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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

Suatu molekul yang memiliki lebih dari satu elektron yang tidak berpasangan 

pada orbital luarnya disebut radikal bebas. Elektron yang tidak berpasangan ini 

menyebabkan senyawa radikal bebas menjadi sangat reaktif dalam mencari 

pasangan, yaitu dengan cara menyerang dan mengikat elektron molekul yang 

berada disekitarnya. Target inti dari radikal bebas yaitu protein, lipoprotein, asam 

lemak tak jenuh, serta unsur DNA dan termasuk juga karbohidrat. Dari ketiga 

molekul target inti tersebut, yang paling berbahaya terhadap serangan radikal bebas 

adalah asam lemak tak jenuh (Winarsi H, 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 strawberry. Tanaman strawberry memiliki manfaat yang banyak untuk 

kesehatan. Buah strawberry memiliki pigmen warna antosianin dan antioksidan 

yang tinggi. Yang mampu melawan bahaya buruk dari radikal bebas adalah 

antioksidan. Dari setiap buah strawberry, blackberry dan raspberry setelah 

dilakukan uji antioksidan didapatkan hasil ekstrak air daun strawberry memiliki 

antioksidan yang lebih besar.  

Sediaan kosmetika yang sekarang sering dijumpai banyak yang mengandung 

ekstrak strawberry dengan manfaat antioksidan. Bahan baku ekstrak strawberry 

yang lazim digunakan diperoleh dari beberapa supplier. Untuk mengetahui 

kandungan senyawa antosianin dalam ekstrak cair strawberry maka akan dilakukan 

uji penapisan fitokimia. Dan untuk mengetahui aktivitas antioksidan yang 

terkandung dalam ekstrak cair strawberry dari PT. A, PT. B, dan PT.C maka 

dilakukan uji dengan metode DPPH (2,2-diphnyl-l-picrylhydrazil). 
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Bagan Kerangka Konseptual 

 

Radikal bebas berperan dalam munculnya berbagai penyakit 

degeneratife, sehingga tubuh membutuhkan senyawa antioksidan  

Ekstrak strawberry banyak dimanfaatkan oleh pabrik kosmetik sebagai 

antioksidan alami dalam berbagai macam sediaan kosmetik 

Antioksidan alami seperti strawberry memiliki kandungan senyawa 

fenolik seperti antosianin yang mampu menangkal radikal bebas 

Ekstrak strawberry yang sering digunakan adalah dalam bentuk liquida atau 

bentuk cair 

Perbedaan aktivitas antioksidan 

ekstrak cair strawberry yang 

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

C diuji dengan metode DPPH (2,2-

diphnyl-l-picrylhydrazil). 

Gambar 3. 1 Kerangka Konseptual 

Untuk mengetahui senyawa 

antosianin dalam ekstrak cair 

strawberry akan di uji dengan 

penapisan fitokimia. 


