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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

Bit (Beta vulgaris L) merupakan salah satu umbi-umbian yang di 

konsumsi oleh masyarakat Indonesia. Bit mengandung senyawa batalain dengan 

IC50 8,02 mg/ml (Kapur,2012), IC50 0,31 mg/ml (Stella, 2011) dan 0,028 mg/ml 

(Brunet,2011) yang berfungsi sebagai antioksidan. Efek dari radikal bebas yaitu 

munculnya penuaan yang merupakan dampak dari kerusakan jaringan. Kerusakan 

terjadi  dikarenakan pecahnya kolagen dan rusaknya sintesa kolagen kematian sel-

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

hyperpigmentasi, hypopigmentasi dan dampak terparah adalah kanker kulit 

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

Dengan latar belakang Indonesia merupakan negara tropis dengan 

pemaparan sinar ultraviolet yang terkandung sinar matahari yang lama dapat 

menyebabkan penuaan kulit sehingga dibutuhkan antioksidan untuk menurunkan 

radikal bebas. Dengan poduksi bit (Beta vulgaris L) di Indonesia dan pemanfaatan 

sebagai bahan makanan dan belum banyak digunakan untuk kosmetika.  

Sediaan kosmetika yang dipilih adalah sediaan krim dengan basis 

vanishing cream yang merupakan emulsi minyak dalam air, mengandung air 

dalam presentase yang besar (Ansel, 2005). Krim minyak dalam air memiliki 

penyebaran yang baik pada kulit, serta mudah dicuci dengan air. Krim ektrak 

umbi bit (Beta vulgaris L) dibuat berdasarkan pada kandungan yang terdapat pada 

bit (Beta vulgaris L) berupa betalain yang telah diidentifikasikan sebagai 

antioksidan alami yang memiliki efek positif terhadap kesehatan manusia 

(Setiawan, 2012). Basis yang di gunakan pada penelitian ini mengandung Virgin 

Coconut Oil (VCO) yang efektif sebagai moisturaizer, penggunaan 

topikal,memiliki hidrasi yang baik dan oclusive (Noor,2013). 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).   
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Berdasarkan pembahasan diatas akan dilakukan optimasi formula Krim 

dari ekstrak Bit (Beta vulgaris L) dengan basis vanishing cream yang 

mengandung Virgin Coconut Oil, gliserin dan emulgator TEA-Asam Stearat yang 

akan di buat dalam 4 formula. Pada formula 1 tanpa mengandung Virgin Coconut 

Oil sedangkan pada formula 2, 3, 4 menggunakan basis Vanishing cream yang 

mengandung Virgin Coconut Oil dengan  konsentrasi basis masing –masing 

sebanyak 5%, 10%, dan 15%. 

KERANGKA KONSEPTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Tabel Kerangka Konseptual 

Bit (Beta vulgaris L) adalah tumbuh-tumbuhan 

mengandung Betalanin yang berfungsi sebagai 

antioksidan.  

Antioksidan berfungsi 

menangkap radikal bebas 

yang dapat di gunakan 

untuk kulit. 

Dibuat menjadi sediaan semisolida  yaitu Krim  

dengan  basis vanishing cream yang mengandung 

Virgin Coconut Oil . 

Krim M/A memiliki  penyebaran yang baik pada 

kulit, serta mudah dicuci dengan air. 

Krim antioksidan dengan basis Virgin Coconut Oil di buat empat  formulasi. 

Formula 1 tanpa menggunakan Virgin Coconut Oil dan formula 2, 3, 4 

menggunakan Virgin Coconut Oil yang mengandung ekstrak Beta vulgaris L 

dengan kadar Basis yang berbeda yaitu  formula (5%),(10%),(15%). 

Efek dari radikal bebas yaitu 

munculnya penuaan yang 

merupakan dampak dari 

kerusakan jaringan. 

Gliserin digunakan 

sebagai humektan 

untuk mengikat air 

sehingga sifat fisik 

sediaan dapat 

dipertahankan. 

TEA-Asam stearat 

digunakan sebagai 

emulgator untuk 

membentuk krim 

yang stabil 


