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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Istilah antioksidan dan radikal bebas merupakan istilah yang cukup populer 

di kalangan ahli gizi dan tenaga kesehatan profesional lainnya. Dalam beberapa 

tahun ini, istilah tersebut semakin sering digunakan dan mulai menyita perhatian 

publik, khususnya masyarakat yang memiliki kepedulian pada kesehatan dan gaya 

hidup. Beberapa penelitian juga mengungkapkan peran dari stress oksidatif yang 

disebabkan oleh radikal bebas dalam berbagai penyakit yang berbahaya, seperti 

penyakit kanker, penyakit yang berhubungan dengan kardiovaskular, dan penyakit 

degeneratif. Penelitian-penelitian tersebut juga menyampaikan bahwa antioksidan 

memiliki nilai terapetik pada penyakit-penyakit tersebut (Barhe and Tchouya, 

2014). 

Senyawa yang dapat menghambat oksidasi dari molekul lain disebut 

antioksidan. Pada manusia apabila terkena paparan radikal bebas yang banyak, 

maka sangat memerlukan antioksidan dari luar, karena tubuh tidak memiliki 

pertahanan antioksidatif berlebih. Antioksidan alami ini dapat melindungi diri dari 

kerusakan yang diakibatkan oleh spesies oksigen reaktif, penyakit degeneratif 

dihambat serta peroksidasi lipid pada makanan juga dihambat. Belakangan ini 

terjadi peningkatan minat setiap orang untuk mencari antioksidan alami. Beberapa 

studi menyatakan bahwa senyawa fenolik seperti flavonoid memiliki aktivitas 

penangkap radikal bebas yaitu sebagai antioksidan (Sunarni dkk, 2007). 

Dalam beberapa tahun belakangan ini antioksidan alami banyak digunakan 

dalam sediaan kosmetika seperti pada perawatan wajah dan perawatan badan, misal 

krim, lulur, lotion,  dll. Antioksidan alami ini bisa didapatkan dari berbagai macam 

buah-buahan dan sayur-sayuran. Antioksidan yang sedang popular saat ini dari 

buah-buahan berries, seperti: strawberry, blueberry, blackberry, dll. Sebelumnya 

buah-buahan ini dibuat dalam bentuk ekstrak terlebih dahulu sebelum dicampur 

dengan bahan-bahan lainnya dalam pembuatan kosmetik. Ekstrak yang sering 

digunakan untuk pembuatan kosmetika ini adalah ekstrak liquida atau yang sering 

disebut ekstrak cair. 
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Sediaan kosmetika yang sekarang sering dijumpai banyak yang mengandung 

ekstrak strawberry dengan manfaat antioksidan. Strawberry memiliki kandungan 

vitamin C, B1, B2, provitamin A, dan asam elagik sebagai antioksidan (Widyastuti, 

dkk., 2016). 

Ekstrak strawberry yang banyak dimanfaatkan dalam berbagai macam 

kosmetik belum diketahui secara pasti aktivitas antioksidannya, maka akan 

dilakukan uji aktifitas antioksidan pada beberapa ekstrak cair strawberry yang ada 

di pasaran .Untuk mengetahui senyawa kimia yang terkandung dalam ekstrak cair 

strawberry (Fragaria x ananassa) di pasaran digunakan uji penapisan fitokimia dan 

untuk aktivitas antioksidannya dilakukan dengan metode DPPH (2,2-diphenyl-1-

picrylhydrazyl), karena secara teknis pada metode DPPH ini simpel atau mudah, 

dan bisa dikerjakan dengan cepat dan hanya membutuhkan instumen 

spektrofotometer UV-Vis (Karadag et al., 2009). Aktivitas antioksidan ditentukan 

berdasarkan perubahan absorbansi larutan DPPH, karena absorbansi larutan DPPH 

setelah bereaksi dengan antioksidan dapat berkurang oleh cahaya, oksigen, dan tipe 

pelarut (Magalhaes et al., 2008). 

1.2 Rumusan Masalah 

a. Apakah ekstrak cair strawberry di PT. A, PT. B  dan PT. C memiliki 

aktivitas antioksidan? 

b. Berapakah 𝐼𝐶50 (inhibitory concentration) dari masing-masing ekstrak cair 

strawberry di PT. A, PT. B  dan PT. C? 

1.3 Tujuan Penelitian 

a. Untuk menguji aktivitas antioksidan dari ekstrak cair strawberry di PT. A, 

PT. B  dan PT. C dengan metode DPPH.  

b. Untuk mengetahui  𝐼𝐶50 (inhibitory concentration) dari masing-masing 

ekstrak cair strawberry di PT. A, PT. B  dan PT. C. 

1.4 Hipotesis 

Terdapat perbedaan IC50 pada beberapa ekstrak cair strawberry yang 

diperoleh dari  PT. A, PT. B  dan PT. C. 

http://www.plantamor.com/database/database-tumbuhan/daftar-tumbuhan_i618?genus-page=all&src=1&skw=Fragaria%20x%20ananassa
http://www.plantamor.com/database/database-tumbuhan/daftar-tumbuhan_i618?genus-page=all&src=1&skw=Fragaria%20x%20ananassa
http://www.plantamor.com/database/database-tumbuhan/daftar-tumbuhan_i618?genus-page=all&src=1&skw=Fragaria%20x%20ananassa
http://www.plantamor.com/database/database-tumbuhan/daftar-tumbuhan_i618?genus-page=all&src=1&skw=Fragaria%20x%20ananassa
http://www.plantamor.com/database/database-tumbuhan/daftar-tumbuhan_i618?genus-page=all&src=1&skw=Fragaria%20x%20ananassa
http://www.plantamor.com/database/database-tumbuhan/daftar-tumbuhan_i618?genus-page=all&src=1&skw=Fragaria%20x%20ananassa
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1.5 Manfaat Penelitian 

Untuk memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah kepada masyarakat mengenai aktivitas antioksidan dari ekstrak cair 

strawberry yang ada di PT. A, PT. B  dan PT. C. 

http://www.plantamor.com/database/database-tumbuhan/daftar-tumbuhan_i618?genus-page=all&src=1&skw=Fragaria%20x%20ananassa
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