aktivitas perendaman radikal 

bebas dapat ditentukan (Inggrid dan Susanto, 2014). Parameter yang digunakan untuk 

menujukkan aktivitas antioksidan adalah nilai inhibition concentration (IC50). 

IC50 merupakan bilangan yang menunjukkan konsentrasi larutan sampel yang 

mampu mereduksi aktivitas DPPH sebesar 50% (Molyneux, 2004). Setelah 

didapatkan nilai IC50, antioksidan dalam suatu zat dapat digolongkan menjadi 

beberapa jenis. Menurut Jun et al., (2012) suatu senyawa dikatakan memiliki 

antioksidan sangan aktif bila nilai IC50 bernilai ˂ 50 ppm, aktif bila nilai IC50 bernilai 

50- 100ppm, sedang bilai nilai IC50 101- 250ppm, lemah bila nilai IC50 250- 500ppm, 

dan tidak aktif bila nilai IC50 ˃ 500ppm 
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Gambar 2.14 Struktur molekul DPPH (radikal bebas) dan DPPH- H (non radikal) 

(Molyneux, 2004) 


