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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

 

Kulit merupakan pelindung utama tubuh dari paparan radikal bebas yang 

berasal dari luar tubuh. Radikal bebas tersebut dapat berupa sinar UV, polusi 

udara, debu, dan paparan dengan bahan-bahan kimiaeksogen (Wahyuni, 2005) .  

Radikal bebas dapat merusak struktur kolagen dan elastin penyusun kulit 

sehingga kulit menjadi kurang elastis dan timbul garis-garis kerutan, mengganggu 

distribusi pigmen melanin dan melanosit sehingga pigmentasi tidak merata, dan 

merusak molekul makro pembentuk sel, yaitu protein, karbohidrat, lemak, dan 

DNA yang dapat menyebabkan kanker pada kulit (Jusuf, 2005). Efek radikal 

bebas tersebut dapat dicegah dengan penggunaan antioksidan. 

 Rosella memiliki kandungan antioksidan yang tinggi pada kelopak 

bunganya (Mardiah, 2009). Kandungan antioksidan yang paling berperan adalah 

antosianin. Antosianin adalah pigmen alami yang memberi warna merah pada 

bunga rosella (Winarno, 2002). Antosianin disini berperan menjaga kerusakan sel 

akibat penyerapan sinar ultraviolet berlebih. Ia melindungi sel-sel tubuh dari 

perubahan akibat radikal bebas. 

 Penggunaan bunga rosella sebagai pelindung kulit masih jarang digunakan 

oleh masyarakat, sehingga perlu dilakukan pengembangan menjadi suatu bentuk 

sediaan topikal yaitu krim. Sifat krim yang disenangi adalah mudah dioleskan, 

mudah dicuci dengan air, tidak lengket, dan dapat memberikan rasa nyaman bagi 

pemakai karena mengandung kadar air yang cukup tinggi sehingga dapat menjaga 

kelembaban dan elastisitas kulit (Mitsui, 1997). 

 Sediaan topikal yang dipilih adalah krim tipe m/a karena mudah 

diaplikasikan dikulit, penyebaran dan penetrasi dikulit sangat baik dan mudah 

untuk dibersihkan. Basis yang dipilih adalah vanishing cream, bertujuan agar pada 

saat pemberian sediaan tidak lengket dikulit, lebih cepat masuk kedalam kulit dan 

mudah dibersihkan. 

 Dibuat krim m/a dari ekstrak rosella. Pada konsentrasi 2,5%, 5%, 10% 

dalam basis vanishing cream yang bertujuan untuk meningkatkan karakteristik 

fisika, kimia dan viskositas sediaan krim antioksidan dalam sediaan. 
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Gambar 3.1 Bagan Kerangka Konseptual 

Kulit merupakan pelindung utama tubuh dari paparan radikal bebas yang 

berasal dari luar tubuh. Radikal bebas tersebut dapat berupa sinar UV, 

polusi udara, debu, dan paparan dengan bahan-bahan kimia eksogen 

(Wahyuni, 2005) . 

Antosianin adalah pigmen alami yang memberi warna merah 

pada bunga rosella (Winarno, 2002). Antosianin disini berperan 

menjaga kerusakan sel akibat penyerapan sinar ultraviolet 

berlebih. Ia melindungi sel-sel tubuh dari perubahan akibat 

radikal bebas. 

Dibuat bentuk sediaan topikal       sediaan semisolida : krim 

Krim m/a atau vanishing cream 

Agar sediaan mempunyai karakteristik fisik dan kimia yang 

baik. 

Vanishing cream ekstrak bunga rosella dengan kadar 2,5%, 5%, 

dan 10%. 

Peningkatan kadar ekstrak bunga rosella dapat berpengaruh 

pada karakteristik fisik dan kimia (pH, organoleptis) sediaan 

krim. 


