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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Kulit merupakan organ tubuh yang membungkus seluruh permukaan luar 

tubuh serta melindungi tubuh dari bahaya dari luar. Kulit memiliki tebal bervariasi 

antara 0,5 mm tergantung pada letak kulit (Perdanakusuma,2007). Kulit sehat 

adalah kulit yang terpelihara fungsinya. Indonesia merupakan negara tropis yang 

wilayahnya di sinari matahari lebih banyak. Sinar matahari apabila mengenai kulit 

secara berkelanjutan akan menyebabkan kerusakan kulit karena adanya komponen 

ultraviolet. Pemaparan sinar ultraviolet menghasilkan efek radikal bebas yang 

menyebabkan peradangan dan penuaan pada kulit (Wasitaatmadja,1997).  

Radikal bebas merupakan atom yang berifat tidak stabil. Ketidak stabilan 

terjadi disebabkan atom memiliki satu atau lebih atom yang tidak berpasangan 

(Tapan,2005).  Menurut pendapat lain radikal bebas merupakan hasil pemindahan 

elektron tunggal ke O2 yang memiliki potensial merusak (Murray et al, 2009). 

Dalam keadaan normal radikal bebas yang diproduksi di dalam tubuh tidak 

berbahaya dan penting untuk fungsi biologis seperti pengaturan pertumbuhan sel 

(Sandhiutami et.al,2014). Efek radikal bebas yaitu munculnya penuaan yang 

merupakan dampak dari kerusakan jaringan. Kerusakan terjadi  dikarenakan 

pecahnya kolagen dan rusaknya sintesa kolagen, kematian sel-sel kulit yang tidak 

di ikuti dengan pembentukan kulit baru, warna kulit tidak merata, 

hiperpigmentasi, hipopigmentasi dan dampak terparah adalah kanker kulit 

(Ratnam et al., 2006; Almeida et al., 2008). 

Efek bahaya dari radikal bebas dapat dibatasi dengan pemberian 

antioksidan. Antioksidan merupakan senyawa yang mampu meredan dampak 

negatif oksidan dalam tubuh. Antioksidan bekerja dengan mendonorkan elektron 

pada senyawa yang bersifat oksidan sehingga aktifitas dapat dihambat 

(Winarsi,2007). 

Antioksidan diperoleh dari bahan sintesitis yang melalui proses reaksi 

kimia. Selain dari bahan sitestis antioksidan diperoleh dari bahan alami yang 

sudah ada pada bahan pangan sehari - hari seperti sayuran, buah, kacang-
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kacangan, dan tanaman lainnya yang mengandung senyawa antioksidan 

bervitamin dan bersenyawa flavonoid (Rohdiana, 2001). Beta vulgaris L adalah 

salah satu tumbuhan yang memiliki kandungan antioksidan dengan IC50 0,31 

mg/ml (Stella, 2011), penelitian lain menyebutkan IC50 8,02 mg/ml (Kapur, 2012) 

dan 0,028 mg/ml (Brunet,2011). Kandungan antioksidan pada Beta vulgaris L 

berupa senyawa polifenol, betalain, dan flavonoid (Biondo, 2013). Betasianin dari 

buah Bit (Beta vulgaris L) telah diketahui memiliki efek antiradikal dan aktivitas 

atioksidan yag tinggi (Rusita,2015).  

Saat ini banyak dikembangkan pemanfaatan bahan-bahan alam dalam 

sediaan kosmetika. Kosmetika merupakan sediaan atau paduan bahan yang siap 

untuk digunakan pada bagian luar badan, gigi, dan rongga mulut untuk 

membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampakan, melindungi supaya 

tetap dalam keadaan baik, mengobati bau badan tetapi tidak dimaksudkan untuk 

mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit (Tranggono,2007). Kosmetika 

dapat disajikan dalam bentuk sediaan seperti krim, salep, atau gel. Sediaan topikal 

yang dipilih adalah Krim.        

  Krim merupakan sediaan semisolida yang mengandung satu atau lebih 

bahan aktif obat terlarut atau terdispersi baik dalam emulsi air dalam minyak 

(W/O) maupun emulsi minyak dalam air (O/W) atau dalam tipe lain basis tercuci 

air (Agoes 2012). Sediaan krim dengan sistem emulsi minyak dalam air (O/W) 

lebih banyak disukai dibandingkan dengan krim sistem emulsi air dalam minyak 

(W/O) di karenakan dapat dihilangkan dengan mudah dari kulit dan dapat di cuci 

dengan cepat (Martin,1993)         

 Pada penelitian ini menggunakan basis yang mengandung Virgin Coconut 

Oil merupakan minyak yang dihasilkan dari buah kelapa segar. Virgin Coconut 

Oil di buat tidak menggunakan penambahan bahan kimia atau pemanasan yang 

tinggi serta mempunyai asam lemak yang tidak terhidrogenasi (Setiaji, 2005). 

Virgin Coconut Oil Sering di gunakan secara tradisional untuk kecantikan dan 

menumbuhkan rambut, menghaluskan dan melembabkan kulit (Mansor,2012). 

Serta efektif sebagai moisturizer, agen penghantar, penggunaan topikal, dan 

memiliki toksisitas rendah. Selain itu Virgin Coconut Oil  memiliki hidrasi yang 

baik dan sangat occlusive (Noor, 2013). Humektan berfungsi mempertahankan air 
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pada sediaan. Humektan yang di gunakan adalah gliserin yang merupakan 

komponen higroskopis yang dapat mengikat air sehingga sifat fisik sediaan dapat 

dipertahankan (Dwiastuti,2010; Laeha, 2015). Digunakan Triethanolamin-Asam 

stearat merupakan agen pengemulsi dimana penambahan Triethanolamine dapat 

menontrol pH dari produk dan akan membentuk krim yang stabil (Agoes,2012; 

Hamzah et,al, 2014). Berdasarkan pertimbangan tersebut dilakukan penelitian 

optimasi formula krim antioksidan ekstrak buah bit (Beta vulgaris L) dengan basis 

Vanishing cream yang mengandung Virgin Coconut Oil (VCO), gliserin dan 

emulgator TEA-Asam stearat. 

1.2.Rumusan Masalah  

1.2.1 Bagaimana Aktivitas antioksidan ekstrak umbi Bit (Beta vulgaris 

L)? 

1.2.2 Bagaimana pengaruh kadar VCO 5%, 10%, 15% terhadap 

karakteristik fisik (organoleptis, viskositas, daya sebar) dan kimia 

(pH) sediaan Krim dengan basis Vanishing cream yang 

mengandung Virgin Coconut Oil (VCO), gliserin dan emulgator 

TEA-Asam Stearat dengan bahan aktif ekstrak Umbi Bit (Beta 

vulgaris L)? 

1.3.Tujuan Umum  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui formulasi sediaan 

Krim antioksidan ekstrak Beta vulgaris L dengan basis Vanishing Cream yang 

mengandung Virgin Coconut Oil, Gliserin dan emulator TEA- Asam Stearat. 

Tujian Khusus  

1.3.1. Untuk mengetahui Aktivitas antioksidan ekstrak umbi Bit ( Beta 

vulgaris L). 

1.3.2. Mengetahui karakteristik fisik (viskositas, daya sebar) dan kimia 

(pH) sediaan Krim dengan basis Vanishing cream yang mengandung 

Virgin coconut Oil (VCO), gliserin, dan emulgator TEA- Asam Stearat 

dengan bahan aktif ekstrak Beta vulgaris L. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

4 
 

1.4. Hipotesis  

Adanya pengaruh Virgin Coconut Oil (VCO) pada penggunaan 

5%,10%,dan 15% tehadap karakteristik fisik pada sediaan Krim antioksidan 

ekstrak umbi Bit (Beta vulgaris L). 

1.5. Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk 

kepentingan masyarakat luas serta dapat dikembanggan menjadi formula Krim   

antioksidan Beta vulgaris L dengan Basis Vanishing Cream yang mengandung 

Virgin Coconut Oil, gliserin dan emulgator TEA-Asam stearat. Serta diharapkan 

dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan kefarmasian dalam formula krim 

antioksidan Beta vulgaris L. 

 


