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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kulit adalah organ tubuh paling luar yang membatasi organ internal 

dengan lingkungan sehingga akan selalu terpapar dengan berbagai macam bahaya 

dari luar ataupun lingkungan (Dreher, 2005). Fungsi utama dari kulit adalah 

sebagai organ proteksi, sensoris, dan eksketoris. Selain berfungsi untuk 

perlindungan terhadap radiasi sinar UV, oksidan, mikroorganisme, dan bahan-

bahan yang bersifat toksik yang dapat menyebabkan kerusakan serta hilangnya 

kelembapan pada kulit (Harding CR,2004). Kulit manusia bervariasi berdasarkan 

warnanya terdiri dari putih terang, kuning langsat, sawo matang hingga gelap. Hal 

utama yang mempengaruhi warna kulit adalah paparan sinar matahari yang 

disebut dengan radiasi sinar UV (Bauman, 2009), efek buruk yang dapat terjadi 

disebabkan oleh radiasi sinar matahari pada kulit manusia dapat menyebabkan 

sunburn, pigmentasi kulit, penuaan dini, ( Wang et al, 2008) dan yang paling 

parah adalah dapat meyebabkan kanker pada kulit manusia (Wilkinson, 1982). 

Radikal bebas pada kulit dapat ditangkap oleh antioksidan karena 

kandungannya dapat menyumbangkan satu atau lebih elektron sehingga mencegah 

terbentuknya radikal bebas baru. Berdasarkan sumbernya antioksidan lebih 

banyak terbuat dari bahan sintetik dan masih sangat sedikit yang berasal dari 

bahan alami padahal dalam jangka waktu yang panjang dikhawatirkan terdapat 

efek samping dari antioksidan sintetik. Bahan aktif sintetik dilaporkan telah 

menimbulkan beberapa dampak negatif, seperti reaksi alergi maupun reaksi 

toksisitas ringan (Abdul dkk, 2012). Adanya radikal bebas yang berlebihan akan 

memberi dampak berupa kerusakan oksidatif mulai dari tingkat sel, jaringan 

hingga ke organ tubuh, menyebabkan terjadinya percepatan proses penuaan kulit. 

Penuaan dapat diartikan sebagai penumpukan kerusakan, maupun penurunan 

fungsi biologis, sehingga kulit akan terlihat lebih tua dari semestinya terutama 

pada kulit wajah, sehingga untuk mengatasinya dibutuhkan antioksidan yang 

dapat menyangkal radikal bebas pada kulit ( McDaniel,2003). 
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Antioksidan dapat ditemukan dalam vitamin E, vitamin E mempunyai 

fungsi utama mencegah peroksidasi lipid. Bila radikal bebas oksigen merusak 

membran lipid maka akan terbentuk  radikal  peroksil. Tokoferol dan tokotrienol 

akan memusnahkan radikal tersebut. Bila vitamin E teroksidasi maka akan di 

bentuk kembali oleh L–asam askorbat tanpa membentuk struktur membran yang 

baru. Penggunaan secara topikal sangat penting untuk meningkatkan level 

konsentrasi dalam kulit karena penggunaan secara oral tidak cukup untuk 

meningkatkan konsentrasi vitamin E pada kulit. Lopez (2003), mendapatkan 

bahwa penggunaan vitamin E  topikal akan meningkatkan level vitamin E pada 62 

kali lipat pada epidermis dan 22 kali lipat pada dermis. 

Vitamin E banyak terdapat dalam stratum corneum. Vitamin E penting 

untuk melindungi struktur lipid dan melindungi protein stratum korneum dari 

oksidasi.  Sifat lipofilik  alamiah vitamin E menyebabkan ia mudah di aplikasikan 

dan di serap oleh kulit (Lin Yj, 2003). Mc Vean(2003), melaporkan bahwa 

aplikasi tunggal topikal alfa-tokoferol 5% dalam krem netral mampu 

berakumulasi tinggi di dalam sel dan nukleus sel sehingga bermakna memberikan 

proteksi terhadap kerusakan DNA akibat sinar UV. 

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, 

2009). Menurut Wu, (2006), 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 buah, sehingga berpotensi untuk dikembangkan sebagai antioksidan alami. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurliyana et al., (2012) yang 

menyatakan bahwa di dalam 1mg/ml kulit buah naga merah mampu menghambat 

83,48 ± 1,02% radikal bebas, sedangkan pada daging buah naga hanya mampu 

menghambat radikal bebas sebesar 27,45 ± 5,03%. 

 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,2011). Sifat umum sediaan krim 



3 

 

 

ialah melekat pada permukaan tempat pemakaian dalam waktu yang cukup lama 

sebelum sediaan ini dihilangkan ataupun dicuci. Krim dapat memberikan efek 

mengkilap, berminyak, melembabkan dan mudah tersebar merata dan juga mudah 

berpenetrasi pada kulit (Anwar,2012). 

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). Pada sediaan krim digunakan juga bahan 

pengental untuk mengatur kekentalan dan stabilitas produk.Emulgator yang 

digunakan adalah gliserol monostearat (GMS) merupakan emulgator yang apabila 

peningkatan konsentrasinya dapat meningkatkan konsistensi dan viskositas 

sediaan krim (Kartiningsih,2016), sehingga dapat digunakan sebagai emulgator 

dalam pembuatan krim kombinasi vitamin E dan ekstrak kulit buah naga super 

merah dengan kadar 8%, 10%, dan 12%. 

Dari pertimbangan diatas akan dibuat formulasi krim dengan emulgator 

dan bahan aktif dari kombinasi Vitamin E dan ekstrak kulit buah naga super 

merah (Hylocereus costaricenses) 8%, 10% dan 12%. Alasan dipilihnya kedua 

bahan tersebut dikarenakan dalam vitamin E mempunyai fungsi utama mencegah 

peroksidasi lipid terhadap radikal bebas, dan memiliki kadar antioksidan yang 

tinggi sehingga dalam penelitian ini dikombinasikan dengan ekstrak etanol kulit 

buah naga super merah yang memiliki kandungan antioksidan yang lebih rendah 

dari vitamin E. Dengan dikombinasikan kedua bahan tersebut, diharapkan dapat 

menghasilkan sediaan yang memiliki nilai antioksidan yang baik. Untuk evaluasi 

sediaan dilakukan penentuan karakteristik fisik dengan evaluasi pengukuran pH, 

viskositas, daya sebar, dan efektivitas sediaan krim  antioksidan vitamin E 

dikombinasikan dengan ekstrak etanol kulit buah naga super merah (Hylocereus 

costaricenses) dengan kadar 8%, 10% dan 12%. 
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1.2 Rumusan Masalah  

1. Bagaimana efektivitas antioksidan ekstrak kulit buah naga super merah 

dengan menggunakan uji DPPH ?  

2. Bagaimana karakteristik fisik (organoleptis : warna, bau dan tekstur), 

viskositas, pH, uji daya sebar dan tipe emulsi pada sediaan krim yang 

mengandung kombinasi ekstrak kulit buah naga super merah 8%, 10%, 

12% dan Vitamin E dengan emulgator gliserol monostearat ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui efektivitas antioksidan ekstrak kulit buah naga super merah 

dengan menggunakan metode uji DPPH. 

2. Menentukan karakteristik fisik (organoleptis : warna, bau dan tekstur), 

viskositas, pH, uji daya sebar dan tipe emulsi pada sediaan krim yang 

mengandung kombinasi ekstrak kulit buah naga super merah 8%, 10%, 

12% dan Vitamin E dengan emulgator gliserol monostearat.  

1.4 Hipotesis  

1. Semakin tinggi kadar ekstrak kulit buah naga super merah, maka aktivitas 

antioksidan dari ekstrak kulit buah naga super merah juga akan meningkat. 

2. Dengan peningkatan kadar dari ekstrak kulit buah naga super merah  maka 

akan didapatkan karakteristik fisik (organoleptis : warna, bau dan tekstur)  

daya sebar, pH, viskositas, dan tipe emulsi yang baik dari krim kombinasi 

vitamin E dan ekstrak kulit buah naga super merah (8%, 10%, 12%) 

dengan emulgator gliserol monostearat. 

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.

 


