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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Antioksidan adalah senyawa yang mampu menangkal dan meredam dampak 

negatif oksidan dalam tubuh (Winarsi, 2007). Antioksidan merupakan zat kimia 

yang dapat melindungi sel dari kerusakan yang diakibatkan karena radikal bebas. 

Antioksidan berinteraksi dengan menstabilkan radikal bebas sehingga dapat 

mencegah kerusakan yang diakibatkan oleh radikal bebas (Shinde, 2012). 

Antioksidan dapat membantu proses dari penuaaan, menetralisir radikal bebas, 

sehingga tubuh terlindungi dari berbagai macam penyakit degeneratif dan kanker.  

(Tapan, 2005). Radikal bebas merupakan salah satu bentuk senyawa oksigen 

reaktif, yang secara umum diketahui sebagai senyawa yang memiliki elektron 

yang tidak berpasangan. Radikal bebas dapat dihasilkan dari hasil metabolism 

tubuh dan faktor eksternal seperti asap rokok, hasil penyinaran ultra violet, zat 

kimiawi dalam makanan dan polutan lain (Winarsi, 2007). Selain itu juga dapat 

terjadi penuaan pada kulit. Terdapat dua macam penuaan kulit, yaitu penuaan 

secara intrinsik dan ekstrinsik. Proses penuaan intrinsik merupakan proses 

penuaan kulit fisiologik yang berlangsung secara alamiah, disebabkan berbagai 

faktor dari dalam tubuh sendiri seperti genetik, hormonal dan rasial. Sedangkan 

faktor eksternal terjadi akibat faktor dari luar tubuh. Faktor lingkungan seperti 

sinar matahari, kelembapan udara, suhu, asap rokok, polutan, temperatur, nutrisi, 

gaya hidup dan berbagai faktor eksternal yang dapat mempercepat proses penuaan 

kulit (Pindha, 2000). 

Adanya efek bahaya potensial dari radikal bebas dapat dibatasi dengan 

pemberian antioksidan. Antioksidan merupakan senyawa pemberi electron 

(electron donor) atau reduktan. Senyawa ini memiliki berat molekul kecil, tetapi 

mampu menginaktivasi berkembangnya reaksi oksidasi, dengan cara mencegah 

terbentuknya radikal. Antioksidan juga merupakan senyawa yang dapat 

menghambat reaksi oksidasi, dengan mengikat radikal bebas dan molekul yang 

sangat reaktif. Akibatnnya, kerusakan sel akan dihambat (Winarsi, 2007). 
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Bit  merupakan  sejenis  sayuran  yang  memiliki kandungan karbohidrat 

dengan kadar kalori yang  rendah dengan warna yang spesifik, yaitu merah 

keunguan yang pekat.  Warna  merah  keunguan  pada  bit  disebabkan adanya 

gabungan pigmen antara pigmen ungu betasianin dan  pigmen  kuning  betasantin 

(Widyaningrum, 2014). 

Betasianin merupakan pigmen berwarna merah atau merah-violet. 

Betasianin adalah  salah satu pewarna alami yang banyak digunakan dalam sistem 

pangan. Sampai  saat  ini  pigmen betasianin/betalain yang telah diproduksi dalam 

skala besar  hanya  berasal  dari  buah bit. Betalain dari buah bit telah diketahui 

memiliki  efek  antiradikal  dan  aktivitas antioksidan yang tinggi (Mastuti, 2010). 

Umbi bit ini memiliki kandungan antioksidan dengan IC50 103,26 ppm, IC50 0,028 

mg/ml (Brunet, 2011), IC50 0,31 mg/ml (James stella, 2011) dan IC50 8,02 mg/ml 

(Kapur, 2012).  Selain betalain, asam lipoat yang ditemukan dalam bit juga 

mengandug antioksidan (Winarsi, 2007). Antioksidan memiliki manfaat yang 

penting bagi kesehatan dan kecantikan (Tamat, 2007). 

Kecantikan sebagai bagian dari kehidupan manusia. Kosmetik memainkan 

peran yang luar biasa dalam sejarah umat manusia. Perempuan zaman dahulu 

telah menggunakan segala cara dan menggunakan berbagai material untuk 

menciptakan banyak kosmetik, dimana kosmetik-kosmetik tersebut dipakai agar 

terlihat cantik di mata pria (Sathish, 2012). Kosmetik dikenal manusia sejak 

berabad-abad yang lalu. Pada abad ke-19, pemakaian kosmetik mulai mendapat 

perhatian, yaitu selain untuk kecantikan juga untuk kesehatan. Perkembangan 

ilmu kosmetik serta industrinya baru dimulai secara besar-besaran pada abad ke-

20 (Tranggono, 2007). Pada kata "kosmetiko", berarti ahli dalam perhiasan. 

"Kosmein” berarti mengatur atau menghiasi (Sathish dkk, 2012). Kosmetik adalah 

suatu produk yang digunakan secara luas diseluruh dunia untuk menjaga dan 

meningkatkan penampilan wajah atau bagian tubuh, seperti mata, alis, bulu mata, 

mulut, hidung, kulit, rambut, gigi dan kuku. Kegunaanya ada yang untuk 

membersihkan, melembabkan, menghaluskan, mempercantik, dan menegaskan 

ekspresi wajah. Kosmetik dapat berupa krim, serbuk, lotion, pelembab, lipstik, 

sampo, minyak rambut, kondisioner, dan lain-lain (Sathish dkk, 2012). 
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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). Pada penelitian ini dipilih sediaan krim O/W (vanishing 

cream). Sebab, sediaan krim dengan basis M/A lebih disukai daripada krim 

dengan basis A/M karena lebih mudah dicuci dengan menggunakan air dan tidak 

licin saat diaplikasikan ke kulit (Lachman, 1994). Dan dengan pemanfaatan umbi 

bit dapat digunakan sebagai sediaan topikal antioksidan alami untuk mencegah 

terjadinya penuaan dini pada kulit. 

Pembuatan sediaan krim ekstrak umbi bit sebagai antioksidan pada 

penelitian ini dengan menggunakan basis krim yaitu vanishing cream, sebagai 

variasinya adalah dengan perbedaan kadar bahan aktif ekstrak umbi bit pada kadar 

5%, 10%, dan 15%. Parameter yang diperiksa pada penelitian ini meliputi 

pengujian efektivitas kadar antioksidan dengan metode DPPH yaitu menggunakan 

spektrofotometri UV-Vis. Untuk evaluasi sediaan dilakukan penentuan 

karakteristik fisik dan kimia dengan evaluasi tipe emulsi, viskositas, daya sebar, 

penetapan pH, dan aseptabilitas, pada sediaan krim ekstrak umbi bit. 

1.2 Rumusan Masalah 

Pada penelitian ini diperoleh rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana aktifitas antioksidan ekstrak umbi bit? 

2. Bagaimana pengaruh ekstrak umbi bit pada penggunaan kadar 5%, 

10%, dan 15% terhadap karakteristik fisik dan kimia (organoleptis, 

viskositas, daya sebar, dan pH) sediaan krim ekstrak umbi bit sebagai 

antioksidan dengan basis vanishing cream? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui aktifitas antioksidan ekstrak umbi bit. 

2. Untuk mengetahui pengaruh ekstrak umbi bit pada penggunaan kadar 

5%, 10%, dan 15% terhadap karakteristik fisik dan kimia 

(organoleptis, viskositas, daya sebar dan, pH) sediaan krim ekstrak 

umbi bit  sebagai antioksidan dengan basis vanishing cream. 
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1.4 Hipotesa Penelitian 

Adanya pengaruh ekstrak umbi bit pada penggunaan kadar 5%, 10%, dan 

15% terhadap karakteristik fisik dan kimia (organoleptis, viskositas, daya sebar 

dan, pH) sediaan krim ekstrak umbi bit sebagai antioksidan dengan basis 

vanishing cream. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemanfaatan 

umbi bit, yaitu untuk bahan baku pembuatan formulasi krim ekstrak umbi bit 

sebagai antioksidan dengan basis vanishing cream. Harapan selanjutnya sediaan 

krim M/A dari umbi bit ini dapat dipasarkan agar seluruh masyarakat dapat 

memakainya. Serta diharapkan juga dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan 

kefarmasian dalam formula krim ekstrak umbi bit sebagai antioksidan dengan 

basis vanishing cream.    


