
 

 

 

 

 

 

 

                                     

 
 

37 

BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

Akhir-akhir ini dunia kesehatan banyak membahas tentang radikal bebas 

dan antioksidan. Hal ini terjadi karena sebagian besar penyakit diawali oleh 

adanya reaksi oksidasi yang berlebihan di dalam tubuh. Reaksi oksidasi yang 

dapat terjadi setiap saat ini mencetuskan terbentuknya radikal bebas yang sangat 

aktif, sehingga dapat merusak struktur dan fungsi sel. Radikal bebas dapat 

dijumpai pada lingkungan seperti besi dan tembaga, asap rokok, polusi udara, 

obat, bahan beracun, makanan dalam kemasan, bahan aditif, dan sinar ultraviolet 

matahari (Winarsi, 2007).  

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 (proses penuaan 

pada kulit), dan penuaan dini pada paparan yang berlebihan (Soeratri, dkk. 2005). 

Dengan adanya efek merugikan tersebut, maka dibutuhkan antioksidan untuk 

mencegah kerusakan yang disebabkan oleh proses oksidasi.  

Antioksidan yang dipilih ialah antioksidan non-enzimatik yaitu vitamin E. 

Fungsi vitamin E sebagai antioksidan ini meliputi reduksi radikal bebas. Vitamin 

E memiliki IC50 sebesar 8,27 μg/ml (Sandhiutami dan Indrayani, 2013) dimana 

semakin kecil nilai IC50 maka semakin tinggi aktivitas antioksidan. Vitamin E 

berperan sebagai antioksidan biologis dengan fungsi pentingnya yaitu memelihara 

integritas semua membran sel dalam tubuh. Pada studi klinik, ditemukan bahwa 

vitamin E aman untuk digunakan pada formulasi topikal (Thiele dan Ekanayake, 

2007). Oleh karena itu, vitamin E berpotensi untuk dikembangkan menjadi 

sediaan krim antioksidan.  

Sediaan topikal semisolida umumnya berfungsi sebagai pembawa pada 

obat topikal dan pelindung kulit. Basis yang dipilih yaitu cold cream dengan 

tujuan agar memberikan rasa dingin ketika dioleskan dan krim melekat lebih lama 

pada kulit sehingga memberikan efek terapi yang lebih lama. Fase minyak VCO 

berfungsi sebagai antioksidan, emollient, dan moisturizer pada kulit sehingga 

dapat meningkatkan hidratasi kulit (Lucida dkk., 2008). 
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Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan optimasi formulasi krim 

antioksidan vitamin E dengan variasi kadar penambahan fase minyak VCO 15%, 

30%, dan 45% dalam basis cold cream. Dilakukan uji efektivitas vitamin E (dl-

alfa tokoferol asetat) secara in vitro dengan metode DPPH menggunakan 

spektrofotometer visible dengan panjang gelombang antara 380-780 nm. 

Selanjutnya, untuk evaluasi sediaan dilakukan penentuan karakteristik fisik 

(organoleptis, homogenitas, viskositas, daya sebar, dan distribusi ukuran globul), 

karakteristik kimia (pH), dan uji stabilitas (freeze-thaw) sediaan krim antioksidan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Bagan Kerangka Konseptual

 

Radikal bebas dapat menyebabkan penuaan pada kulit. 

Antioksidan dapat mereduksi radikal bebas 

Vitamin E berfungsi sebagai antioksidan 

Vitamin E dapat dirancang sebagai sediaan topikal krim 

Dibuat sediaan cold cream (tipe A/M) 

 

Digunakan VCO sebagai fase minyak 

Peningkatan kadar fase minyak VCO dalam basis cold cream vitamin E akan 

memberikan karakteristik fisik (organoleptis, homogenitas, viskositas, daya 

sebar, dan distribusi ukuran globul), karakteristik kimia (pH), dan uji stabilitas 

(freeze-thaw) yang berbeda pada sediaan krim antioksidan. 

Tujuan: 

1. Melekat lebih lama 

2. Memberikan rasa dingin pada kulit 

Manfaat VCO yaitu sebagai antioksidan, 

emollient, dan moisturizer 

 


