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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tanaman Rosella 

2.1.1 Sejarah Tanaman Rosella 

Tanaman rosella (Hibiscus sabdariffa) adalah sejenis semak (perdu) yang 

ada di seluruh wilayah tropis dunia. Asal rosella Florida Cranberry adalah dari 

Afrika Barat. Masyarakat pada umumnya telah mengenal kenaf atau rosella 

(Hibiscus cannabinus) sebagai tanaman penghasil serat karung dan kembang 

sepatu (Hibiscus rosasinensis). Sedangkan bunga rosella merah (Hibiscus 

sabdariffa Lynn), belum begitu dikenal. Bunga rosella merah (Hibiscus sabdariffa 

Lynn), dikenal di berbagai negara dengan nama yang berbeda-beda, diantaranya 

ialah, India Barat (Jamaican Sorrel ), Perancis (Oseille Rouge), Spanyol 

(QuimbomboChino), Afrika Utara (Carcade), dan Senegal (Bisap), Indonesia 

(Vinagreira, Zuring, Carcade, atau asam Citrun). Dalam bahasa Melayu, tanaman 

ini dikenal dengan nama asam paya, Asam kumbang atau asam susur (Mulyamin, 

2009). 

Di Indonesia nama rosella sudah dikenal sejak tahun 1922, tanaman rosella 

tumbuh subur, terutama di musim hujan. Tanaman rosella biasanya dipakai 

sebagai tanaman hias dan pagar. Setelah bertahun-tahun dikenal sebagai tanaman 

hias dan pagar yang tidak dihiraukan, sekarang tanaman ini dikenal dengan 

banyak khasiat yang bermanfaat bagi manusia (Daryanto-Agrina, 2006). 

Tanaman rosella berkembang biak dengan biji, tanaman ini tumbuh di 

daerah yang beriklim tropis dan sub tropis. Tanaman ini dapat tumbuh di semua 

jenis tanah, tetapi paling cocok pada tanah yang subur dan gembur. Tumbuhan ini 

dapat tumbuh di daerah pantai sampai daerah dengan ketinggian 900 m di atas 

permukaan laut. Rosella mulai berbunga pada umur 2-3 bulan, dan dapat dipanen 

setelah berumur 5-6 bulan. Setelah bunga dipetik kemudian dikeluarkan bijinya, 

lalu bunga itu dijemur dibawah sinar matahari. Satu batang rosella bisa 

menghasilkan 2-3 kg bunga rosella basah, dalam 100 kg bunga rosella basah bisa 

menghasilkan 5-6 kg rosella kering (Andiex, 2009). 

Rosella mengandung senyawa kimia diantaranya senyawa gossipetin, 

antosianin, dan glukosida hibiscin. Serta merupakan salah satu tanaman kaya 
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antosianin sebagai antioksidan. Antosianin merupakan pigmen warna alami yang 

memberi warna merah  pada seduhan kelopak bunga rosella dan  bersifat 

antioksidan. Penelitian Tsai dkk. (2002) menyebutkan bahwa sebanyak 85% 

antosianin pada Rosellaberupa   delphinidin-3-   sambubioside   dan   cyanidin-3-

sambubioside   berpotensi   mencegah   berbagai penyakit kronis. Bunga Rosella 

juga kaya akan komponen nutrisi penting; seperti vitamin, mineral, asamamino 

esensial, serat pangan, dan protein (Widyanto dan Nelistya, 2008). 

2.1.2 Klasifikasi Tanaman Rosella 

Tanaman rosella dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae (tumbuhan) 

Subkingdom : Tracheobionta (berpembuluh) 

Superdivisio : Spermatophyta (menghasilkan biji) 

Divisio  : Magnoliophyta (berbunga) 

Kelas  : Magnoliopsida (berkeping dua / dikotil) 

Sub-kelas  : Dilleniidae 

Ordo  : Malvales 

Familia  : Malvaceae (suku kapas-kapasan) 

Genus   : Hibiscus 

Spesies  : Hibiscus sabdariffa L (Comojime, 2008). 

 

 

 

 

Gambar 2.1 (https://upload.wikimedia.org/wikipedia/id/4/4f/Rosela.jpg) 

2.1.3 Morfologi Tanaman 

Bunga tanaman Rosella memiliki struktur yang samadengan bunga 

tanaman herbarium lainnya. Bunga berukuran besar dengan warna merah sampai 

kuning dan semakin gelap di tengah bunga. Struktur morfologi bunga Rosella 

antara lain (Mahadevan et al ., 2009) :  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/id/4/4f/Rosela.jpg


 

 

 

 

 

 

 

                                     

7 
 

 
 

Tangkai bunga (pedicellus), epycalyx, kelopak bunga (kalyx), mahkota bunga 

(corolla), tangkai putik (androgynophorum), benang sari (stamen), putik 

(gynensium). 

Bunga rosella merupakan bunga tunggal, kuncup bunga tumbuh 

daribagian ketiak daun, tangkai bunga berukuran 5-20 mm. Kelopak bunga 

berlekatan, berbentuk lonceng, tidak gugur dan tetap mendukung buah. Mahkota 

bunga berbentuk bulat telur terbalik, berwarna kuning atau kuning kemerahan, 

berjumlah 5 petal dan gugur dalam 24 jam setelah mekar. Benang sari terletak 

pada suatu kolom pendukung benang sari, panjang kolom pendukung benang sari 

sampai 20 mm, kepala sari berwarna merah, panjang tangkai sari 1 mm. Tangkai 

putik berada di dalam kolom pendukung benang sari, jumlah kepala putik 5 buah, 

berwarna merah (Mahadevan et al, 2009).  

2.1.4 Kandungan Kimia Tanaman Rosella 

 Kandungan kimia tanaman ini adalah alohidroksi asam sitrat lakton, 

asammalat dan asam tartrat. Antosianin yang menyebabkan warna merah pada 

tanamanini mengandung delfinidin-3-siloglukosida, delfinidin-3-glukosida, 

sianidin-3-siloglukosida, sedangkan flavonoidnya mengandung gosipetin dan 

mucilage (rhamnogalakturonan, arabinogalaktan, arabinan) (Gruenwald et al., 

2004). 

Kandungan penting yang terdapat pada kelopak bunga rosella adalah 

pigmen antosianin yang merupakan bagian dari flavonoid yang berperan sebagai 

antioksidan. Flavonoid kelopak bunga rosella terdiri flavanol dan pigmen 

antosianin (Sirajuddin,2012). 

Flavonoid  adalah antosianin yang merupakan zat pewarna alami dari 

tumbuhan yang memiliki sifat sebagai antioksidan yang tinggi yang terkandung 

dalam tanaman rosella.dalam ekstrak kering  rosella mengandung 1,7-2,5% 

antosianin (Ali,wabel,dan Bluden ,2005). 

Kandungan antosianin yang terdapat pada kelopak bunga rosella bersifat 

polar, maka dipilih pelarut etanol yang kepolarannya ditingkatkan dengan 

memilih etanol 70%. Dari hasil penentuan aktivitas antioksidan peredaman radikal 

bebas DPPH ekstrak etanol kelopak bunga rosella diperoleh IC50 sebesar 38,44 

ppm (Nursalam et al, 2014). 
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2.2  Ekstraksi 

2.2.1  Pengertian Ekstraksi 

Ekstraksi adalah teknik pemisahan suatu senyawa berdasarkan perbedaan 

distribusi zat terlarut di antara dua pelarut yang saling bercampur. Pada umumnya 

zat terlarut yang diekstraksi bersifat tidak larut atau larut sedikit dalam suatu 

pelarut tetapi mudah larut dengan pelarut lain. Metode ekstraksi yang tepat 

ditentukan oleh tekstur kandungan air bahan-bahan yang akan diekstrak dan 

senyawa-senyawa yang akan diisolasi (Harborne, 1996). Senyawa yang aktif yang 

terdapat dalam berbagai simplisia dapat digolongkan kedalam golongan miyak 

atsiri, alkaloid, flavonoid, dan lain-lain. Struktur kimia yang berbeda-beda akan 

mempengaruhi kelarutan serta stabilitas senyawa-senyawa tersebut terhadap 

pemanasan, udara, cahaya, logam berat, dan derajat keasaman. Dengan 

diketahuinya senyawa aktif yang dikandung simplisia akan mempermudah 

pemilihan pelarut dan cara ekstraksi yang tepat (Depkes RI, 2000). 

Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi 

zataktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang 

sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan masa atau 

serbuk yang tesisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang 

ditetapkan (DepKes RI, 1995). 

2.2.2  Metode-metode Ekstraksi 

Ditjen POM (2000), membagi beberapa metode ekstraksi dengan 

Menggunakan  pelarut yaitu : 

a) Maserasi 

Maserasi ialah proses pengekstrakan simplisia dengan menggunakan 

pelarut dengan beberapa kali pengocokkan atau pengadukkan pada 

temperature ruang (kamar). Secara teknologi termasuk ekstraksi dengan 

prinsip metode pencapaian konsentrasi pada keseimbangan. Maserasi kinetik 

berarti dilakukan pengadukkan yang kontinyu (terus-menerus). Remaserasi 

berarti dilakukan pengulangan penambahan pelarut setelah dilakukan 

penyaringan maserat pertama dan seterusnya. 

b) Perkolasi 

Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru sampai 

sempurna (exhaustive extraction) yang umumnya dilakukan pada temperatur 
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ruang. Proses ini terdiri dari tahapan pengembangan bahan, tahap maserasi 

antara, tahap perkolasi sebenarnya (penetesan/penampungan ekstrak), terus-

menerus sampai diperoleh ekstrak (perkolat) yang jumlahnya 1-5 kali bahan. 

2.3  Kulit 

2.3.1 Struktur Kulit 

Kulit merupakan pembungkus yang elastis yang terletak paling luar yang 

melindungi tubuh dari pengaruh lingkungan hidup manusia dan merupakan alat 

tubuh yang terberat dan terluas ukurannya, yaitu kira-kira 15% dari berat tubuh 

dan luas kulit orang dewasa 1,5 m2 . 

 Kulit disebut juga integumen atau kutis yang tumbuh dari dua macam 

jaringan yaitu jaringan epitel yang menumbuhkan lapisan epidermis dan jaringan 

pengikat (penunjang) yang menumbuhkan lapisan dermis (kulit dalam). Kulit 

mempunyai susunan serabut saraf yang teranyam secara halus berguna untuk 

merasakan sentuhan atau sebagai alat raba dan merupakan indikator untuk 

memperoleh kesan umum dengan melihat perubahan pada kulit (Syaifuddin,  

2009). 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2.2 Struktur Kulit 

(Sumber : Mikrajudin, Saktiyono, & Lutfi 2006) 

2.3.2  Lapisan Kulit 

      1.   Epidermis 

 Lapisan paling luar yang terdiri atas lapisan epitel gepeng. 

Unsurutamanya adalah sel-sel tanduk (keratinosit) dan sel melanosit. 

Lapisan epidermis tumbuh terus karena lapisan sel induk yang berada 

dilapisan bawah bermitosis terus-menerus, sedangkan lapisan paling luar 

epidermis akan mengelupas dan gugur. Epidermis dibina oleh sel-sel 

epidermis terutama serat-serat kolagen dan sedikit serat elastis. 
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Dari sudut kosmetik, epidermis merupakan bagian kulit yang 

menarik karena kosmetik dipakai pada epidermis itu. Meskipun ada 

beberapa jenis kosmetik yang digunakan sampai ke dermis, namun tetap 

penampilan epidermis menjadi tujuan utama. Ketebalan epidermis 

berbeda-beda pada berbagai tubuh, yang paling tebal berukuran 1 

milimeter, misalnya ada telapak kaki dan telapak tangan, dan lapisan yang 

tipis berukuran 0,1 milimeter terdapat pada kelopak mata, pipi, dahi, dan 

perut (Tranggono, &Latifah, 2007).  

Epidermis terdiri atas beberapa lapisan sel. Sel-sel ini berbeda 

dalam beberapa tingkat pembelahn sel secara mitosis. Lapisan permukaan 

dianggap sebagai akhir keaktifan sel, lapisan tersebut terdiri dari 5 lapis 

(Syaifuddin, 2009). 

a. Stratum korneum (Stratum corneum) 

Lapisan ini terdiri atas banyak lapisan sel tanduk (keratinasi), 

gepeng, kering, dan tidak berinti. Sitoplasmanya di isi dengan serat 

keratin, makin ke luar letak sel makin gepeng seperti sisik lalu terkelupas 

dari tubuh. Sel yang terkelupas akan digantikan oleh sel yang lain. Zat 

tanduk merupakan keratin lunak yang susunan kimianya berada dalam sel-

sel keratin keras. Lapisan tanduk hampir tidak mengandung air karena 

adanya penguap air, elastisnya kecil, dan sangat efektif untuk pencegahan 

penguapan air dari lapisan yang lebih dalam (Syaifuddin, 2009). 

b. Stratum lusidum (Stratum lucidum) 

Lapisan ini terdiri atas beberapa lapis sel yang sangat gepeng dan 

bening.Membran yang membatasi sel-sel tersebut sulit terlihat sehingga 

lapisannyasecara keseluruhan seperti kesatuan yang bening. Lapisan ini 

ditemukan padadaerah tubuh yang berkulit tebal (Syaifuddin, 2009). 

Lapisan ini terletak dibawah stratum corneum. Antara stratum lucidum 

dan stratum granulosum terdapat lapisan keratin tipis yang disebut rein’s 

barrier (Szakall) yang tidak bisa ditembus (impermeable) (Tranggono, & 

Latifah, 2007). 

c. Stratum granulosum 

Lapisan ini terdiri atas 2-3 lapis sel poligonal yang agak gepeng 

dengan inti ditengah dan sitoplasma berisi butiran (granula) keratohialin 

atau gabungan keratin dengan hialin. Lapisan ini menghalangi masuknya 
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benda asing, kuman, dan bahan kimia masuk ke dalam tubuh (Syaifuddin, 

2009). 

d. Stratum spinosum 

Lapisan ini terdiri atas banyak lapisan sel berbentuk kubus dan 

poligonal,inti terdapat di tengah dan sitoplasmanya berisi berkas-berkas 

serat yangterpaut pada desmosom (jembatan sel). Seluruh sel terikat rapat 

lewat serat-serat tersebut sehingga secara keseluruhan lapisan sel-selnya 

berduri. Lapisanini untuk menahan gesekkan dan tekanan dari luar, tebal 

dan terdapat didaerah tubuh yang banyak bersentuhan atau menahan beban 

dan tekanan seperti tumit dan  pangkal telapak kaki (Syaifuddin, 2009). 

e. Stratum malpigi 

Unsur-unsur lapis taju yang mempunyai susunan kimia yang khas. 

Intibagian basal lapis taju mengandung kolesterol dan asam-asam amino. 

Stratummalpigi merupakan lapisan terdalam dari epidermis yang 

berbatasan dengan dermis dibawahnya dan terdiri atas selapis sel 

berbentuk kubus (batang)(Syaifuddin, 2009). 

f. Stratum basal  (Stratum germinativum atau membran basalis) 

Lapisan terbawah epidermis. Di dalam stratum germinativum juga 

terdapatsel-sel melanosit, yaitu sel-sel yang tidak mengalami keratinisasi 

dan fungsinya hanya membentuk pigmen melanin dan memberikannya 

kepada sel-sel keratinosit melalui dendrit-dendritnya. Satu sel melanosit 

melayani sekitar 36 sel keratinosit. Kesatuan ini diberi nama unit melanin 

epidermal (Tranggono, & Latifah, 2007). 

1. Dermis 

Berbeda dengan epidermis yang tersusun oleh sel-sel dalam 

berbagai bentuk dan keadaan, Dermis terutama terdiri dari bahan dasar 

serabut kolagen dan elastin, yang berada di dalam substansi dasar yang 

bersifat koloid dan terbuat dari gelatin mukopolisakarida. Batas dermis 

sulit ditentukan karena menyatu dengan lapisan subkutis (hipodermis), 

ketebalannya antara 0,5-3 mm, beberapa kali lebih tebal dari epidermis. 

Dermis bersifat ulet dan elastis yang berguna untuk melindungi bagian 

yang lebih dalam. Serabut kolagen dapat mencapai 72 persen dari 

keseluruhan berat kulit manusia bebas lemak. Di dalam dermis terdapat 

adneksa-adneksa kulit seperti folikel rambut, papila rambut, kelenjat 
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keringat, saluran keringat, kelenjar sebasea, otot penegak rambut, ujung 

pembuluh darah dan ujung saraf, juga sebagian serabut lemak yang 

terdapat pada lapisan lemak bawah kulit (subkutis / hipodermis) 

(Tranggono, & Latifah, 2007; Syaipfuddin, 2009). 

2. Lapisan Subkutan 

Hipodermis adalah lapisan bawah kulit (fasia superfisialis) yang 

terdiriatas jaringan pengikat longgar, komponennya serat longgar, elastis, 

dan sellemak. Sel-sel lemak membentuk jaringan lemak pada lapisan 

adiposa yang terdapat susunan lapisan subkutan untuk menentukan 

mobilitas kulit diatasnya, bila terdapat lobulus lemak yang merata, 

hipodermis membentuk bantal lemak yang disebut pannikulus adiposa. 

Pada daerah perut, lapisan ini dapat mencapai ketebalan 3 cm. Sedangkan 

pada kelopak mata, penis, dan skortum, lapisan subkutan tidak 

mengandung lemak. Dalam lapisan hipodermis terdapat anyaman 

pembuluh arteri, pembuluh vena, dan anyaman saraf yang berjalan sejajar 

dengan permukaan kulit bawah dermis. Lapisan ini mempunyai ketebalan 

bervariasi dan mengikat kulit secara longgar terhadap jaringan di 

bawahnya (Syaifuddin, 2009). 

2.3.3  Fungsi kulit 

Kulit mempunyai fungsi bermacam-macam untuk menyesuaikan dengan 

lingkungan. Adapun fungsi utama kulit adalah (Djuanda,2007):  

a) Fungsi proteksi  

Kulit menjaga bagian dalam tubuh terhadap gangguan fisik atau 

mekanik (tarikan, gesekan, dan tekanan), gangguan kimia ( zat-

zatkimia yang iritan), dan gagguan bersifat panas (radiasi, sinar 

ultraviolet), dan gangguan  infeksi luar.  

b) Fungsi absorpsi  

Kulit yang sehat tidak mudah menyerap air, larutan dan benda 

padat tetapi cairan yang mudah menguap lebih mudah diserap, 

begitupun yang larut lemak. Permeabilitas kulit terhadap O2, CO2 dan 

uap air memungkinkan kulit ikut mengambil bagian pada fungsi 

respirasi. Kemampuan absorpsi kulit dipengaruhi oleh tebal tipisnya 

kulit, hidrasi, kelembaban, metabolisme dan  jenis vehikulum.  
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c) Fungsi ekskresi  

Kelenjar kulit mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna lagi atau 

sisa metabolisme dalam tubuh berupa NaCl, urea, asam urat, dan 

amonia.  

d) Fungsi persepsi  

Kulit mengandung ujung-ujung saraf sensorik di dermis dan subkutis 

sehingga kulit mampu mengenali rangsangan yang diberikan. 

Rangsangan panas diperankan oleh badan ruffini di dermis dan 

subkutis, rangsangan dingin diperankan oleh badan krause yang 

terletak di dermis, rangsangan rabaan diperankan oleh badan meissner 

yang terletak di papila dermis, dan rangsangan tekanan diperankan 

oleh badan paccini di epidermis.  

e) Fungsi pengaturan suhu tubuh (termoregulasi)  

Kulit melakukan fungsi ini dengan cara mengekskresikan keringat 

dan mengerutkan (otot berkontraksi) pembuluh darah kulit. Di waktu 

suhu dingin, peredaran darah di kulit berkurang guna mempertahankan 

suhu badan. Pada waktu suhu panas, peredaran darah di kulit 

meningkat dan terjadi penguapan keringat dari kelenjar keringat 

sehingga suhu tubuh dapat dijaga tidak terlalu panas.  

f) Fungsi pembentukan pigmen  

Sel pembentuk pigmen (melanosit) terletak di lapisan basal dan sel ini 

berasal dari rigi saraf. Jumlah melanosit dan 17 jumlah serta besarnya 

butiran pigmen (melanosomes) menentukan warna kulit ras maupun 

individu.  

g) Fungsi kreatinisasi  

Fungsi ini memberi perlindungan kulit terhadap infeksi secara 

mekanis fisiologik.  

h) Pembentukan/sintesis vitamin D 

2.3.4 Proses Penuaan Kulit 

 Proses menua pada kulit dibedakan atas: 

1. Proses menua intrinsik yakni proses menua alamiah yang terjadi sejalan 

dengan waktu. Proses biologic/genetic clock yang berperan dalam 

menentukan jumlah multiplikasi pada setiap selsampai sel berhenti 
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membelah diri dan kemudian mati, diyakini merupakan penyebab penuaan 

intrinsik. 

2. Proses menua ekstrinsik yakni proses menua yang dipengaruhi faktor 

eksternal yaitu pajanan sinar matahari berlebihan (photoaging), polusi, 

kebiasaan merokok, dan nutrisi tidak berimbang. Pada penuaan ekstrinsik, 

gambaran akanlebih jelas terlihat pada area yang banyak terpajan 

matahari. Kedua tipe proses menua ini berkontribusi pada terjadinya 

penuaan pada kulit (G.J. fisher et al, 2002).  

2.4 Radikal Bebas 

 Oksigen adalah atom yang sangat reaktif yang mampu menjadi bagian dari 

molekul yang berpotensi merusak yang biasa disebut "radikal bebas." Radikal 

bebas mampu menyerang sel-sel sehat tubuh, menyebabkan mereka kehilangan 

struktur dan fungsi mereka (Percival, 1998). 

Radikal bebas adalah atom atau molekul yang mengandung satu atau lebih 

elektron yang tidak berpasangan pada orbital terluarnya dan bersifat reaktif. Suatu 

atom atau molekul akan tetap stabil bila elektronnya berpasangan, untuk mencapai 

kondisi stabil tersebut, radikal bebas dapat menyerang bagian tubuh seperti sel, 

sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada sel tersebut dan berimbas pada 

kinerja sel, jaringan dan akhirnya pada proses metabolisme tubuh. Radikal bebas 

dapat berasal dari tubuh makhluk hidup itu sendiri sebagai akibat tubuh seperti 

aktivitas autooksidasi, oksidasi enzimatik, organel subseluler, aktivitas ion logam 

transisi, dan berbagai sistem enzim lainnya (Fessenden & Fessenden,1986; 

Darmawan& Artanti, 2009). 

 Secara umum sumber radikal bebas dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 

endogen dan eksogen. Radikal bebas endogen dapat terbentuk melalui autoksidasi, 

oksidasi enzimatik, fagositosis dalam respirasi, transfor elektron di mitokondria 

dan oksidasi ion-ion logam transisi. Sedangkan radikal bebas eksogen berasal dari 

luar sistem tubuh, misalnya sinar UV. Di samping itu, radikal bebas eksogen 

dapat berasal dari aktivitas lingkungan. Menurut Supari (1996), aktivitas dapat 

lingkungan yang dapat memunculkan radikal bebas antara lain radiasi, polusi, 

asap rokok, makanan, minuman, ozon, dan pestisida. Terbentuknya senyawa 

radikal, baik radikal bebas endogen maupun eksogen terjadi melalui sederetan 

reaksi. Mula-mula terjadi pembentukan awal radikal bebas (inisiasi), lalu 
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perambatan atau terbentuknya radikal baru (propagasi), dan tahap terakhir yaitu 

pemusnahan atau pengubahan senyawa radikal menjadi non radikal (terminasi).  

2.5 Antioksidan 

 Antioksidan adalah molekul yang mampu menghambat oksidasidari 

molekul oksidan. Oksidasi merupakan reaksi kimia yang memindahkan elektron 

dari satu substansi ke agen oksidan (McDaniel CF, 2007). 

 Dalam pengertian kimia, antioksidan adalah senyawa-senyawa pemberi 

elektron, sedangkan dalam pengertian biologis antioksidan merupakan molekul 

atau senyawa yang dapat meredam aktivitas radikal bebas dengan mencegah 

oksidasi sel (Syahrizal, 2008). Berdasarkan mekanisme kerjanya, antioksidan 

dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu : 

a) Antioksidan primer 

Antioksidan primer merupakan antioksidan yang bekerja dengan cara 

mencegah terbentuknya radikal bebas yang baru dan mengubah radikal bebas 

menjadi molekul yang tidak merugikan. Contohnya adalah Butil Hidroksi 

Toluen (BHT), Tersier Butyl Hidro Quinon (TBHQ), propil galat, tokoferol 

alami maupun sintetik dan alkil galat. 

b) Antioksidan sekunder 

Antioksidan sekunder adalah suatu senyawa yang dapat mencegah kerja 

prooksidan yaitu faktor-faktor yang mempercepat terjadinya reaksi oksidasi 

terutama logam-logam seperti: Fe, Cu, Pb, dan Mn. Antioksidan sekunder 

berfungsi menangkap radikal bebas serta mencegah terjadinya reaksi berantai 

sehingga terjadi kerusakan yang lebih besar. Contohnya adalah vitamin E, 

vitamin C, dan betakaroten yang dapat diperoleh dari buah-buahan. 

c) Antioksidan tersier  

Antioksidan tersier merupakan senyawa yang memperbaiki sel-sel dan 

jaringan yang rusak karena serangan radikal bebas. Biasanya yang termasuk 

kelompok ini adalah jenis enzim misalnya metionin sulfoksidan reduktase 

yang dapat memperbaiki DNA dalam inti sel. Enzim tersebut bermanfaat 

untuk perbaikan DNA pada penderita kanker (Kumalaningsih, 2008). 
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2.5.1 Fungsi Antioksidan Pada Proses Penuaan Kulit 

 Aging kulit sebagian besar disebabkan oleh radiasi sinar matahari. UV A 

dan B dalam sinar matahari menginduksi terbentuknya Reactive Oxygen Species 

(ROS) dalam kulit dan mengakibatkan stress oksidatif bila jumlah ROS tersebut 

melebihi kemampuan pertahanan antioksidan dalam sel kulit (Dahmane &Poljsak, 

2012). Aging kulit ditandai dengan tampilan kulit yang kering, tipis, tidak elastis, 

keriput karena pecahnya kolagen dan rusaknya sintesa kolagen, kematian sel-sel 

kulit tidak dibarengi dengan pembentukan kulit baru, warna kulit tidak merata, 

hyperpigmentasi, hypopigmentasi dan terparah adalah kanker kulit (Ratnam et al., 

2006; Almeida et al., 2008). 

Antioksidan merupakan molekul yang dapat bekerja pada kulit untuk 

mengurangi efek reactive oxygen species (ROS), yang terbentuk sebagai akibat 

dari sinar ultraviolet dan mengakibatkan kerusakan kolagen.Asupan antioksidan 

didapat secara oral ataupun topikal dengan dioleskan pada kulit (Pinnel, 2003).  

Antioksidan alami yang diperoleh dari tumbuhan telah dikembangkan 

untuk digunakan secara topikal untuk meminimalkan efek perusakan dan 

mencegah kondisi patologi maupun fisiologi terkait dengan stres oksidatif 

(Bernatoniene et al., 2011).Salah satu tanaman Indonesia yang bisa dimanfaatkan 

untuk tujuan tersebut adalah ekstrak rosella. 

2.5.2 Mekanisme Kerja Antioksidan dengan Metode DPPH 

 Pengukuran aktivitas antioksidan dapat dilakukan dengan beberapa cara 

antara lain dengan metode lipid peroksida, tiobarbiturat, malonaldehid,8-karoten 

bleaching, DPPH, dan tiosianat. Metode DPPH adalah salah satu yang paling 

populer karena praktis dan sensitif (Molyneux, 2004).  

2,2-difenil-1-pikrilhidrazil (DPPH) merupakan radikal bebas yang stabil 

pada suhu kamar, berbentuk kristal berwarna ungu dan sering digunakan untuk 

mengevaluasi aktivitas antioksidan beberapa senyawa atau ekstrak bahan alam 

(Simanjuntak, Parwati, Lenny, Tamat, & Murwani, 2004; Desmiaty, R.,R., 

2008,pp. 72). Radikal bebas DPPH akan ditangkap oleh senyawa antioksidan 

melalui reaksi penangkapan atom hidrogen dari senyawa antioksidan oleh radikal 

bebasuntuk mendapatkan pasangan elektron dan mengubahnya menjadi difenil 

pikrilhidrazin (DPPH-H). Radikal ini mempunyai kereaktifan rendah, sehingga 
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dapatmengurangi radikal bebas yang bersifat toksik (Simanjuntak, Parwati, 

Lenny,Tamat, & Murwani, 2004; Cholisoh & Utami, 2009). 

Prinsip pengujian antioksidan menggunakan DPPH adalah senyawa 

antioksidan akan bereaksi dengan radikal DPPH melalui mekanisme donasi atom 

hidrogen dan menyebabkan terjadinya peluruhan warna DPPH dari ungu ke 

kuning yang diukur pada panjang gelombang 515,5 nm (Hanani et al.,2005). 

Rumus penghambatan aktivitas radikal bebas (%) 

 

 

Keterangan:  % inhibisi  = persentase hambat antioksidan 

A0   = absorbansi blanko 

A1  = absorbansi larutan uji 

Nilai IC50 (Inhibition Concentration) adalah konsentrasi antioksidan 

(g/mL) yang mampu menghambat 50% aktivitas radikal bebas. Suatu sampel 

dikatakan memiliki aktivitas antioksidan bila memiliki nilai IC50< 200 g/mL. 

Nilai IC50 diperoleh dari perpotongan garis antara daya hambatan dan sumbu 

konsentrasi, kemudian dimasukkan ke dalam persamaan y = a + bx, dimana y = 50 

dan nilai x menunjukkan IC50 (Hanani et al, 2005). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Mekanisme penangkapan radikal DPPH oleh antioksian berupa 

donasi proton (Sumber: Prakash, Rigelhof, & Miller,2001). 

Tabel I  Parameter nilai antioksidan (Shandiutami, 2012). 

Intensitas Nilai IC50 

Sangat aktif <50 

Aktif 50-100 

Sedang 101-250 

Lemah 250-500 

Tidak aktif >500 

% inhibisi=
(Ao−A1)

Ao
X 100% 
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2.5.2 Pemakaian Antioksidan 

 Antioksidan banyak ditemukan pada alam, salah satu diantaranya yaitu 

pemanfaatan bunga rosella yang dipercaya memiliki aktivitas antioksidan terkait 

dengan kandungan fenolik di dalamnya (Cerezo dkk., 2010). Antosianin 

merupakan pigmen tumbuhan yang memberikan warna merah padabunga rosella 

dan berperan mencegah kerusakan sel akibat paparan sinar Ultra Violet berlebih. 

Salah satu khasiatnya adalah dapat menghambat pertumbuhan sel kanker, bahkan 

mematikan sel kanker tersebut (Widyanto dan Nelistya, 2008). Namun, antosianin 

yang umumnya menjadi fokus pada penelitian aktivitas antioksidan pada kelopak 

bunga rosella bersifat kurang stabil dalam larutan netral atau basa, dan bahkan 

dalam larutan asam warnanya dapat memudar perlahan-lahan akibat terpapar 

cahaya (Harborne, 1973). Hal inilah yang menjadi salah satu permasalahan 

pengembangan berbagai bentuk formulasi sediaan antioksidan yang berasal dari 

kelopak bunga rosella. 

2.6 Krim 

2.6.1 Definisi Sediaan Krim 

Definisi krim adalah bentuk sediaan setengah padat mengandung satu atau 

lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Sediaan 

ini merupakan sediaan setengah padat (semisolid) dari emulsi yang terdiri dari 

campuran antara fase minyak dan fase air (DepKes RI, 1995). Krim umunya 

kurang kental dan lebih ringan dari pada salep, sehingga krim lebih disukai dari 

pada salep. Umumnya krim mudah menyebar rata dan karena krim merupakan 

emulsi minyak dalam air, maka akan lebih mudah dibersihkan dari pada sebagian 

besar salep. Krim dianggap mempunyai daya tarik estetik lebih besar karena 

sifatnya yang tidak berminyak dan kemampuannya berpenetrasi dengan cepat ke 

dalam kulit (Ansel, 1989). 

Krim adalah sediaan semi solid untuk eksternal (kulit). Krim mempunyai 

dua sistem atau tipe, yaitu tipe minyak dalam air (M/A) dan tipe air dalam minyak 

(A/M). Keduanya dibedakan oleh sifat fisika kimianya terutama dalam hal 

penyerapan bahan obat dan pelepasannya dari basis (Banker dan Rhodes, 2002). 

Krim tipe M/A (vanishing cream) mudah dicuci dengan air, jika 

digunakan pada kulit, maka akan terjadi penguapan dan peningkatan konsentrasi 

dari suatu obat yang larut dalam air sehingga mendorong penyerapannya ke dalam 
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jaringan kulit. Basis vanishing cream lebih banyak disukai pada penggunaan 

sehari-hari karena memiliki keuntungan yaitu memberikan efek dingin pada kulit, 

tidak berminyak serta memiliki kemampuan penyebaran yang baik. Tetapi pada 

umumnya orang lebih menyukai tipe air dalam minyak (A/M), karena 

penyebarannya lebih baik, walaupun sedikit berminyak tetapi penguapan airnya 

dapat mengurangi rasa panas di kulit (Aulton, 2002). 

2.6.2 Fungsi Krim 

Krim berfungsi sebagai bahan pembawa substansi obat untuk pengobatan 

kulit, sebagai bahan pelumas untuk kulit, dan sebagai pelindung untuk kulit yaitu 

mencegah kontak permukaan kulit dengan larutan berair dan rangsangan kulit 

(Anief, 2000).Selain itu, menurut British Pharmacopoeia, krim diformulasikan 

untuk sediaan yang dapat bercampur dengan sekresi kulit.Sediaan krim dapat 

diaplikasikan pada kulit atau membran mukosa untuk pelindung, efek terapeutik, 

atau profilaksis yang tidak membutuhkan efek oklusif (Marriot, John F., et al., 

2010).  

2.7 Uraian VCO 

VCO merupakan minyak yang diperoleh dari daging buah kelapa segar 

dan matang baik secara mekanis maupun alami dengan maupun tanpa pemanasan, 

dan tidak menyebabkan perubahan pada sifat alami minyak. VCO merupakan 

bentuk murni dari minyak kelapa dengan karakteristik minyak tidak berwarna, 

beraroma kelapa segar, dan bebas dari aroma serta rasa tengik (APCC, 2003). 

VCO memiliki aktivitas antioksidan, antiinflamasi, (Fife, 2004), antimikroba 

(Dalmacion dkk., 2012), antiviral, antiaterogenik, antikarsinogenik, antiplatelet, 

antitumor dan aktivitas imunostimulan (Carandang, 2008). Minyak kelapa terdiri 

dari 90% asam lemak jenuh dan 10% asam lemak tidak jenuh. Asam laurat 

merupakan asam lemak yang paling besar dibandingkan dengan asam lemak 

lainnya yaitu sekitar 44-52% (Alamsyah, 2005). Asam laurat ini merupakan asam 

lemak jenuh dengan rantai sedang yang lebih dikenal dengan medium chain fatty 

acids (MCFA) (Rindengan dan Hengki, 2005). Kandungan asam lemak (terutama 

asam laurat dan oleat) dalam VCO, sifatnya yang melembutkan kulit serta 

ketersediaan VCO yang melimpah di Indonesia membuatnya berpotensi untuk 

dikembangkan sebagai bahan pembawa sediaan obat, diantaranya sebagai 

peningkat penetrasi. Disamping itu, VCO efektif dan aman digunakan sebagai 
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moisturizer pada kulit sehingga dapat meningkatkan hidratasi kulit, dan 

mempercepat penyembuhan pada kulit (Agero and Verallo-Rowell, 2004). 

2.7.2 Kegunaan VCO 

VCO merupakan pelembab kulit alami karena mampu 

mencegah kerusakan jaringan dan memberikan perlindungan terhadap kulit 

tersebut. VCO mampu mencegah berkembangnya bercak-bercak di kulit akibat 

penuaan dan melindungi kulit dari cahaya matahari. Bahkan 

VCO dapat memperbaiki kulit yang rusak atau sakit. Oleh karena 

itu, penggunaan VCO akan mampu menampilkan kulit lebih muda 

(Rindengan dan Novarianto, 2004). 

Minyak kelapa sudah sejak lama digunakan untuk kulit agar tetap halus, 

lembut dan mulus. Susunan molekular dari minyak kelapa murni memberikan 

tekstur lembut dan halus pada kulit. Minyak yang dioleskan pada kulit akan 

mempengaruhi jaringan tubuh, terutama jaringan konektif. Bersatunya jaringan 

konektif membuat kulit menjadi kuat (Rindengan dan Novarianto, 2004). VCO 

memiliki banyak manfaat di bidang farmasi dan kesehatan. VCO juga memiliki 

kandungan antioksidan dan pelembab yang sangat tinggi dimana antioksidan ini 

berfungsi untuk mencegah penuaan dini dan menjaga vitalitas tubuh (Nilamsari, 

2006). Kandungan antioksidan dari VCO tidak mengalami kerusakan dan masih 

lengkap dalam jumlahyangseimbangdenganpemanasan padasuhu60-75⁰C (Setiaji 

dan Prayugo, 2006).Berdasarkan uraian di atas dan sebagai gerakan kembali ke 

alam denganmemanfaatkan VCO maka peneliti tertarik untuk menggunakan VCO 

sebagai tambahan pelembab dalam sediaan krim. 

2.7.3 Humektan 

Humektan digunakan untuk meminimalkan kehilangan air dari sediaan 

semi padat, mencegah pengeringan dan menambah penerimaan keseluruhan 

produk dengan meningkatkan kualitas dan konsistensi umum. Senyawa yang telah 

digunakan sebagai humektan dalam formulasi krim termasuk gliserin, 

propilenglikol dan sorbitol (Widyastuti, 2011). 

Humektan akan mengikat air pada sediaan sehingga air tidak menguap, 

kelembaban terjaga dan sediaan tetap memiliki tekstur yang baik. Humektan juga 

dapat berfungsi memperbaiki permeabilitas kulit melalui mekanisme sponge 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

21 
 

 
 

effect,sehingga dapat meningkatkan penetrasi bahan obat. Contoh humektan salah 

satunya yaitu gliserin. 

 

2.8 Vanishing Cream  

 Vanishing cream adalah basis yang dapat dicuci dengan air yaitu emulsi 

minyak dalam air. Diberi istilah demikian karena waktu krim ini digunakan dan 

digosokkan pada kulit dipermudah oleh emulsi minyak dalam air yang terkandung 

didalamnya. Basis yang dapat dicuci dengan air menguap pada tempat yang 

digunakan (Anief, 1987). 

Komposisi penyusun 

1. Gliserin (Rowe et al, 2009) 

Pemerian  : tidak berwarna, tidak berbau, viskos, cairan yang 

higroskopis, memiliki rasa yang manis, kurang lebih 

0,6 kali manisnya dari sukrosa 

Kegunaan : digunakan pada berbagai formulasi sediaan 

farmasetika, diantaranya adalah oral, ophtamical, 

topikal, dan sediaan parenteral. Pada formulasi 

farmasetika sediaan topikal dan kosmetik, gliserin 

utamanya digunakan sebagai humektan dan 

pelembut. Rentang gliserin yang digunakan sebagai 

humektan sebesar  30 %. 

Stabilitas  : pada suhu 20˚C. gliserin sebaiknya ditempat yang 

sejuk dan kering. 

Kelarutan  : gliserin praktis tidak larut dengan Benzena, 

kloroform, dan minyak, larut dengan etanol 95%, 

methanol, dan air. 

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

Sinonim   : white petrolatum 

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  : emolien krim, topikal emulsi, konsentrasi antara 

10-30% 

4. Nipagin (Rowe et al., 2009) 

Sinonim  : asam 4-hidroksibenzoat metal eter, metal p-

hidroksibenzoat 

Rumus molekul : C8H8O3 

Berat molekul  : 152,15 

Pemerian : kristal tidak berwarna atau kristal serbuk kristal 

putih, tidak berbau atau hampir tidak berbau dan 

sedikit rasa membakar 

Kelarutan : pada suhu 25˚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 larut dalam 

minyak mineral, larut dalam 200 bagian minyak 

kacang, 5 bagian propilen glikol, 400 bagian air 

(25˚C) dan 30 bagian air (80˚C). 

Penggunaan  : digunakan sebagai pengawet sediaan kosmetik, 

dengan persentasi 0,02-3 %  

Stabilitas  : larutan pada pH 3-6 stabil (dekomposisi kurang 

dari 10 %) selama 4 tahun penyimpangan 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 antimikroba berkurang dengan kehadiran 

surfaktan nonionik seperti seperti polisorbat 80 

karena miselisasi. Penambahan 10 % propilen glikol 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

23 
 

 
 

menunjukkan efek potensiasi dan mencegah 

interaksi antara paraben dengan polisorbat 80. 

5. Nipasol (Rowe et al., 2009) 

Sinonim : 4-hydroxybenzoic acid propyl ester, propagin; 

propyl paraben; propyl p-hydroxybenzoate 

 Rumus molekul : C10H12O3 

 Berat molekul  : 180,20 

 Pemerian  : kristal putih, tidak berbau dan 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 propilenglikol, 110 bagian propilenglikol 

(50%), 4350 bagian air (15˚C), 2500 bagian air, 225 

bagian air (80˚C). 

Kegunaan  : digunakan sebagai pengawet antimikroba sediaan 

kosmetik sendiri atau kombinasi dengan pengawet 

yang lain. Kadar metilparaben untuk sediaan topikal 

sebesar 0,01-0,6 %. 

6. Asam Stearat  (rowe at al., 2009) 

Sinonim   : Acid cetylacetic; Croodaid; E570; Edemol 

Rumus kimia  : C18H3602 

Berat molekul  : 284,47 

Pemerian  : Kristal padat warna putih atau sedikit kekuningan, 

mengkilap, sedikit mengkilap, sedikit berbau dan 

berasa lemak. 

Kelarutan  : Sangat larut dalam benzen, CCl4, kloroform dan 

eter, larut dalam etanol (95%), praktis tidak larut 

dalam air. 

Suhu lebur  : > 540C 

Inkompaktibilitas : Dengan logam hidroksi 

Penggunaan  : untuk melembutkan kulit(1-20%) 
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7. Tween 80 (Rowe et al., 2009) 

Sinonim   : polysorbate 80, cremophor ps 80. 

 Rumus molekul : C64H126O26 

 Berat molekul  : 1310 

Pemerian  : cairan seperti minyak berwarna kuning, berbau 

khas dan hangat, rasa agak pahit. 

Kelarutan : larut dalam air dan etanol, tidak larut dalam 

minyak mineral dan minyak sayur. 

Penggunaan  : emulgator (penggunaan sendiri dalam m/a = 1-15 

%, kombinasi dengan emulgator lain 1-10 %). 

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

Sinonim   : sorbitan monolaurate 

Rumus molekul : C18H34O6 

Berat molekul  : 346 

Pemerian : cairan kental berwarna kuning, mempunyai bau 

dan rasa 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 %). 

9. Butylated Hydroxy Toluene (HPE 6th ed. Page 75) 

Pemerian   : kristal/ serbuk putih atau kuning pucat dengan bau   

yang khas 

Kelarutan   : praktis tidak larut air, gliserin, propilenglikol, 

larutan alkali hidroksida dan campuran asam mineral dalam 

air, sangat larut dalam aseton, benzene, etanol 95%, 

methanol, eter, toluene oil dan minyak mineral. Lebih larut 

dari pada BHA dalam minyak makanan dan lemak 

Stabilitas   : paparan cahaya, kelembaban dan panas 

menyebabkan perubahan warna dan kehilangan aktivitasnya  

Inkompatabilitas : dengan oxidizing agent kuat seperti peroksida dan 

permanganate. Garam besi menyebabkan perubahan warna 

dan kehilangan aktivitas 
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Topical formulation : 0,0075-0,1 % 

 


