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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 VCO (Virgin Coconut Oil) 

2.1.1 Definisi VCO 

Minyak Kelapa Murni (Virgin Coconut Oil atau VCO) merupakan produk 

olahan asli Indonesia yang terbuat dari daging kelapa segar yang diolah pada suhu 

rendah atau tanpa melalui pemanasan, sehingga kandungan yang penting dalam 

minyak tetap dapat dipertahankan (Tanasale, 2013). Minyak kelapa murni 

merupakan hasil olahan kelapa yang bebas dari transfatty acid (TFA) atau asam 

lemak-trans. Asam lemak trans ini dapat terjadi akibat proses hidrogenasi. Agar 

tidak mengalami proses hidrogenasi, maka ekstraksi minyak kelapa ini dilakukan 

dengan proses dingin. Misalnya, secara fermentasi, pancingan, pemanasan 

terkendali, pengeringan parutan kelapa secara cepat dan lain-lain (Darmoyuwono, 

2006). 

2.1.2 Kandungan VCO 

Kandungan utama VCO adalah asam lemak jenuh sekitar 90% dan asam 

lemak tak jenuh sekitar 10%. Asam lemak jenuh VCO didominasi oleh asam 

laurat. VCO mengandung ± 53% asam laurat dan sekitar 7% asam kaprilat. 

Keduanya merupakan asam lemak rantai sedang yang biasa disebut Medium 

Chain Fatty Acid (MCFA). VCO mengandung 92% lemak jenuh, 6% lemak mono 

tidak jenuh dan 2% lemak poli tidak jenuh (Wardani, 2007). Komposisi 

kandungan asam lemak VCO dapat dilihat dalam Tabel II.1.   
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Tabel II.1 Komposisi Kandungan Asam Lemak VCO (APCC, 2006) 

Asam Lemak Persentase (%) 

C 6:0 – Asam Kaproat 0.4-0.6 

C 8:0 – Asam Kaprilat 5.0-10.0 

C 10:0 – Asam Kaprat 4.5-8.0 

C 12:0 – Asam Laurat 43.0-53.0 

C 14:0 – Asam Miristat 16.0-21.0 

C 16:0 – Asam Palmitat 7.5-10.0 

C 18:0 – Asam Stearat 2.0-4.0 

C 18:1 – Asam Oleat 5.0-10.0 

C 18:2 – Asam Linoleat 1.0-2.5 

C 18:3 – C 24:1 <0.5 

Kandungan antioksidan di dalam VCO pun sangat tinggi seperti α-

tokoferol dan polifenol. Kandungan tokoferol (0,5 mg/100 g minyak kelapa 

murni) dapat bersifat sebagai antioksidan dan dapat mengurangi tekanan oksidatif 

(suatu keadaan dimana tingkat oksigen reaktif intermediat (reactive oxygen 

intermediate/ROI) yang toksik melebihi pertahanan antioksidan endogen) yang 

diakibatkan oleh paparan sinar UV (Hernanto dkk., 2008). Antioksidan ini 

berfungsi untuk mencegah penuaan dini dan menjaga vitalitas tubuh (Setiaji dan 

Surip, 2006). Tinggi rendahnya kandungan α-tokoferol dan polifenol dalam VCO 

sangat ditentukan oleh kualitas bahan bakunya (kelapa) dan proses produksi yang 

digunakan. Secara umum, proses produksi yang menerapkan penggunaan panas 

dapat menurunkan kadar α-tokoferol dan polifenol sekitar 25%. Bahkan dapat 

hilang sama sekali dengan pemanasan yang berlebihan (Dayrit, 2003).  

2.1.3 Sifat Fisika-Kimia 

Minyak kelapa murni memiliki sifat kimia-fisika antara lain organoleptis 

(tidak berwarna dan berbentuk kristal seperti jarum) dan bau (ada sedikit berbau 

asam ditambah bau caramel). Kelarutan dari VCO yaitu tidak larut dalam air, 

tetapi larut dalam alcohol (1:1). pH VCO tidak terukur, karena tidak larut dalam 

air. Namun karena termasuk dalam senyawa asam maka  dipastikan memiliki pH 

di bawah 7. Berat jenis 0,883 pada suhu 20⁰C. Persentase penguapan yaitu VCO 

tidak menguap pada suhu 21⁰C (0%).  Titik cair 20-25⁰C, titik didih : 225⁰C, dan 
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kerapatan udara (Udara = 1): 6,91. Tekanan uap (mmHg) yaitu 1 pada suhu 121⁰C 

(Darmoyuwono, 2006).  

2.1.4 Manfaat VCO 

Kandungan antioksidan di dalam VCO sangat tinggi seperti tokoferol yang 

berfungsi untuk mencegah penuaan dini dan menjaga vitalitas tubuh (Setiaji dan 

Surip, 2006). Di samping itu VCO pun efektif dan aman digunakan sebagai 

moisturizer pada kulit sehingga dapat meningkatkan hidratasi kulit (Lucida dkk., 

2008) dan ketersediaan VCO yang melimpah di Indonesia membuatnya 

berpotensi untuk dikembangkan sebagai bahan pembawa sediaan obat, 

diantaranya sebagai peningkat penetrasi dan emollient.  

2.1.5 Metode Pengolahan VCO 

Buah kelapa tua varietas dalam (berumur 11-12 bulan) dikeluarkan sabut 

dan tempurungnya. Kemudian testanya (bagian yang berwarna coklat) dikeluarkan 

dengan sikat agar tidak mempengaruhi warna santan. Daging kelapa bersih 

diparut dengan mesin pemarut kelapa. Untuk mendapatkan santan kental, hasil 

parutan dilakukan dengan pemerasan langsung menggunakan kain saring tanpa 

penambahan air (Ahmad dkk., 2013).  Krim yang diperoleh dipisahkan dari air, 

kemudian dipanaskan sampai terbentuk minyak dan blondo. Selanjutnya 

dilakukan penyaringan dengan beberapa metode pengolahan VCO.  

Metode tersebut adalah metode fermentasi, pemanasan bertahap, 

sentrifugasi, pengasaman dan pancingan. 

1. Metode Fermentasi  

Fermentasi merupakan kegiatan mikroba pada bahan pangan sehingga 

dihasilkan produk yang dikehendaki. Mikroba yang umumnya terlibat 

dalam fermentasi adalah bakteri, khamir dan kapang. Santan yang 

diperoleh dimasukkan ke dalam wadah dan didiamkan selama 1 jam 

sehingga terbentuk dua lapisan, yaitu krim santan pada bagian atas dan air 

pada bagian bawah. Kemudian krim santan difermentasi 9 dengan 

menambah ragi tempe dengan perbandingan 5:1 (5 bagian krim santan dan 

1 bagian ragi tempe). Fermentasi selesai ditandai dengan terbentuknya 3 

lapisan yaitu lapisan minyak paling atas, lapisan tengah berupa protein dan 
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lapisan paling bawah berupa air. Pemisahan dilakukan dengan 

menggunakan kertas saring (Cahyono dan Untari, 2009; Setiaji dan Surip, 

2006). Proses fermentasi dalam pembuatan minyak kelapa murni atau 

virgin coconut oil (VCO) yaitu mikroba dari ragi tempe dalam emulsi 

menghasilkan enzim, antara lain enzim protease. Enzim protease ini 

memutus rantai-rantai peptida dari protein berat molekul tinggi menjadi 

molekul-molekul sederhana dan akhirnya menjadi peptida-peptida dan 

asam amino yang tidak berperan lagi sebagai emulgator dalam santan 

kelapa sehingga antara minyak dan air memisah. Dari uraian diatas dapat 

disimpulkan bahwa dengan adanya aktivitas mikroba tersebut dihasilkan 

asam sehingga akan menurunkan pH. Pada pH tertentu akan  dicapai titik 

isoeletrik dari protein. Protein akan menggumpal sehingga mudah 

dipisahkan dari minyak (Cahyono dan Untari, 2009).  

2. Pemanasan Bertahap 

Cara pembuatan dengan metode ini sama dengan cara pembuatan dengan 

cara tradisional, yang berbeda terletak pada suhu pemanasan. Dimana, 

pada pemanasan bertahap suhu yang digunakan sekitar 60⁰C-75⁰C. Bila 

suhu mendekati angka 75⁰C matikan api dan bila suhu mendekati angka 

60⁰C nyalakan lagi api (Sutarmi dan Rozaline, 2005). 

3. Sentrifugasi  

Sentrifugasi merupakan cara pembuatan VCO dengan cara mekanik. 

Masukkan krim santan ke dalam alat sentrifuse. Kemudian nyalakan alat 

sentrifuse lalu atur pada kecepatan putaran 20.000 rpm dan waktu pada 

angka 15 menit. Ambil tabung dimana di dalam tabung terbentuk 3 

lapisan. Ambil bagian VCO dengan menggunakan pipet tetes 

(Darmoyuwono, 2006; Setiaji dan Surip, 2006).  

4. Cara Pengasaman  

Cara ini tidak memerlukan pemanasan sehingga minyak yang dihasilkan 

bening, tidak cepat tengik, dan daya simpannya sekitar 10 tahun. Diamkan 

santan sampai terbentuk krim dan skim. Buang bagian skim kemudian 

tambahkan beberapa ml asam cuka ke dalam krim santan. Ambil kertas 

lakmus, celupkan kedalam campuran santan-cuka, kemudian di cek 
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pHnya. Jika kurang dari 4,3 maka, tambahkan lagi asam cuka. Jika lebih 

dari 4,3 maka, tambahkan lagi air. Jika pH sudah cocok diamkan 

campuran tersebut selama 10 jam hingga terbentuk minyak, blondo, dan 

air. Buang bagian air dan ambil bagian minyak kemudian lakukan 

penyaringan. 

5. Pancingan  

Santan di diamkan sampai terbentuk krim dan air. Krim tersebut dicampur 

dengan minyak pancingan dengan perbandingan 1:3 sambil terus diaduk 

hingga rata, lalu diamkan 7-8 jam sampai terbentuk minyak, blondo dan 

air. Ambil VCO dengan sendok. (Darmoyuwono, 2006; Sutarmi dan 

Rozaline, 2005). 

2.2 Vitamin E 

2.2.1 Definisi Vitamin E 

Vitamin E pertama kali ditemukan oleh Evans dan Bishop pada tahun 

1922 sebagai nutrien yang esensial dalam fungsi reproduksi. Denham Harman 

mengemukakan teori radikal bebas terkait proses penuaan dan peroksidasi lipid. 

Teori ini merupakan konsep awal mengenai stres oksidatif dan peran penting 

vitamin E sebagai antioksidan dalam sistem hayati. Vitamin E terdiri dari dua 

grup yaitu tokoferol dan tokotrienol, keduanya disebut tokokromanol. Peran 

tokokromanol telah banyak dikaji pada tumbuhan dan mamalia, namun 

mekanisme kerja dan fungsi hayatinya belum terkaji mendalam (Martha, 2013). 

2.2.2 Deskripsi  Vitamin E (Alfa Tokoferol) 

Vitamin E terdiri atas dua kelas substansi aktif biologis yaitu tokoferol dan 

tokotrienol. Vitamin ini secara alami memiliki 8 isomer yang dikelompokkan 

dalam 4 tokoferol α, β, γ, δ dan 4 tokotrienol α, β, γ, δ homolog dimana yang 

terpenting adalah alfa tokoferol (Gallagher, 2004). Struktur kimia vitamin E 

terdiri atas rantai samping gugus merupakan nukleus methylated 6-chromanol 

(3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-6-ol), kemudian 3 unit isoprenoid, dan ikatan ester 

atau hidroksil bebas pada C-6 dari nukleus chromanol (Combs, 1998). Berikut 

struktur kimia vitamin E. 
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Gambar 2.1 Struktur Kimia Tokoferol dan Tokotrienols (Combs, 1998). 

Vitamin E adalah bentuk dari alfa tokoferol (C29H50O2) termasuk d- atau 

dl- alfa tokoferol (C29H50O2); d-atau dl-alfa tokoferol asetat (C31H52O3); d-atau dl-

alfa tokoferol asam suksinat (C33H54O5). Mengandung tidak kurang dari 96,0% 

dan tidak lebih dari 102,0% masing-masing C29H50O2, C31H52O3, atau C33H54O5. 

Pemerian: Praktis tidak berbau dan tidak berasa bentuk alfa tokoferol dan 

alfa tokoferol asetat berupa minyak kental jernih, warna kuning atau kuning 

kehijauan. d-Alfa tokoferol asetat dapat berbentuk padat pada suhu dingin. Alfa 

tokoferol asam suksinat berupa serbuk warna putih; bentuk d-isomer melebur 

pada suhu lebih kurang 75°C dan bentuk dl-melebur pada suhu lebih kurang 70°. 

Golongan alfa tokoferol tidak stabil terhadap udara dan cahaya. Bentuk ester 

stabil terhadap udara dan cahaya. Golongan alfa tokoferol dan esternya tidak 

stabil dalam suasana alkalis. Senyawa dengan asam suksinat juga tidak stabil bila 

dalam bentuk leburan (DepKes RI, 2014). Tokoferol memiliki titik lebur 37
o
C-

41
o
C, nilai HLB 13,2, dan stabil pada pH larutan 4,5-7,5 dapat lebih stabil dengan 

propilenglikol (Rowe et al., 2009).   

Kelarutan: Alfa tokoferol asam suksinat tidak larut dalam air; sukar larut 

dalam larutan alkali; larut dalam etanol, dalam eter, dalam aseton dan dalam 

minyak nabati. Sangat mudah larut dalam kloroform. Bentuk vitamin E lain tidak 

larut dalam air; larut dalam etanol; dapat bercampur dengan eter dengan aseton 

dengan minyak nabati dan dengan kloroform (DepKes RI, 2014). 
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Wadah dan penyimpanan: Dalam wadah tertutup rapat, terlindung 

cahaya. Bentuk d-atau dl-alfa tokoferol dilindungi dengan gas inert (DepKes RI, 

2014). 

Penandaan: Pada etiket tertera bentuk kimia d- atau dl-alfa tokoferol. 

Aktivitas vitamin E dapat dinyatakan sebagai jumlah eqivalen d-alfa tokoferol 

dalam mg per g berdasarkan hubungan unit dan bobot (DepKes RI, 2014). 

Secara fisik vitamin E larut dalam lemak, vitamin ini tidak dapat disintesa 

oleh tubuh sehingga harus dikonsumsi dari makanan dan suplemen. Tokoferol dan 

tokotrienol dikenal mempunyai aktifitas biologis vitamin E. Alfa tokoferol 

mempunyai biopotensi yang terbesar dan menunjukkan aktifitas biologis vitamin 

E yang asli (Lamid, 1995).  

Tokoferol dan tokotrienol memiliki sifat stabil terhadap asam, panas dan 

alkali. Tetapi dapat dirusak oleh oksigen dan proses oksidasi dapat berlangsung 

lebih cepat apabila terkena cahaya, panas, alakali, dan adanya logam seperti Cu
2+

 

dan Fe
3+

. Bila tidak ada oksigen, vitamin E stabil terhadap panas pada suhu diatas 

200
o
C, serta tidak terpengaruh oleh asam sulfat dan asam klorida pada suhu di 

atas 200
o
C, serta tidak terpengaruh oleh asam sulfat dan asam klorida pada suhu 

diatas 100
o
C. Alkali tanpa panas dan oksigen tidak banyak merusak vitamin E 

sehingga proses saponifikasi dapat dilakukan untuk mengisolasi vitamin E 

(Andarwulan dan Koswara, 1992). 

2.2.3 Bentuk dan Isomer Senyawa Vitamin E (Sweetman, 2009) 

1. d-Alfa Tokoferol 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Struktur Kimia d-Alfa Tokoferol (Sweetman, 2009) 

Rumus molekul : C29H50O2  

Berat molekul   : 430.7 

Pemerian : Jernih, kuning, atau kuning kehijauan, praktis tidak berbau, 

minyak kental.  
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Stabilitas : Tidak stabil pada udara dan cahaya, khususnya media basa  

Kelarutan : Tidak larut dalam air; larut dalam alkohol; larut dengan aseton, 

dengan kloroform, dengan eter, dan dengan minyak nabati.  

Penyimpanan : Simpan di bawah gas inert dalam wadah kedap udara. 

Terlindung dari cahaya. 

2. dl-Alfa Tokoferol 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Stuktur Kimia dl-Alfa Tokoferol (Sweetman, 2009) 

Rumus molekul : C29H50O2  

Berat molekul   : 430.7 

Pemerian  : Jernih, kuning, atau kuning kehijauan, praktis tidak berbau, 

minyak kental.  

Stabilitas : Tidak stabil pada udara dan cahaya, khususnya media basa.  

Kelarutan : Tidak larut dalam air; larut dalam alkohol; larut dengan aseton, 

dengan kloroform, dengan eter, dan dengan minyak nabati.  

Penyimpanan : Simpan di bawah gas inert dalam wadah kedap udara. 

Terlindung dari cahaya. 

3. d-Alfa Tokoferol Asetat 

 

Gambar 2.4 Struktur Kimia d-Alfa Tokoferol Asetat (Kemenkes RI, 2013) 

Rumus molekul : C31H52O3  

Berat molekul : 472.7 

Pemerian : Cairan jernih, kuning, atau kuning kehijauan, praktis tidak 

berbau, minyak kental.  
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Stabilitas : Stabil pada udara dan cahaya, tetapi tidak stabil terhadap alkali. 

Kelarutan : Tidak larut dalam air; larut dalam alkohol; larut dengan aseton, 

dengan kloroform, dengan eter, dan dengan minyak nabati.  

Penyimpanan : Simpan di bawah gas inert dalam wadah kedap udara. 

Terlindung dari cahaya. 

4. dl-Alfa Tokoferol Asetat 

Rumus molekul : C31H52O3  

Berat molekul : 472.7 

Pemerian  : Jernih, kuning, atau kuning kehijauan, praktis tidak berbau, 

minyak kental.  

Stabilitas : Stabil pada udara dan cahaya, tetapi tidak stabil terhadap alkali. 

Kelarutan : Tidak larut dalam air; larut dalam alkohol; larut dengan aseton, 

dengan kloroform, dengan eter, dan dengan minyak nabati.  

Penyimpanan : Simpan di bawah gas inert dalam wadah kedap udara. 

Terlindung dari cahaya. 

5. d-Alfa Tokoferol Asam Suksinat 

  Termasuk Vitamin E Polyethylene Glycol suksinat, sebuah campuran yang 

dibentuk oleh esterifikasi asam tokoferil d-alfa suksinat dengan makrogol. 

Rumus molekul : C33H54O5  

Berat molekul : 530.8 

Pemerian  : Bubuk putih atau kristal hampir putih. Praktis tidak berbau.  

Titik lebur : Sekitar 75°C; tidak stabil saat dipegang cair.  

Stabilitas : Stabil terhadap udara dan cahaya, tetapi tidak stabil terhadap 

alkali.  

Kelarutan : Tidak larut dalam air; larut dalam alkohol, dalam aseton, dalam 

eter, dan minyak nabati; sangat larut dalam khloroform; sedikit 

larut dalam larutan alkali.  

Penyimpanan : Simpan di wadah kedap udara. Terlindung dari cahaya. 

6. dl-Alfa Tokoferol Asam Suksinat 

Rumus molekul : C33H54O5  

Berat molekul : 530.8 
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Pemerian  : Bubuk putih atau kristal hampir putih. Praktis tidak berbau.  

Titik lebur : Sekitar 75°C; tidak stabil saat dipegang cair.  

Stabilitas : Stabil terhadap udara dan cahaya, tetapi tidak stabil terhadap 

alkali.  

Kelarutan : Tidak larut dalam air; larut dalam alkohol, dalam aseton, dalam 

eter, dan minyak nabati; sangat larut dalam khloroform; sedikit 

larut dalam larutan alkali.  

Penyimpanan : Simpan di wadah kedap udara. Terlindung dari cahaya. 

2.2.4 Fungsi Vitamin E untuk Kulit 

Vitamin E memegang peranan penting dalam melindungi kulit dari 

kerusakan radikal bebas. Vitamin E adalah antioksidan yang ditemukan berlimpah 

pada kulit, dan diproduksi pada kelenjar keringat manusia dalam bentuk alfa dan 

gamma tokoferol. Tokoferol merupakan proteksi pertama terhadap stress 

lingkungan. Vitamin E dapat melindungi sel-sel kulit dari serangan radikal bebas 

dan melindungi kerusakan DNA pada sel-sel kulit sehingga bisa mencegah 

kerusakan kolagen dan elastin yang memicu terjadinya kulit keriput dan kendur. 

Selain itu vitamin E juga bisa digunakan untuk mengatasi jerawat, peradangan, 

serta bisa mempercepat proses penyembuhan luka (Sayuti dan Yenrina, 2015) 

Penggunaan vitamin E dalam perawatan kulit memiliki manfaat anti-aging 

berdasarkan pada sifat pelembapnya tapi sebagian besar pada kemampuan 

pelindungnya. Vitamin E memiliki manfaat penting bagi kesehatan dan 

peremajaan kulit, antara lain: sebagai antioksidan yang berperan penting 

melindungi sel dari kerusakan dan menangkal radikal bebas, sebagai UV 

protection (melindungi kulit dari bahaya radiasi sinar matahari yang dapat 

menyebabkan penuaan dini), dan sebagai pelembap (Muliyawan dan Suriana, 

2013).  

Peranan utama dari vitamin E adalah untuk melindungi jaringan tubuh dari 

reaksi merusak (peroksidasi) yang timbul dari banyak proses metabolik normal 

dan senyawa toksik eksogen. Vitamin E juga disebut dengan vitamin pelindung 

dan digunakan dalam industri kosmetika sebagai antioksidan untuk kulit ataupun 

formulasi. Itu juga menghaluskan kulit dan mengurangi kondisi kulit yang kering. 
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2.2.5 Metabolisme Vitamin E  

Seperti vitamin larut lemak yang lain, vitamin E diabsorbsi di usus halus 

secara difusi, absorbsinya tergantung adanya lemak dalam diet, fungsi kelenjar 

biliar dan pankreas yang baik. Vitamin E tidak mempunyai protein pembawa yang 

spesifik dalam plasma, vitamin E yang terabsorbsi bergabung ke dalam 

kilomikron, yang secara cepat berpindah ke lipoprotein plasma dimana dia terikat 

tidak spesifik (Gallagher, 2004).  

Vitamin E ditangkap oleh hepar dan bergabung dengan Very-Low-Density 

Lipoprotein (VLDL), lebih banyak dalam bentuk alfa tokoferol dibanding bentuk 

yang lain, untuk kemudian disekresikan kembali. Sebagian besar sisa VLDL kaya 

trigliserida akan kembali ke hepar, sebagian lagi berubah oleh lipoprotein lipase 

menjadi Low-Density Lipoprotein (LDL). Selama proses ini vitamin E juga secara 

spontan berpindah ke lipoprotein densitas tinggi High-Density Lipoprotein 

(HDL). Tokoferol plasma lebih banyak didistribusikan oleh LDL dan HDL. 

Transpor vitamin E oleh polyunsaturated lipids menjamin perlindungan lipid 

tersebut terhadap radikal bebas, kadar tokoferol yang bersirkulasi cenderung 

sesuai dengan kadar total lipid dan kolesterol (Combs, 1998). 

Masuknya vitamin E ke dalam sel dapat terjadi melalui proses mediasi 

reseptor (LDL membawa vitamin ini ke dalam sel) atau melalui proses yang 

dibantu oleh lipoprotein lipase dimana vitamin E dilepaskan dari kilomikron dan 

VLDL. Di dalam sel, transpor intraseluler dari tokoferol membutuhkan protein 

pengikat tokoferol intraseluler. Vitamin E pada sebagian besar sel-sel non adiposa 

terdapat pada membran sel dimana dapat dimobilisasi (Gallagher, 2004). 

2.2.6 Vitamin E sebagai Antioksidan 

Vitamin E berperan sebagai antioksidan biologis dengan fungsi pentingnya 

memelihara integritas membran semua sel dalam tubuh. Fungsi antioksidan ini 

meliputi reduksi radikal bebas, perlindungan terhadap reaksi-reaksi yang 

berpotensial merusak seperti Senyawa Oksigen Reaktif (SOR). Vitamin E 

mempunyai kemampuan antioksidan dalam memutus reaksi rantai di antara 

Polyunsaturated Fatty Acids (PUFAs) dalam membran dimana dia berada, hal ini 

karena reaktifitas dari phenolic hydrogen pada kelompok C-6 hidroksil dan 

kemampuan dari sistem cincin chromanol untuk menstabilkan elektron yang tidak 
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berpasangan. Kemampuan ini, yang disebut ”penyapu” radikal bebas, melibatkan 

donasi hidrogen phenol ke radikal bebas dari asam lemak (atau O2
-
) untuk 

melindungi serangan senyawa tersebut pada PUFAs yang lain (Combs, 1998). 

Dalam menjalankan fungsinya sebagai antioksidan, vitamin E berubah 

bentuk dari bentuk alkoholnya menjadi suatu bentuk antara radikal semistabil, 

radikal tocopheroxyl (atau chromanoxyl). Tidak seperti radikal bebas yang 

dibentuk dari PUFAs, radikal tocopheroxyl relatif tidak reaktif sehingga dapat 

menghentikan proses penyebarluasan perusakan oleh peroksidase lipid. 

Tocopheroxyl cukup stabil bereaksi dengan suatu radikal peroksil yang kedua 

untuk membentuk senyawa inaktif, produk nonradikal termasuk 

tocopherylquinone. Karena alfa tokoferol dapat bersaing dengan radikal peroksil 

lebih cepat dibanding PUFAs, sejumlah kecil vitamin mampu untuk memberikan 

efek proteksi antioksidan dalam jumlah besar (Combs, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Siklus Vitamin E sebagai Antioksidan (Combs, 1998) 

 Kuat tidaknya antioksidan dapat dilihat dari IC50. IC50 adalah bilangan 

yang menunjukkan konsentrasi zat aktif (µg/mL) atau ppm yang mampu 

menghambat 50% oksidasi. Semakin kecil nilai IC50 semakin tinggi aktivitas 

antioksidan. Vitamin E memiliki IC50 sebesar 8,27 μg/ml (Sandhiutami dan 

Indrayani, 2013). 
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Tabel II.2 Parameter Nilai Antioksidan (Shandiutami dkk., 2014) 

Intensitas Nilai IC50 (bpj) 

Sangat Aktif <50 

Aktif 50-100 

Sedang 101-250 

Lemah 250-500 

Tidak aktif >500 

2.3 Radikal Bebas 

Radikal bebas merupakan atom, molekul, atau senyawa-senyawa yang 

mengandung satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan yang bersifat sangat 

reaktif dan tidak stabil (Surai, 2003). Agar menjadi stabil, radikal bebas 

memerlukan elektron yang berasal dari pasangan elektron di sekitarnya, sehingga 

terjadi perpindahan elektron dari molekul donor ke molekul radikal untuk 

menjadikan radikal tersebut stabil. Akibat reaksi tersebut, molekul donor menjadi 

radikal baru yang tidak stabil dan selanjutnya menimbulkan reaksi berantai 

(Simanjuntak dkk., 2004). Oleh karena itu, radikal bebas sangat berbahaya bagi 

makhluk hidup karena apabila reaksi ini terjadi di dalam tubuh, maka akan 

menyebabkan terjadinya proses penuaan akibat rusaknya sel-sel jaringan tubuh 

serta dapat menimbulkan penyakit autoimun (Muchtadi, 2000).  

Senyawa radikal yang terdapat dalam tubuh (prooksidan) dapat berasal 

dari luar tubuh (eksogen) atau terbentuk di dalam tubuh (endogen) dari hasil 

metabolisme zat gizi secara normal (Muchtadi, 2000). Secara eksogen, senyawa 

radikal antara lain berasal dari polutan, makanan atau minuman, radiasi, ozon dan 

pestisida (Supari, 1996). Sedangkan secara endogen, senyawa radikal dapat timbul 

melalui beberapa macam mekanisme seperti otooksidasi, aktivitas oksidasi dan 

sistem transpor elektron.  

Salah satu senyawa yang erat kaitannya dengan radikal bebas adalah 

oksigen. Oksigen sangat berperan dalam berbagai reaksi biokimia tubuh. Namun, 

oksigen ini juga merupakan awal dari terbentuknya radikal bebas yang lebih 

dikenal dengan nama Reactive Oxygen Species (ROS). Beberapa (ROS) yang 

dapat merugikan tubuh, yaitu anion superoksida (O2
-
), radikal hidroksil (OH

-
), 

hidrogen peroksida (H2O2), oksigen tunggal (
1
O2), dan lain-lain (Prakash et al., 

2001).  
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ROS menyebabkan kerusakan terhadap berbagai unsur penting dalam 

tubuh. ROS menyerang dan merusak rantai asam lemak tak jenuh yang 

merupakan komponen penting dari membran fosfolipid mitokondria, mikrosom, 

dan lisosom. Selain itu, ROS bereaksi dengan protein yang mengakibatkan 

kerusakan dan inaktivasi reseptor, enzim, dan sebagainya. Lipoprotein dalam 

tubuh juga mengalami modifikasi yang memacu arterosklerosis (Windono dkk., 

2001). 

Mekanisme pembentukan radikal bebas terbagi menjadi 3 tahapan (Moore, 

1982) : 

1. Tahap Inisiasi 

Faktor inisiasi (Sinar UV) dapat menyebabkan terbentuknya radikal bebas 

dari suatu molekul stabil. 

2. Tahap Propagasi 

a) Radikal bebas yang terbentuk pada tahap inisiasi akan bereaksi dengan 

komponen dari sel kemudian mengikat hidrogen. 

A
-
 + RH → AH + R

-  

b) Radikal alkil (R
-
) yang terbentuk akan bereaksi dengan oksigen 

membentuk radikal peroksida. 

R
-
 + O2 → ROO

-
  

c) Radikal peroksida menarik hidrogen dari molekul terdekat membentuk 

hidroperoksida yang menstabil dan radikal alkil yang baru. 

ROO
-
 + RH → ROOH + R

-
 

d) Hidroperoksida dapat terdekomposisi secara spontan membentuk 

radikal. 

ROOH → RO
-
 + HO

-
 

Kemudian kedua radikal bebas tersebut dapat berinteraksi dengan molekul 

organik yang baru untuk membentuk radikal alkil yang baru. 

RO
-
 + RH → ROH + R

-
 

HO
-
 + RH → H2O + R

- 

3. Tahap terminasi 

Terjadi antara 2 radikal bebas 

RO
-
 + R

-
 → R-O-R 
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HO
-
 + R

-
 →R-OH 

R
-
 + R

-
 → R-R 

2.4 Antioksidan 

2.4.1 Pengertian Antioksidan  

Antioksidan adalah zat yang diperlukan tubuh untuk menetralisir radikal 

bebas dan mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh radikal bebas terhadap sel 

normal. Antioksidan menstabilkan radikal bebas dengan melengkapi kekurangan 

elektron yang dimiliki radikal bebas dan menghambat terjadinya reaksi 

pembentukan radikal bebas yang dapat menumbulkan stres oksidatif (Holistic 

Health Solution, 2011).  

Menurut Miller et al., 2000, antioksidan dapat menangkap  radikal bebas 

sehingga menghambat mekanisme oksidatif yang merupakan penyebab penyakit-

penyakit degeneratif seperti penyakit jantung, kanker, katarak, disfungsi otak, 

artritis, serta gejala penuaan.  

2.4.2 Klasifikasi Antioksidan 

Berdasarkan sumbernya, antioksidan dibagi dalam dua kelompok yaitu 

antioksidan alami (antioksidan hasil ekstraksi bahan alami) dan antioksidan 

sintetik (antioksidan yang diperoleh dari hasil sintesa reaksi kimia).  

1. Antioksidan Alami 

Antioksidan alami merupakan jenis antioksidan yang berasal dari 

tumbuhan dan hewan (Purwaningsih, 2012). Antioksidan alami umumnya 

mempunyai gugus hidroksi dalam struktur molekulnya. Senyawa 

antioksidan alami yang berasal dari tumbuhan adalah senyawa fenolik atau 

polifenolik yang dapat berupa golongan flavonoid, kumarin, dan tokoferol. 

Golongan flavonoid yang memiliki aktivitas antioksidan meliputi flavon, 

flavonol, isoflavon, katekin, flavanol, dan kalkon (Windono dkk., 2001).  

2. Antioksidan Sintetik  

Antioksidan sintetik yang diijinkan penggunanya untuk makanan dan 

penggunaanya telah sering digunakan yaitu BHA (butylated hidroxy 

anisole), BHT (butilated hidroxytoluene), propil galat, dan tert-butil 

hidroksi quinon. Penggunaan antioksidan sintetik dapat menimbulkan 
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keracunan pada dosis tertentu, menurut rekomendasi Food and Drug 

Administration. Dosis antioksidan sintetik yang diizinkan dalam pangan 

adalah 0,01%-0,1% (Panagan dkk., 2011). 

Sedangkan berdasarkan mekanisme kerjanya, antioksidan dibedakan 

menjadi tiga kelompok, yaitu: 

1. Antioksidan Primer 

Antioksidan primer disebut juga sebagai antioksidan enzimatis. 

Antioksidan primer meliputi enzim superoksida dismutase, katalase, dan 

glutation peroksidase. Enzim-enzim ini menghambat pembentukan radikal 

bebas dengan cara memutus reaksi berantai (polimerisasi) dan 

mengubahnya menjadi produk yang lebih stabil. Antioksidan kelompok ini 

disebut juga chain-breaking-antioxidant. (Winarsih, 2007).  Senyawa yang 

termasuk dalam kelompok antioksidan primer Superoksida Dismutase 

(SOD), Glutation Peroksidase (GPx), katalase dan protein pengikat logam 

(Sayuti dan Yenrina, 2015). 

2. Antioksidan Sekunder  

Antioksidan sekunder disebut juga antioksidan eksogenus atau non-

enzimatis. Cara kerja sistem antioksidan non-enzimatis yaitu dengan cara 

memotong reaksi oksidasi berantai dari radikal bebas. Akibatnya radikal 

bebas tidak bereaksi dengan komponen seluler. Pada dasarnya tujuan 

antioksidan sekunder (preventive antioksidant) adalah mencegah 

terjadinya radikal yang paling berbahaya yaitu radikal hidroksil (Tahir 

dkk., 2003). Proses pembentukan radikal hidroksil terjadi melalui reaksi 

Fenton Gambar 2.6 dan reaksi Haber-Weiss Gambar 2.7. Contoh 

antioksidan sekunder ialah vitamin E, vitamin C, flavonoid, asam urat, 

bilirubin, dan albumin (Lampe, 1999). 

Fe 
2+

 (Cu
+
) + H2O2 → Fe 

3+
 (Cu

2+
) + OH

-
 + 

*
OH 

Gambar 2.6 Reaksi Fenton (Lampe, 1999). 

 

Fe 
3+

 (Cu
2+

) + O2
*-

 → Fe 
2+

 (Cu
+
) + O2 (Tahap 1) 

Fe 
2+

 (Cu
+
) + H2O2 → Fe 

3+
 (Cu

2+
) + OH

-
 + 

*
OH (Tahap 2) 

Gambar 2.7 Reaksi Haber-Weiss (Lampe, 1999). 
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3. Antioksidan Tersier 

Antioksidan tersier contohnya enzim DNA-repair dan metionin sulfoksida 

reduktase yang berperan dalam perbaikan biomolekul yang dirusak oleh 

radikal bebas. Kerusakan dna yang terinduksi senyawa radikal bebas 

dicirikan oleh rusaknya single dan double stand, baik gugus basa maupun 

non-basa. Perbaikan kerusakan basa dalam DNA yang diinduksi senyawa 

oksigen reaktif terjadi melalui perbaikan jalur eksisi basa. Pada umumnya, 

eksisi basa terjadi dengan cara memusnahkan basa yang rusak, yang 

dilakukan oleh DNA glikosilase (Winarsi, 2007).  

2.4.3 Mekanisme Kerja Antioksidan 

Mekanisme kerja antioksidan memiliki dua fungsi. Fungsi pertama 

merupakan fungsi utama dari antioksidan yaitu sebagai pemberi atom hidrogen. 

Antioksidan yang mempunyai fungsi utama tersebut sering disebut sebagai 

antioksidan primer. Senyawa ini dapat memberikan atom hidrogen secara cepat ke 

radikal lipida (R
*
, ROO

*
) atau mengubahnya ke bentuk lebih stabil, sementara 

turunan radikal antioksidan (A
*
) tersebut memiliki keadaan lebih stabil 

dibandingkan radikal lipida. Fungsi kedua merupakan fungsi sekunder 

antioksidan, yaitu memperlambat laju autooksidasi dengan berbagai mekanisme di 

luar mekanisme pemutusan rantai autooksidasi primer dengan konsentrasi rendah 

pada lipida dapat menghambat atau mencegah reaksi autooksidasi lemak dan 

minyak.  

Radikal-radikal antioksidan (A
*
) yang terbentuk pada reaksi tersebut 

relatif stabil dan tidak mempunyai cukup energi untuk dapat bereaksi dengan 

molekul lipida lain membentuk radikal lipida baru. Besar konsentrasi antioksidan 

yang ditambahkan dapat berpengaruh pada laju oksidasi. Pada konsentrasi tinggi, 

aktivitas antioksidan grup fenolik sering lenyap bahkan antioksidan tersebut 

menjadi prooksidan. Pengaruh jumlah konsentrasi pada laju oksidasi tergantung 

pada struktur antioksidan, kondisi, dan sampel yang akan diuji. Antioksidan 

bertindak sebagai prooksidan pada konsentrasi tinggi (Jati, 2008). 
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AH + R
*
   → A

*
 + RH 

AH + ROO
*
 → ROOH + A

* 

Gambar 2.8 Mekanisme kerja antioksidan (Jati, 2008). 

Keterangan: R
*
 dan ROO

* 
  : Radikal Lipid 

        AH  : Antioksidan Primer 

        A
*
  : Radikal Antioksidan (rekatif stabil) 

2.4.4 Uji Antioksidan dengan Metode Peredaman (DPPH) 1,1-difenil-2-

pikrilhidrazil  

Aktivitas antioksidan suatu senyawa dapat diukur dari kemampuannya 

menangkap radikal bebas. Radikal bebas yang biasa digunakan sebagai model 

dalam mengukur daya penangkapan radikal bebas adalah DPPH yang merupakan 

senyawa radikal bebas yang stabil sehingga apabila digunakan sebagai pereaksi 

dalam uji penangkapan radikal bebas cukup dilarutkan. Jika disimpan dalam 

keadaan kering dengan kondisi penyimpanan yang baik akan stabils elama 

bertahun-tahun (Amelia, 2011).  

Metode ini merupakan metode yang cepat, sederhana, dan murah untuk 

mengukur kapasitas antioksidan dari suatu sampel dengan menggunakan radikal 

bebas. Penggunaan DPPH secara luas untuk menguji kemampuan sampel untuk 

bertindak sebagai free radical scavenger atau donor hidrogen dan untuk 

mengevaluasi aktivitas antioksidan dari suatu sampel (Sartika, 2013). Pada 

metode ini, DPPH berperan sebagai radikal bebas yang kemudian diredam radikal 

bebasnya oleh antioksidan yang terdapat pada bahan uji, dimana DPPH akan 

bereaksi dengan antioksidan tersebut membentuk 1,1-difenil-2-pikrilhidrazin. 

Reaksi tersebut menyebabkan terjadinya perubahan warna yang dapat diukur 

menggunakan spektrofotometer sinar tampak pada panjang gelombang 517 nm. 

Aktivitas tersebut dinyatakan sebagai konsentrasi efektif (effective concentration), 

EC50 atau (inhibitory concentration), IC50 (Amelia, 2011). Mekanisme reaksi 

metode DPPH yaitu sebagai berikut: 

  



 

 

 

 

 

 

 

                                     

23 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1,1-difenil-2-pikrilhidrazil + Antioksidan         1,1-difenil-2-pikrilhidrazin 

Gambar 2.9 Mekanisme Reaksi Metode DPPH dengan Antioksidan (Windono 

dkk., 2001). 

2.5 Spektrofotometri UV-Vis 

Spektrofotometri UV-Visible adalah pengukuran panjang gelombang dan 

intensitas sinar ultraviolet dan cahaya tampak yang diabsorpsi oleh sampel. Sinar 

ultraviolet dan cahaya tampak memiliki energi yang cukup untuk mempromosikan 

elektron pada kulit terluar ke tingkat energi yang lebih tinggi. Spektrofotometri 

UV-Vis biasanya digunakan untuk molekul dan ion anorganik atau kompleks di 

dalam larutan. Spektrum ini sangat berguna untuk pengukuran secara kuantitatif. 

Konsentrasi dari analit di dalam larutan bisa ditentukan dengan mengukur 

absorbansi pada panjang gelombang tertentu dengan menggunakan hukum 

Lambert-Beer. Sinar ultraviolet berada pada panjang gelombang 200-380 nm 

sedangkan sinar tampak berada pada panjang gelombang 380-780 nm 

(Dachriyanus, 2004).  

Ketika suatu atom atau molekul menyerap cahaya maka energi tersebut 

akan menyebabkan tereksitasinya elektron pada kulit terluar ke tingkat energi 

yang lebih tinggi. Tipe eksitasi tergantung pada panjang gelombang cahaya yang 

diserap. Sinar ultraviolet dan sinar tampak akan menyebabkan elektron tereksitasi 

ke orbital yang lebih tinggi. Sistem yang bertanggungjawab terhadap absorpsi 

cahaya disebut kromofor (Dachriyanus, 2004). Kromofor merupakan semua gugus 

atau atom dalam senyawa organik yang mampu menyerap sinar ultraviolet dan 

sinar tampak (Gandjar dan Rohman, 2007).  
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Menurut Hukum Lambert-Beer, jika absorbansi suatu seri konsentrasi 

larutan diukur pada panjang gelombang, suhu, kondisi pelarut yang sama, dan 

absorbansi masing-masing larutan diplotkan terhadap konsentrasinya maka suatu 

garis lurus akan teramati sesuai dengan persamaan :   

 

A = έ.b.C 

Keterangan :  

A = absorbansi larutan  

έ = absorptivitas molar  

b = tebal kuvet (cm)  

C = konsentrasi larutan  

2.6 Sinar Matahari 

Sinar matahari selain merupakan sumber energi bagi kelangsungan hidup 

semua makhluk hidup, ternyata juga memberikan efek yang merugikan, antara 

lain menyebabkan terbakarnya sel-sel kulit manusia, pigmentasi, dan penuaan dini 

pada paparan yang berlebihan (Soeratri, dkk. 2005).  

Paparan sinar matahari dapat memberikan efek menguntungkan maupun 

merugikan bagi manusia yang tergantung pada panjang gelombang sinar matahari, 

frekuensi paparan sinar matahari, intensitas sinar matahari yang dipaparkan, dan 

sensitivitas masing-masing individu. Radiasi sinar matahari terdiri dari berbagai  6 

macam panjang gelombang mulai dari sinar inframerah, sinar tampak, dan sinar 

ultraviolet. Sinar ultraviolet terbagi dalam tiga jenis, yaitu UV A (320-400 nm), 

UV B (290-320 nm), dan UV C (200-290 nm) (Wilkinson, 1982).  

Sinar UV B dapat mencapai kulit sebanyak 70% direfleksikan oleh lapisan 

tanduk (stratum corneum), 30% terpenetrasi ke dalam epidermis, dimana sebagian 

diabsorpsi oleh keratinosit dan melanin, hanya 10 % yang mencapai bagian atas 

dermis. Sinar UV A memiliki energi lebih rendah dari UV B tetapi memiliki 

kelimpahan lebih dari 95% dari radiasi UV yang mencapai bumi (Wang et al., 

2008), dengan 20- 32% dapat mencapai dermis dan 4% terpenetrasi pada jaringan 

subkutis. Semakin panjang suatu panjang gelombang, maka semakin dalam 

penetrasi ke dalam kulit (Mitsui, 1997). 
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Beberapa efek merugikan yang ditimbulkan sinar UV antara lain :  

1. Tanning 

Pigmentasi terjadi karena adanya paparan sinar ultraviolet pada panjang 

gelombang tertentu. Radiasi terebut akan mengaktifkan sel melanosit dan 

meningkatkan kandungan melanin pada sel-sel di membran basal, 

sehingga menyebabkan pigmentasi (Saul, 1972).  

2. Eritema  

Paparan sinar ultraviolet pada panjang gelombang 290-320 nm memicu 

reaksi inflamasi dan menyebabkan warna kulit menjadi merah atau 

eritema. Eritema muncul 2-3 jam setelah terpapar sinar matahari dan 

mencapai intensitas maksimum 10-12 jam kemudian dan tetap merah 24 

jam kemudian. Tahapan eritema dibagi dalam tiga fase, yaitu memerahnya 

kulit, pengerutan kulit, dan pelepasan sel epidermis (Zubaidah, 1998; 

Ekowati, 1995). 

3. Kanker kulit  

Radiasi sinar UV-B pada tingkat seluler (membran, protein, DNA) secara 

terus-menerus dapat merusak DNA dan berkembang menjadi kanker kulit. 

Jenis kanker kulit dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu Basal Cell 

Carcinoma (BCC), Squamos Cell Carcinoma (SCC), dan Cutaneous 

Malignant Melanoma (CMM). Gejala BCC ditandai dengan timbulnya 

benjolan transparan yang terletak di tepi seperti mutiara. Bagian tengah 

benjolan tersebut mencekung dan halus. Kanker BCC paling sering 

ditemukan di daerah wajah. Kanker SCC terjadi pada sel-sel skuamosa 

bagian epidermis kulit dan dapat bertumbuh dan berkembang lebih cepat 

dibandingkan sel basal dan bermetastase sekitar 2%. Baik BCC maupun 

SCC dapat disembuhkan hingga 98%, sedangkan CMM merupakan jenis 

tumor ganas yang berkembang dalam sel melanosit di lapisan epidermis 

(Bunawas, 1999). 

2.7 Kulit 

Kulit adalah organ yang terletak paling luar dan membatasi organ lainnya 

dari lingkungan hidup manusia. Kulit memiliki fungsi utama sebagai pelindung 

dari berbagai macam gangguan dan rangsangan luar. Fungsi perlindungan ini 
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terjadi melalui sejumlah mekanisme biologis, seperti pembentukan lapisan tanduk 

secara terus-menerus (keratinasi dan pelepasan sel-sel yang sudah mati), respirasi 

dan pengaturan suhu tubuh, produksi sebum dan keringat, dan pembentukan 

pigmen melanin untuk melindungi kulit dari bahaya sinar ultraviolet matahari, 

sebagai peraba dan perasa, serta pertahanan terhadap tekanan dan infeksi dari luar 

(Tranggono, 2007). 

2.7.1 Struktur Kulit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Struktur Anatomi Kulit (Moore, 2002). 

Pembagian kulit secara garis besar tersusun atas tiga lapisan utama, yaitu 

(Djuanda, 2007) :  

1. Epidermis  

Lapisan epidermis terdiri atas :  

a) Lapisan basal atau stratum germinativum. Lapisan basal merupakan 

lapisan epidermis paling bawah dan berbatas dengan dermis. Dalam 

lapisan basal terdapat melanosit. Melanosit adalah sel dendritik yang 

membentuk melanin. Melanin berfungsi melindungi kulit terhadap 

sinar matahari.  

b) Lapisan malpighi atau stratum spinosum. Lapisan malpighi atau 

disebut juga prickle cell layer (lapisan akanta) merupakan lapisan 

epidermis yang paling kuat dan tebal. Terdiri dari beberapa lapis sel 
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yang berbentuk poligonal yang besarnya berbeda-beda akibat adanya 

mitosis serta sel ini makin dekat ke permukaan makin gepeng 

bentuknya. Pada lapisan ini banyak mengandung glikogen.  

c) Lapisan granular atau stratum granulosum (Lapisan Keratohialin). 

Lapisan granular terdiri dari 2 atau 3 lapis sel gepeng, berisi butir-butir 

(granul) keratohialin yang basofilik. Stratum granulosum juga tampak 

jelas di telapak tangan dan kaki. 

d) Lapisan lusidum atau stratum lusidum. Lapisan lusidum terletak tepat 

di bawah lapisan korneum. Terdiri dari selsel gepeng tanpa inti dengan 

protoplasma yang berubah menjadi protein yang disebut eleidin.  

e) Lapisan tanduk atau stratum korneum. Lapisan tanduk merupakan 

lapisan terluar yang terdiri dari beberapa lapis sel-sel gepeng yang 

mati, tidak berinti, dan protoplasmanya telah berubah menjadi keratin. 

Pada permukaan lapisan ini sel-sel mati terus menerus mengelupas 

tanpa terlihat.  

2. Dermis  

Lapisan dermis merupakan lapisan di bawah epidermis yang jauh lebih 

tebal daripada epidermis. Matriks kulit mengandung pembuluh-pembuluh 

darah dan saraf yang menyokong dan memberi nutrisi pada epidermis yang 

sedang tumbuh (Anderson, 1996). Terdiri dari lapisan elastis dan fibrosa 

padat dengan elemen-elemen selular dan folikel rambut. Secara garis besar 

dibagi menjadi dua bagian yakni:  

a) Pars papilare, yaitu bagian yang menonjol ke epidermis dan berisi 

ujung serabut saraf dan pembuluh darah.  

b) Pars retikulare, yaitu bagian di bawahnya yang menonjol ke arah 

subkutan. Bagian ini terdiri atas serabut-serabut penunjang seperti 

serabut kolagen, elastin, dan retikulin. Lapisan ini mengandung 

pembuluh darah, saraf, rambut, kelenjar keringat, dan kelenjar 

sebasea. 

3. Lapisan subkutis  

Lapisan ini merupakan lanjutan dermis, tidak ada garis tegas yang 

memisahkan dermis dan subkutis. Terdiri dari jaringan ikat longgar berisi 
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sel-sel lemak di dalamnya. Sel-sel lemak merupakan sel bulat, besar, 

dengan inti terdesak ke pinggir sitoplasma lemak yang bertambah. 

Jaringan subkutan mengandung syaraf, pembuluh darah dan limfe, kantung 

rambut, dan di lapisan atas jaringan subkutan terdapat kelenjar keringat. 

Fungsi jaringan subkutan adalah penyekat panas, bantalan terhadap 

trauma, dan tempat penumpukan energi. 

2.7.2 Fungsi Kulit 

Kulit mempunyai fungsi bermacam-macam untuk menyesuaikan dengan 

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

1. Fungsi proteksi  

Kulit menjaga bagian dalam tubuh terhadap gangguan fisik atau mekanik 

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

iritan), dan gagguan bersifat panas (radiasi, sinar ultraviolet), dan 

gangguan infeksi luar.  

2. 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. 

3. Fungsi ekskresi  

Kelenjar kulit mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna lagi atau sisa 

metabolisme dalam tubuh berupa NaCl, urea, asam urat, dan amonia.  

4. 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.  
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5. 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.  

6. 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.  

7. Fungsi kreatinisasi  

Fungsi ini memberi perlindungan kulit terhadap infeksi secara mekanis 

fisiologik. 

2.8 Definisi Penuaan Kulit 

Penuaan adalah suatu proses alami yang merupakan penuaan intrinsik dan 

photoaging mengarah secara progresif kepada kehilangan integritas struktural dan 

fungsi fisiologis dari kulit. Penuaan intrinsik (penuaan kronologik atau biologis) 

adalah secara definisi, tidak dapat dihindari karena oleh pengaruh waktu biologis 

pada kulit, yang tidak dipengaruhi oleh paparan matahari berulang. Paparan 

kronik berulang dari sinar matahari UV kepada kulit manusia menyebabkan yang 

ditandai dengan perubahan morfologis, histologis, biokimia, biofisika yang 

diuraikan sebagai photoaging (Barel et al., 2009).  

Penuaan merupakan proses yang alamiah dan tidak ada seorang pun yang 

dapat menghindarinya. Seiring bertambahnya usia, maka tanda-tanda penuaan 

pada wajah mulai bermunculan. Proses penuaan yang berlangsung lebih cepat dari 

yang seharusnya dikenal dengan penuaan dini (Muliyawan dan Suriana, 2013). 
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2.8.1 Tanda-Tanda Penuaan Kulit (Wasitaatmadja, 1997). 

Tanda-tanda penuaan kulit, antara lain:  

1. Kulit menjadi kering akibat dari berkurangnya aktivitas kelenjar minyak 

dan keringat kulit serta penurunan kemampuan kulit untuk menahan air di 

dalam sel kulit (sawar kulit).  

2. Kulit menjadi tipis akibat berkurangnya kemampuan untuk membentuk sel 

baru di lapisan kulit. Gangguan pada rambut menyebabkan kerontokan 

rambut.  

3. Sebaliknya kulit terasa kasar, kusam dan bersisik akibat berkurangnya 

kemampuan kulit untuk melepaskan sel kulit lama untuk diganti sel kulit 

baru.  

4. Kulit menjadi kendor dan tidak elastis akibat menurunnya kemampuan 

serat kulit terutama kolagen, sehingga menimbulkan kerut dan gelambir.  

5. Warna kulit berbercak-bercak akibat berkurangnya daya pigmentasi sel 

melanosit dan daya distribusi melanin ke seluruh lapisan kulit. Gangguan 

pigmentasi pada rambut menyebabkan terjadinya uban.  

6. Terjadinya kelainan kulit, bila gangguan tersebut terjadi lebih banyak dan 

lebih jelas. 

2.8.2 Faktor Penyebab Penuaan Kulit (Wasitaatmadja, 1997). 

Faktor-faktor penyebab yang berperan pada proses penuaan kulit yang 

umumnya berhubungan satu sama lain, antara lain:  

1. Umur  

Umur adalah faktor fisiologik yang menyebabkan kulit menjadi tua. Umur 

bertambah setiap hari, secara perlahan tetapi pasti proses menua terjadi. 

2. Genetik  

Faktor genetik (keturunan) menentukan kapan mulai surutnya proses 

metabolik dalam tubuh, dan dengan kecepatan berapa proses menua 

berjalan.  

3. Rasial  

Berbagai ras manusia mempunyai perbedaan struktur dan faal tubuh dalam 

perannya terhadap lingkungan hidup sehingga mempunyai kemampuan 

yang berbeda dalam mempertahankan diri terhadap pengaruh lingkungan 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

31 

 

yang merusak kehidupannya. Misalnya dalam jumlah dan fungsi pigmen 

melanin.  

4. Hormonal  

Hormon tertentu dalam tubuh manusia mempunyai peran penting dalam 

proses pembentukan sel baru dan proses metabolik untuk mempertahankan 

kehidupan sel secara baik. Pada wanita hormon estrogen yang dibuat di 

dalam folikel kandung telur memacu pertumbuhan sel epitel sehingga 

apabila terjadi penurunan kadar estrogen seorang wanita (menopause) 

pertumbuhan sel baru akan terhambat.  

5. Penyakit sistemik  

Berbagai penyakit sistemik menyebabkan proses menua berlangsung lebih 

cepat, misalnya kencing manis, arteriosklerosis, defisiensi gizi, dan 

penyakit autoimun, yang menyebabkan terganggunya sistem biologik 

selular.  

6. Lingkungan hidup  

Lingkungan hidup manusia yang tidak nyaman bagi kulit dapat berupa 

suhu, kelembapan, polusi kimia dan terutama sinar ultraviolet. Sinar 

ultraviolet dapat merusak serabut kolagen kulit dan matrik dermis 

sehingga kulit menjadi tidak elastis, kering dan keriput. Sinar ultraviolet 

dapat pula memacu pertumbuhan sel ganas kulit.  

7. Lain-lain  

Stres psikis, merokok, minuman keras, bahan tambahan dalam makanan, 

CO, N2O, radiasi sinar X, dan pajanan bahan kimia, dapat mempercepat 

penuaan kulit. 

2.9 Krim 

2.9.1 Definisi Krim 

Krim adalah bentuk sediaan setengah padat yang mengandung satu atau 

lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai (DepKes 

RI, 1995). Krim berupa emulsi mengandung air tidak kurang dari 60% dan 

dimaksudkan untuk pemakaian luar. Ada dua tipe krim, krim tipe minyak dalam 

air (M/A) dan tipe air dalam minyak (A/M) (Anief, 2005). Krim tipe M/A 

(vanishing cream) mudah dicuci dengan air, jika digunakan pada kulit, maka akan 
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terjadi penguapan dan peningkatan konsentrasi dari suatu obat yang larut dalam 

air sehingga mendorong penyerapannya ke dalam jaringan kulit. Tetapi pada 

umumnya orang lebih menyukai tipe A/M, karena penyebarannya lebih baik, 

walaupun sedikit berminyak tetapi penguapan airnya dapat mengurangi rasa panas 

di kulit (Howard, 1974). 

2.9.2 Stabilitas Krim 

Stabilitas didefinikan sebagai kemampuan suatu produk obat atau kosmetik 

untuk bertahan dalam spesifikasi yang diterapkan sepanjang periode penyimpanan 

dan penggunaan untuk menjamin identitas, kekuatan, kualitas, dan kemurnian 

produk. Kestabilan krim akan rusak bila terganggu sistem pencampurannya 

terutama disebabkan karena perubahan suhu dan perubahan komposisi, 

disebabkan penambahan salah satu fase secara berlebihan atau pencampuran dua 

tipe krim, jika zat pengemulsinya tidak tercampurkan satu sama lain (DepKes RI, 

1979).  

Adapun gejala yang menjadi indikator terjadinya kerusakan emulsi antara 

lain (Eckmann et al., 2000): 

1. Creaming 

Proses pada emulsi dengan partikel yang kurang rapat cenderung ke atas 

permukaan sehingga terjadi pemisahan menjadi dua emulsi. Creaming 

dapat diminimalisasi dengan memperkecil ukuran droplet, menyamakan 

berat jenis dari kedua fase, dan menambah viskositas dari fase kontinyu. 

2. Breaking 

Kerusakan yang lebih besar dari creaming pada suatu emulsi yaitu 

penggabungan bulatan-bulatan fase dalam dan pemisahan fase terebut 

menjadi suatu lapisan.  

3. Flokulasi 

Asosiasi dari partikel dalam emulsi untuk membentuk agregat yang lebih 

besar, yang mana dapat didispersi dengan pengocokan. Reversibilitas 

flokulasi ini tergantung pada kekuatan interaksi antar droplet dan rasio 

volume. 
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4. Koalesen (Penggumpalan) 

Proses dimana tetesan dua fase internal mendekat dan berkombinasi 

membentuk partikel yang lebih besar. Koalesen dapat dihindari dengan 

pembentukan lapisan antarmuka yang mengandung makromolekul atau 

partikel padat. 

5. Inversi 

Peristiwa dimana fase eksternal menjadi fase internal atau sebaliknya. 

2.9.3 Keuntungan dan Kerugian Sediaan Krim 

Keuntungan sediaan krim ialah kemampuan penyebarannya yang baik 

pada kulit, memberikan efek dingin karena lambatnya penguapan air pada kulit, 

mudah menyebar rata, mudah dicuci dengan air, serta pelepasan obat yang baik. 

Selain itu, tidak terjadi penyumbatan dikulit dan krimnya tampak putih dan 

bersifat lembut kecuali krim asam stearat (Voight, 1994).  

Kerugian sediaan krim yaitu susah dalam pembuatannya. Pembuatan krim 

harus dalam keadaan panas dan perbandingan jumlah bahan antara fase air dan 

fase minyak harus sesuai. Krim mudah kering dan rusak, khususnya tipe A/M, 

karena terganggunya sistem campuran, terutama disebabkan oleh perubahan suhu 

dan perubahan komposisi. Perubahan suhu maupun komposisi tersebut 

diakibatkan oleh penambahan salah satu fase secara berlebihan (Widodo, 2013). 

2.9.4 Cold Cream 

Cold cream adalah sediaan kosmetik yang digunakan untuk memberikan 

rasa dingin dan nyaman pada kulit, sebagai krim pembersih, berwarna putih, dan 

bebas dari butiran. Sediaan cold cream merupakan bentuk sediaan emulsi tipe air 

dalam minyak yang memiliki kandungan fase minyak sebesar 50-85% (Mitsui, 

1997). Sediaan cold cream akan memiliki stabilitas yang baik apabila 

perbandingan fase air dan fase minyak yang digunakan dalam sediaan jumlahnya 

telah sesuai (Martin dkk., 2008). 

Cold cream (A/M) memiliki penyebaran lebih baik dari krim tipe M/A, 

walaupun sedikit berminyak tetapi penguapan air yang terkandung dalam krim 

berjalan lambat dan dapat mengurangi rasa panas di kulit (Shovyana dan 

Zulkarnain, 2013). Fase luar dari cold cream yang berupa minyak, menyebabkan 
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sediaan ini dapat melekat lebih lama pada kulit sehingga akan memberikan efek 

terapi yang lebih lama dibandingkan sediaan topikal lainnya (Ansel, 2008). 

Dengan daya lekat yang baik, cold cream juga dapat menjaga kelembaban kulit 

dalam waktu yang lebih panjang. Untuk menghasilkan sediaan cold cream dalam 

bentuk emulsi A/M yang stabil dibutuhkan nilai HLB 3-8 (Martin dkk., 2008).  

2.10 Formulasi Cold Cream  

Tabel II.3 Formulasi Cold Cream 

Nama Bahan Jumlah Bahan 

Cera Alba 16 % 

Parafin Cair 45 % 

Span 80 5 % 

Metilparaben 0,1 % 

Propilparaben 0,2 % 

Oleum Rosae qs 

Aquadest ad 100 % 

Sumber: (Shovyana dan Zulkarnain, 2013) 

2.10.1 Komposisi Penyusun 

1. Cera Alba  

Cera alba adalah bentuk malam lebih alami yang telah dipucatkan secara 

kimia. Pemerian adalah tidak berasa, berupa padatan putih atau sedikit 

kekuningan atau granul halus yang sedikit tembus cahaya. Cera alba 

biasanya digunakan digunakan untuk meningkatkan konsistensi krim dan 

untuk menstabilkan emulsi A/M dengan konsentrasi 5-20 %, sebagai 

bahan pengeras pada salep dan krim. Titik lebur 61-65ºC, berat jenis 0,95-

0,96 g/cm3. Cera alba larut dalam kloroform, eter, minyak menguap, dan 

sedikit larut dalam etanol 95%, praktis tidak larut dalam air (Rowe et al., 

2006). 

2. Parafin Cair  

Parafin cair adalah campuran hidrokarbon yang diperoleh dari minyak 

mineral; sebagai zat pemantap dapat ditambahkan tokoferol atau 

butilhidroksitoluen tidak lebih dari 10 bpj. Pemerian dari parafin cair 

adalah cairan kental, transparan, tidak berfluorosensi; tidak berwarna; 

hampir tidak berbau; hampir tidak mempunyai rasa. Kelarutan dari bahan 

ini adalah praktis tidak larut dalam air dan dalam etanol (95%) P; larut 
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dalam kloroform P dan dalam eter P (DepKes RI, 1979). Parafin dalam 

pembuatan krim dapat digunakan sebagai emollient. Parafin harus 

disimpan pada temperatur tidak lebih dari 40
o
C pada wadah yang tertutup 

dengan baik (Rowe et al., 2006). 

3. Span 80 (Sorbitan monooleat) 

Pemeriannya berupa warna kuning gading, cairan seperti minyak kental, 

bau khas tajam, terasa lunak. Kelarutannya tidak larut tetapi terdispersi 

dalam air, bercampur dengan alkohol, tidak larut dalam propilen glikol, 

larut dalam hampir semua minyak mineral dan nabati, sedikit larut dalam 

eter. Berat jenis pada 20
o
C adalah 1 gram. Nilai HLB 4,3. Viskositas pada 

25
o
C adalah 1000 cPs (Smolinske, 1992). Penggunaan Span 80 sebagai 

emulsifying agent pada sediaan air dalam minyak (A/M) yaitu dengan 

rentang konsentrasi 1–15% (Rowe et al., 2006). 

4. Metilparaben (Nipagin) 

Metilparaben adalah bahan yang mengandung tidak kurang dari 99,0% dan 

tidak lebih dari 101,0% C8H8O3. Pemerian serbuk hablur halus, putih, 

hampir tidak berbau, tidak mempunyai rasa, agak membakar diikuti rasa 

tebal. Nipagin digunakan secara luas sebagai pengawet antimikroba dalam 

formulasi kosmetika, produk makanan, dan bidang farmasi. Khasiat 

pengawet dari nipagin juga ditingkatkan dengan penambahan propilen 

glikol sebanyak 2 – 5%. Konsentrasi nipagin yang biasa digunakan dalam 

sediaan topikal berkisar antara 0,02 – 0,3% (Rowe et al., 2009). 

5. Propilparaben (Nipasol) 

Propilparaben adalah bahan yang mengandung tidak kurang dari 99,0% 

dan tidak lebih dari 101,0% C10H12O3. Pemerian bahan ini adalah serbuk 

hablur putih; tidak berbau; tidak berasa. Kelarutan sangat sukar larut 

dalam air; larut dalam 3,5 bagian etanol (95%) P, dalam 3 bagian aseton P, 

dalam 140 bagian gliserol P dan dalam 40 bagian minyak lemak, mudah 

larut dalam alkali hidroksida (DepKes RI, 1979). Konsentrasi Nipasol 

untuk sediaan topikal yaitu 0.01%–0.6% (Rowe et al., 2009). 
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6. Minyak mawar (Oleum Rosae) 

Minyak mawar adalah minyak atsiri yang diperoleh dengan penyulingan 

uap bunga segar Rosa gallica Linne, Rosa damascena Miller, Rosa alba 

Linne, Rosa centifolia Linne dan spesies lainnya (Fam. Rosacae). 

Pemeriannya yaitu airan tidak berwarna atau berwarna kuning; bau dan 

rasa khas bunga mawar. Pada suhu 25°C berupa cairan kental. Jika 

didinginkan perlahan berubah menjadi masa hablur tembus cahaya yang 

mudah cair pada penghangatan. Kelarutan dari minyak mawar ini yaitu 

satu mL dapat bercampur dengan satu ml kloroform P, tanpa kekeruhan. 

Minyak mawar biasanya digunakan sebagai parfum atau pewangi dalam 

sediaan kosmetika (DepKes RI, 1986). Oleum rosae 1 ml setara dengan 20 

tetes (DepKes RI, 1979). 

7. Aquadestilata 

Aquadestilata berbentuk cairan, tidak berasa, berwarna jernih atau tidak 

berwarna, dan tidak ebrbau. Aquadestilata memiliki berat molekul 18,02, 

bobot jenis 1,00 gr/cm
3
, titik didih 100

0
C, dan pH larutan 7. Stabilitas 

aquadestilata lebih mudah terurai dengan adanya udara dari luar. Senyawa 

ini digunakan sebagai pelarut. Aquadest memiliki inkompatibilitas dengan 

bahan yang mudah terhidrolisis, serta material organik dan kalsium 

koloidal. Selain itu, lebih mudah terurai dengan adanya udara dari luar 

(Rowe et al., 2009). 

2.11 Evaluasi Sediaan Semisolida 

Evaluasi sediaan dilakukan untuk mengetahui apakah sediaan yang telah 

dibuat sesuai dengan kriteria yang diinginkan dan mencapai hasil yang maksimal. 

Evaluasi sediaan dermatologi termasuk kosmetika terdiri dari karakteristik fisik 

(homogenitas, tipe emulsi, daya sebar, daya lekat, viskositas, derajat pemisahan 

fase), pH (Swastini, 2015; Arisanti, 2014), organoleptis (warna, bau, dan tekstur), 

stabilitas bahan aktif, stabilitas bahan tambahan, distribusi ukuran partikel fase 

terdispersi, dan bioavaibilitas (Barry, 1983). 
 


