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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Radikal bebas 

Radikal bebas menurut para ahli biokimia merupakan salah satu bentuk 

senyawa oksigen reaktif, yang secara umum diketahui sebagai senyawa yang 

memiliki elektron yang tidak berpasangan. Senyawa ini terbentuk di dalam tubuh 

yang dipicu oleh bermacam-macam faktor eksternal maupun internal. Elektron 

yang tidak berpasangan dalam senyawa radikal memiliki kecenderungan untuk 

mencari pasangan. Caranya, menarik atau menyerang elektron dari senyawa lain. 

Hal ini menyebabkan terbentuknya senyawa radikal baru. Bila senyawa radikal 

baru tersebut bertemu dengan molekul lain akan terbentuk radikal baru lagi dan 

seterusnya, sehingga akan terjadi reaksi berantai. Reaksi seperti ini akan berlanjut 

terus dan baru akan berhenti apabila reaktivitasnya diredam oleh senyawa yang 

bersifat antioksidan. Radikal bebas memiliki reaktivitas yang sangat tinggi. Hal 

ini ditunjukkan oleh sifatnya yang segera menarik atau menyerang elektron di 

sekelilingnya (Winarsi H, 2007).  

Target utama radikal bebas adalah protein, asam lemak tak jenuh dan 

lipoporotein, serta unsur DNA termasuk karbohidrat. Sehingga berbagai 

kemungkinan dapat terjadi sebagai akibat kerja radikal bebas. Misalnya, gangguan 

fungsi sel, kerusakan struktur sel, molekul termodifikasi yang tidak dapat dikenali 

oleh sistem imun, dan bahkan mutasi gen, sehingga akibat semua bentuk 

gangguan tersebut dapat memicu munculnya berbagai penyakit misalnnya 

aterosklerosis, kanker, katarak, dan penyakit degeneratif lainnya (Winarsi H, 

2007). 

2.2 Antioksidan 

Antioksidan adalah senyawa yang mampu menangkal dan meredam dampak 

negatif oksidan dalam tubuh. Antioksidan  bekerja dengan cara mendonorkan 

elektron pada senyawa yang bersifat oksidan sehingga aktivitas bisa dihambat 

(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 
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diakibatkan oleh radikal bebas (Shinde, 2012). Menurut pendapat lain tentang 

antioksidan adalah zat yang dapat menetralisasi radikal bebas, sehingga atom dan 

elektron yang tidak berpasangan dapat pasangan elektron dan menjadi tidak liar 

lagi atau stabil. Antioksidan dapat membantu proses dari penuaaan, menetralisir 

radikal bebas, sehingga tubuh terlindungi dari berbagai macam penyakit 

degeneratif dan kanker.  (Tapan, 2005) 

Tingginya radikal bebas dalam tubuh dapat ditunjukkan oleh rendahnya 

aktivitas enzim antioksidan dan tingginya kadar malondialdehid (MDA) dalam 

plasma (Zakaria, 2000; Winarsi, 2003). Oleh sebab itu, tubuh kita memerlukan 

suatu substansi penting, yakni antioksidan yang dapat membantu melindungi 

tubuh dari serangan radikal bebas dan meredam dampak negatifnya.  

2.2.1 Jenis-jenis Antioksidan 

Jenis-jenis antioksidan dibagi menjadi dua klasifikasi, diantaranya yaitu  : 

1. Berdasarkan Kelarutannya (gupta, 2006) : 

a. Antioksidan Hidrofilik : antioksidan merupakan antioksidan yang larut 

dalam air. Antioksidan larut air ini bereaksi dengan reaksi oksidan dan dengan 

oksidan yang terdapat pada sel sitoplasma dan plasma darah. 

b. Antioksidan Hidrofobik : antioksidan ini merupakan jenis antioksidan yang 

larut dalam minyak atau lemak. Antioksidan larut lemak ini akan melindungi 

membarn sel dari lipid peroxidation. 

2. Berdasarkan Mekanisme Pertahanannya (line of defense) (Ardhie, 2011; 

gupta, 2006) : 

a. Mekanisme Pertahanan Sekunder (preventive antioxidant) : antioksidan 

jenis ini bekerja dengan mengikat logam, menyingkirkan berbagai logam transisi 

pemicu ROS. Jenis enzim antioksidan ini yaitu seperti superoxide dismutase 

(SOD), catalase (CAT), glutathione peroxidase (GTX), glutathione reduktase dan 

beberapa mineral seperti Se, Mn, Cu, dan lain sebagainya. 

b. Mekanisme Pertahanan Primer (Radical scavenging antioxidant) : jenis 

antioksidan ini bekerja dengan menetralisir radikal bebas dengan mendonasikan 

satu elektronnya. Molekul antioksidan yang telah kehilangan 1 elektronnya akan 

menjadi radikal bebas yang baru, namun dianggarp relatif stabil atau akan 

dinetralisir oleh adanya antioksidan lainnya. Contoh antioksidan jenis ini seperti 
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glutathione, Vit. C, uric acid, albumin, bilirubin, vit. E, carotenoids, flavonoid, 

dan lain-lain. 

c. Mekanisme Pertahanan ketiga (Repair and de-novo enzymes) : mekanisme 

pertahanan tersier dilakukan untuk mencegah  penumpukan biomolekul yang telah 

rusak agar tidak menimbulkan kerusakan lebih lanjut. antioksidan jenis ini 

merupakan kelompok enzim yang komplek untuk memperbaiki kerusakan  DNA, 

protein, oxidized lipids dan peroxides. 

 Paparan radiasi sinar UV yang berlebihan akan mempengaruhi mekanisme 

pertahanan antioksidan dalam sel kulit. Askorbat, glutathione (GSH), superoksida 

dismutase (SOD), katalase, dan ubiquinol akan habis di seluruh lapisan kulit 

apabila terpajan oleh radiasi sinar UVB secara berlebihan. Penelitian sel-sel kulit 

telah menunjukkan bahwa kerusakan kulit yang diakibatkan oleh UVR  

melibatkan generasi ROS dan penipisan antioksidan endogen. Berdasarkan 

penelitian Shindo et al, antioksidan enzimatik dan nonenzimatik pada epidermis 

dan dermis terhadap sinar ultraviolet menunjukkan bahwa setelah iradiasi, 

epidermal dan dermal katalase serta aktivitas SOD yang sangat menurun. 

Penurunan total askorbat dan katalase jauh lebih menonjol di epidermis dan 

dermis, para penulis menyimpulkan bahwa cahaya UV lebih merusak pertahanan 

antioksidan dalam epidermis daripada di dermis (Pandel, 2013). 

 Antioksidan alami seperti dari buah dan sayuran umumnya dianggap 

menguntungkan karena pertahanan antioksidan dalam kulit juga dipengaruhi oleh 

faktor nutrisi. Studi laboratorium pada hewan telah menunjukkan bahwa senyawa 

pada tanaman memiliki kemampuan untuk melindungi kulit dan mengurangi efek 

sinar UV (Pandel, 2013). 

2.2.2 Uji Antioksidan Dengan Metode Perendaman DPPH 

Aktifitas antioksidan adalah kemampuan senyawa antiradikal 

untuk menangkap radikal bebas. Dalam analisis aktivitas antioksidan digunakan 

metode DPPH (2,2- difenil-1-pikrilhidrazil). Metode yang digunakan dalam 

pengujian aktivitas antioksidan secara kuantitatif adalah metode penangkapan 

radikal DPPH (1,1-difenil-2 pikrilhidrazil). Metode DPPH mengukur kemampuan 

suatu senyawa antioksidan dalam menangkap radikal bebas. Menurut Prior dkk. 

(2003), mekanisme penghambatan aktivitas radikal bebas DPPH oleh betalain 
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adalah dengan mendonorkan atom hidrogen dari sebagian gugus hidroksilnya ke 

senyawa radikal bebas DPPH sehingga membentuk senyawa radikal bebas DPPH 

lebih stabil (DPPH-H). Setiap molekul yang dapat menyumbangkan elektron atau 

hidrogen akan bereaksi dan akan memudarkan DPPH. Intensitas warna DPPH 

akan berubah dari ungu menjadi kuning oleh elektron yang berasal dari senyawa 

antioksidan. Konsentrasi DPPH pada akhir reaksi tergantung pada konsentrasi 

awal dan struktur komponen senyawa penangkap radikal (Supiyanti, 2010).  

 

Gambar 2.1 Reaksi Penghambatan Radikal DPPH (Reaksi perubahan warna 

DPPH) (Schwarz, 2001)  

Reduksi terhadap DPPH oleh antioksidan (betalain) akan menghasilkan 

penurunan absorbansi pada panjang gelombang 500- 530 nm, semakin banyak 

DPPH yang tereduksi oleh antioksidan (betalain) maka hasil analisis aktifitas 

antioksidan berdasarkan rumus akan semakin besar . Aktivitas antioksidan dapat 

dihitung dengan rumus berikut ini.  

 

 

Berdasarkan rumus tersebut, makin kecil nilai absorbansi maka semakin 

tinggi nilai aktivitas penangkapan radikal.  

Tabel II.1 Parameter Nilai Antioksidan (Shandiutami, 2012) 

Intensitas Nilai IC50 (bpj) 

Sangat aktif <50 

Aktif 50-100 

Sedang 101-250 

Lemah 250-500 

Tidak aktif >500 

% Aktivitas antioksidan =
Absorbansi kontrol−Absorbansi sampel

Absorbansi kontrol
 x 100% 
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2.2.3 Penetapan IC50 

Aktivitas antioksidan dinyatakan secara kuantitatif dengan IC50. IC50 adalah 

konsentrasi larutan uji yang memberikan peredaman DPPH sebesar 50%. 

Aktivitas antioksidan dari ekstrak ditentukan berdasarkan nilai IC50 yang 

menggambarkan besarnya konsentrasi senyawa uji yang dapat menangkap radikal 

sebesar 50%. Nilai IC50 tersebut selanjutnya digunakan untuk menghitung 

konsentrasi ekstrak dalam sediaan. IC50 dihitung dari kurva regresi linear pada 

berbagai konsentrasi uji versus % aktivitas antioksidan (Yuhernita, 2011). 

Semakin kecil nilai IC50 menunjukkan semakin tinggi aktivitas antioksidannya 

atau semakin rendah nilai IC50, maka akan semakin baik aktivitas antioksidan dari 

sampel hasil pengujiannya (Filbert, 2014) 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan IC50 0,028 

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

(Kapur, 2012) yang menandakan bahwa aktivitas antioksidan pada umbi bit sangat 

besar, karena Semakin kecil nilai IC50 berarti aktivitas antioksidannya semakin 

aktif sehingga ekstrak tersebut memiliki aktivitas antioksidan yang sangat kuat. 

2.3 Kulit 

Kulit adalah organ terluar yang luas meliputi seluruh tubuh dengan berat 

rata-rata 4 kg dan menutupi daerah seluas sekitar 2 meter persegi (Abdullah B, 

2009). Pada setiap individu memiliki karakteristik kulit yang berbeda-beda, mulai 

dari warna dari kulit yang bervariasi seperti terang, pirang, dan hitam, sesuai 

dengan ras, iklim, dan jenis kelamin. Selain itu pada setiap lokasi tubuh juga 

memiliki karakteristik kulit yang berbeda pula, yaitu mengenai kelembutan kulit 

seperti pada bagian leher dan badan, ketebalan kulit seperti yang terdapat pada 

telapak kaki dan tangan dewasa, kulit yang tipis seperti pada wajah, serta kulit 

yang elastis dan longgar terdapat pada palpebra, bibir dan preputium, dan kulit 

yang berambut kadar terdapat pada kepala (Djuanda, 2007).                
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2.3.1 Anatomi Kulit 

Secara garis besar kulit tersusun atas tiga lapisan utama, yaitu lapisan 

epidermis (kutikel), lapisan dermis (korium, kutis vera, true skin) dan lapisan 

subkutis (hipodermis) (Djuanda, 2007). 

 

Gambar 2.2 Anatomi Kulit (Draelos, 2010) 

a. Epidermis 

Epidermis adalah lapisan yang paling luar, tebalnya 0,05-0,2 mm (Abdullah, 

2009). Lapisan epidermis terdiri atas empat lapisan, diantaranya yaitu: 

1. Stratum Korneum (lapisan tanduk) 

 Lapisan kulit yang paling luar dan terdiri atas beberapa lapis sel-sel gepeng 

yang mati, tidak berinti, dan protoplasmanya telah berubah menjadi keratin (zat 

tanduk) (Djuanda, 2007). 

2. Stratum Lusidum  

  Terdapat langsung di bawah lapisan korneum yang mana merupakan lapisan 

sel-sel gepeng tanpa inti dengan protoplasma yang berubah menjadi protein yang 

disebut eleidin. Lapisan tersebut tampak lebih jelas di telapak tangan dan kaki 

(Djuanda, 2007). 

3. Stratum Granulosum (lapisan keratohialin) 

  Merupakan 2 atau 3 lapis sel-sel gepeng dengan sitoplasma berbutir kasar 

yang terdiri atas keratohialin dan terdapat ini diantaranya (Djuanda, 2007). 

4. Stratum Spinosum (lapisan akanta) 

  Stratum spinosum atau stratum malpighi atau disebut pula pickle cell layer 

terdiri atas beberapa lapis sel yang berbentuk poligonal yang besarnya berbeda-
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beda karena adanya proses mitosis. Inti terletak ditengah-tengah.  Diantara sel-sel 

spinosum terdapat pula sel Langerhans. Sel langerhans adalah komponen penting 

dlam fungsi barrier imunologik pada kulit. Sel-sel stratum spinosum mengandung 

banyak glikogen (Abdullah B, 2009; Djuanda, 2007). 

5. Stratum Basele 

  Terdiri atas sel-sel berbentuk kubus (kolumnar) yang tersusun vertikal pada 

perbatasan dermo-epidermal berbaris seperti pagar (palisade). Sel-sel basal ini 

mengadakan mitosis dan berfungsi reproduktif. Lapisan ini terdiri atas dua jenis 

sel yaitu sel-sel yang berbentuk kolumnar dan sel pembentuk melanin (melanosit) 

merupakan sel yang mengandung butir pigmen. Melanosit berfungsi untuk 

proteksi kulit yang terpapar ultraviolet sinar matahari. Jika pigmen yang 

terkandung sedikit atau pigmen melanin tidak ada maka kulit akan rusak akibat 

matahari serta dapat mengakibatkan timbulnya penyakit kulit (Abdullah B, 2009; 

Djuanda, 2007). 

b. Dermis 

Dermis atau korium merupakan lapisan dibawah epidermis dan diatas 

jaringan subkutan yang jauh lebih tebal dari pada epidermis (Harahap, 2000; 

Djuanda, 2007). Secara garis besar dermis dibagi menjadi dua bagian, yakni : 

1. Pars Papilare 

Bagian yang menonjol ke epidermis, berisi ujung serabut saraf dan pembuluh 

darah (Djuanda, 2007). 

2. Pars Retikulare 

Bagian dibawahnya yang menonjol ke arah subkutan, bagian ini terdiri atas 

serabut-serabut penunjang misalnya serabut kolagen, elastin, dan retikulin. Di 

bagian ini terdapat pula fibroblas. Serabut kolagen dibentuk oleh fibroblas, 

membentuk ikatan (bundel) yang mengandung hidroksiprolin dan hidroksisilin 

(Djuanda, 2007). 

c. Hipodermis 

Hipodermis atau jaringan subkutan merupakan lapisan yang langung 

dibawah dermis. Batas antara jaringan subkutan dan dermis tidak tegas. Sel-sel 

terbanyak yang terdapat pada sel ini adalah liposit yang menghasilkan banyak 

lemak. Jaringan subkutan mengandung saraf pembuluh darah, dan limfe, 
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kandungan rambut, dan di lapisan atas jaringan subkutan terdapat kelenjar 

keringat. Fungsi jaringan subkutan adalah penyekat panas, bantalan terhadap 

trauma, dan tempat penumpukan energi (Harahap, 2000). 

2.3.2 Fungsi Kulit 

Fungsi utama kulit yaitu sebagai pelindung dari pengaruh lingkungan luar, 

Perlindungan utama dilaksanakan oleh lapisan epidermis. Di bawahnya terdapat 

lapisan dermis yang mempunyai vaskularisasi yang bertugas mensuport dan 

memberikan nutrisi pada sel di epidarmis yang tumbuh dengan cara pembelahan 

sel (Abdullah B, 2009). Kulit mempunyai fungsi bermacam-macam untuk 

menyesuaikan tubuh dengan lingkungan. Fungsi kulit adalah sebagai berikut: 

1. Pelindung  

Jaringan tanduk sel-sel epidermis paling luar membatasi masuknya benda-

benda dari luar dan keluarnya cairan berlebihan dari tubuh. Melanin yang 

memberi warna pada kulit melindungi kulit dari akibat buruk sinat ultra violet 

(Harahap, 2000). 

2. Pengatur Suhu 

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 di jaga tidak terlalu panas (Harahap, 2000). 

3. Penyerapan  

Kulit dapat menyerap bahan-bahan tertentu seperti gas dan zat yang larut 

dalam lemak, tetapi air dan elektrolit sukar masuk melalui kulit. Zat-zat yang larut 

dalam lemak lebih mudah masuk ke dalam kulit dan masuk peredaran darah, 

karena dapat bercampur dengan lemak yang menutupi permukaan kulit. 

Masuknya zat-zat tersebut melalui folikel rambut dan hanya sedikit sekali yang 

melalui muara kelenjar keringat (Harahap, 2000). 

4. Indera Perasa 

Indera perasa di kulit terjadi karena rangsangan terhadap saraf sensoris 

dalam kulit. Fungsi indera perasa yang pokok yaitu merasakan nyeri, perabaan, 

panas, dan dingin (Harahap, 2000). 
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5. Fungsi Pergetahan 

Kulit diliputi oleh dua jenis pergetahan, yaitu sebum dan keringat. Getah 

sebum dihasilkan oleh kelenjar sebaseus dan keringat dihasilkan oleh kelenjar 

keringat. Sebum adalah sejenis zat lemak yang membuat kulit menjadi lentur 

(Harahap, 2000). 

6. Ekskresi 

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

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

kelenjar lemak dan keringat di kulit menyebabkan keasaman kulit pada pH 5-6,5 

(Djuanda, 2007). 

7. Pembentukan Pigmen 

Sel pembentuk pigmen (melanosit) terletak di lapisan basal dan sel ini 

berasal dari rigi saraf. Jumlah melanosit dan jumlah serta besarnya butiran pigmen 

(melanosomes) menentukan warna kulit ras maupun individu. Pajanan terhadap 

sinar matahari mempengaruhi produksi melanosom. Pigmen disebar ke epidermis 

melalui tangan-tangan dendrit sedangkan lapisan kulit di bawahnya dibawa oleh 

sel malenofag (melanofor). Warna kulit tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh 

pigmen kulit, melainkan juga oleh tebal tipisnya kulit, reduksi Hb, oksi Hb, dan 

karoten (Djuanda, 2007). 

8. Absorpsi Obat 

Absorpsi obat tergantung pada keadaan fisiologis kulit dan sifat kimia fisika 

dari obat dan sedikit sekali tergantung pada dasar salep dimana obat berada. 

Absorpsi kulit dapat terjadi menembus daerah anatomi  seperti: 

1. Menembus langsung epidermis utuh 

2. Masuk diantara atau menembus sel startum korneum 

3. Menembus kulit tambahan seperti kelenjar keringat, kelenjar lemak, dan 

gelembung rambut  

Faktor yang mempengaruhi absorpsi oleh kulit adalah  

1. Penetrasi dan cara pemakaian 

2. Temperatur dari kulit 

3. Sifat – sifat dari obat 

4. Pengaruh sifat dari dasar salep 
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5. Lama pemakaian 

6. Kondisi atau keadaan kulit. (Moch arief, 1998) 

2.4 Proses Penuaan 

Menjadi tua adalah proses alami yang akan terjadi pada setiap makhluk 

hidup baik tumbuhan, hewan, maupun manusia. Proses menua terjadi baik pada 

fisik maupun pada psikis. Meskipun menjadi tua adalah sesuatu yang harus 

terjadi, namun usaha untuk mencegahnya tidak pernah surut paling tidak agar 

tidak terlalu cepat tua. Salah satu organ terluar dari tubuh menjadi tua adalah kulit, 

dimana kulit merupakan organ terluar yang menjadi kunci penampilan seseorang. 

Ada berbagai faktor yang berperan pada proses penuaan kulit yang umumnya 

berhubungan satu sama lain, di antaranya yaitu faktor internal yang mencakup 

umur, genetik, rasial, hormonal, penyakit sistemik, dan lingkungan hidup, 

sedangkan faktor eksternal yaitu pajanan sinar matahari berlebihan (photoaging), 

stress psikis, merokok, minuman keras, bahan tambahan dalam makanan, CO, 

N2O, radiasi sinar X, dan pajanan bahan kimia. Penuaan kulit yang terjadi secara 

intrinsik lebih sulit untuk dicegah karena terjadi secara alami dari dalam tubuh. 

Sedangkan penuaan karena faktor ekstrinsik masih dapat untuk dihindari sehingga 

tidak akan menghasilkan penuaan dini pada kulit (Wasitaatmadja, 1997). 

2.5 Uraian Tumbuhan Bit 

 Bit atau Beta vulgaris merupakan tumbuhan yang banyak dijumpai di Eropa 

dan sebagian Asia serta Amerika Serikat. Daun tanaman bit banyak dimanfaatkan 

sebagai sayur. Sistematika tumbuhan bit sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae  

Subkingdom : Tracheobionta  

Super Divisi : Spermatophyta  

Divisi  : Magnoliophyta  

Kelas  : Magnoliopsida  

Ordo  : Caryophyllales 

Famili  : Chenopodiaceae  

Genus  : Beta 

Spesies : Beta vulgaris L. 

Gambar 2.3 Beta vulgaris L.(Seafast, 2015) 

http://www.plantamor.com/index.php?plantsearch=Chenopodiaceae
http://www.plantamor.com/index.php?plantsearch=Beta
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Tanaman ini dibudidayakan terutama untuk produksi gula karena umbi bit 

mengandung gula sukrosa dalam kadar yang tinggi. Selain sebagai pemanis, umbi 

bit saat ini juga dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pewarna alami. Umbi bit 

kaya akan pigmen betalain. Betalain merupakan induk dari kelompok betasianin 

yang berwarna merah violet dan betaxantin yang berwarna kuning. Betaxantin 

ditandai dengan tidak adanya cincin aromatik yang melekat di N-1 atau residu 

(Seafast, 2015).  

Pigmen antosianin mirip dengan pigmen betalain, karena warnanya yang 

sama-sama merah. Dalam banyak kasus, tidak mungkin membedakan betalain dan 

antosianin pada tumbuhan hanya secara visual. Dibutuhkan serangkaian tes untuk 

membedakan kedua jenis pigmen ini Namun demikian, keberadaan pigmen 

betalain di suatu tanaman tidak mungkin bersamaan dengan adanya antosianin. 

Saat ini diketahui bahwa perbedaan paling mencolok antara betalain dan 

antosianin adalah distribusinya di tanaman. Antosianin atau flavonoid tersebar 

luas dalam dunia tumbuhan sedangkan betalain secara eksklusif hanya terdapat 

pada kelompok Angiospermae, khususnya Caryophyllales (termasuk di dalamnya 

tumbuhan bit). Rata-rata bit mengandung betalain sebesar 1.000 mg/100 g berat 

kering atau 120 mg/100 g berat basah. Pigmen betalain yang terdapat di bit ada 

dua kelompok, yaitu pigmen merah violet betasianin dan pigmen kuning 

betaxantin. Rasio konsentrasi antara betasianin dan betaxantin biasanya ada pada 

kisaran 1:3. Rasio ini beragam tergantung dari varietas bit. Perbedaan rasio kedua 

pigmen tersebut menimbulkan variasi warna merah pada bit dan ekstrak bit. 

Kelompok betalain terdiri dari sekitar 50 pigmen merah betasianin dan 20 pigmen 

kuning betaxantin. Gasztonyi (2001) melaporkan bahwa dari lima jenis bit yang 

berbeda, teridentifikasi empat jenis betasianin dominan, yaitu betanin, isobetanin, 

betanidin, dan isobetanidin serta dua jenis betaxantin dominan, yaitu vulgaxantin I 

dan vulgaxantin II (Seafast, 2015). 

Manfaat dari nutrisi yang terkandung dalam umbi bit yaitu, vitamin A, B, 

dan C dengan kadar air yang tinggi. Selain vitamin, umbi bit juga mengandung 

karbohidrat, protein, dan lemak yang berguna untuk kesehatan tubuh. Disamping 

itu juga ada beberapa mineral yang terkandung dalam umbi bit seperti zat besi, 

kalsium dan fosfor. Dalam hal ini, bit bekerja dengan cara yang menakjubkan 
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untuk merangsang sistem peredaran darah dan membantu membangun sel darah 

merah. Bit juga membersihkan dan memperkuat darah sehingga darah dapat 

membawa zat gizi ke seluruh tubuh sehingga jumlah sel darah merah tidak akan 

berkurang. Bit merupakan sumber yang potensial akan serat pangan serta berbagai 

vitamin dan mineral yang dapat digunakan sebagai sumber antioksidan yang 

potensial dan membantu mencegah infeksi (Wirakusumah, 2007). 

2.6 Ekstraksi 

Ekstrak termasuk dalam preparat farmasi, dibuat dengan proses ekstraksi. 

Yakni, penarikan zat pokok yang diinginkan dari bahan mentah dengan 

menggunakan pelarut yang dipilih di mana zat yang diinginkan larut. Proses 

ekstraksi mengumpulkan zat aktif dari bahan mentah dan memisahkannya dari 

bahan-bahan sampingan yang tidak diperlukan. Hasil dari ekstraksi, disebut 

ekstrak dan tidak mengandung hanya satu unsur saja (Ansel, 1989). 

Tujuan ekstraksi bahan alam adalah untuk menarik komponen kimia yang 

terdapat pada bahan alam. Ekstraksi ini didasarkan pada prinsip perpindahan 

massa komponen zat ke dalam pelarut, dimana perpindahan mulai terjadi pada 

lapisan antar muka kemudian berdifusi masuk ke dalam pelarut (Harbone, 1987; 

Dirjen POM, 1986). Pemilihan pelarut yang akan digunakan dalam ekstraksi dari 

bahan mentah tertentu berdasarkan pada daya larut zat aktif dan zat tidak aktif 

serta zat yang tidak diinginkan juga tergantung pada tipe preparat farmasi yang 

diperlukan. (Ansel, 1989). Secara umum proses pembuatan ekstrak terdiri dari 

beberapa tahap yaitu (Dirjen POM, 1986): 

a. Pembuatan serbuk simplisia dan klasifikasinya 

b. Pemilihan cairan pelarut 

c. Separasi dan pemurnian 

d. Pemekatan/ penguapan (vaporasi/evaporasi) 

e. Pengeringan ekstrak 

f. Penetapan rendemen 
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2.6.1 Metode Ektraksi 

Metode ektrasksi dibagi menjadi dua jenis menurut Mc Cabe dalam 

Muhiedin (2008), ekstraksi dapat dibedakan menjadi dua cara berdasarkan wujud 

bahannya yaitu: 

a. Ekstraksi padat-cair 

Digunakan untuk melarutkan zat yang dapat larut dari campurannya dengan 

zat padat yang tidak dapat larut. Ekstraksi padat-cair secara umum terdiri dari 

maserasi, refluktasi,sokhletasi, dan perkolasi. Metoda yang digunakan tergantung 

dengan jenis senyawa yang kita gunakan. Jika senyawa yang kita ingin sari rentan 

terhadap pemanasan maka metoda maserasi dan perkolasi yang kita pilih, jika 

tahan terhadap pemanasan maka metoda refluktasi dan sokletasi yang digunakan.  

Ekstraksi menggunakan pelarut dapat dibedakan menjadi dua metode yaitu : 

1. Ekstraksi cara dingin 

a) Metode maserasi 

Maserasi yaitu proses pengekstraksi simplisia dengan 

menmggunakan pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau 

pengadukan pada temperatur ruangan (kamar) (Depkes RI, 2000). 

b) Metoda perkolasi 

Perkolasi yaitu proses ekstraksi yang selalu mengganti pelarut dan 

dilakukan pada temperatur ruang (Depkes RI, 2000). 

2. Ekstraksi cara panas  

a) Refluks 

Refluks merupakan ekstraksi dengan pelarut pada temperature titik 

didihnya, selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang 

relatif konstan dengan adanya pendingin balik. Umumnya dilakukan 

pengulangan proses pada residu pertama sampai 3-5 kali sehingga 

dapat termasuk proses ekstraksi sempurna (Depkes RI, 2000). 

b) Soxhletasi 

Soxhletasi adalah ekstraksi dengan menggunakan pelarut yang selalu 

baru yang umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi 

ekstraksi kontinyu dengan jumlah pelarut relatif konstan dengan 

adanya pending balik (Depkes RI, 2000). 
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c) Digesti 

Digesti merupakan maserasi kinetik (dengan pengadukan kontinyu) 

pada temperatur yang lebih tinggi dan temperatur ruangan (kamar), 

yaitu secara umum dilakukan pada temperature 40-50°C (Depkes RI, 

2000). 

d)  Infusa 

Infusa adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperature 

penangas air mendidi, temperature terukur 90-98°C selama waktu 

tertentu (15-20 menit) (Depkes RI, 2000). 

e)  Dekok 

Dekok adalah infuse yang waktunya lebih lama (lebih dari 30 menit) 

dan temperature sampai titik didih air (Depkes RI, 2000). 

b. Ekstraksi cair-cair 

Digunakan untuk memisahkan dua zat cair yang saling bercampur, dengan 

menggunakan pelarut dapat melarutkan salah satu zat. Pada ekstraksi cair-cair, 

bahan yang menjadi analit berbentuk cair dengan pemisahannya menggunakan 

dua pelarut yang tidak saling bercampur sehingga terjadi distribusi sampel di 

antara kedua pelarut tersebut. Pendistribusian sampel dalam pelarut tersebut dapat 

ditentukan dengan perhitungan KD/ koefisien distribusi. 

2.7 Krim 

Krim adalah bentuk sediaan setengah padat mengandung satu atau lebih 

bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Istilah ini 

secara tradisional telah digunakan untuk sediaan setengah padat yang mempunyai 

konsistensi relatif cair diformulasi sebagai emulsi air dalam minyak (W/O) atau 

minyak dalam air (O/W). Sekarang ini batas tersebut lebih diarahkan untuk 

produk yang terdiri dari emulsi minyak dalam air atau dispersi mikrokristal asam-

asam lemak atau alkohol berantai panjang dalam air, yang dapat dicuci dengan air 

dan lebih ditujukan untuk penggunaan kosmetika dan estetika (KEMENKES RI, 

2014). 

Tipe krim ada dua yaitu krim tipe air dalam minyak atau A/M dan krim 

minyak dalam air atau M/A. Untuk membuat krim digunakan zat pengemulsi, 

umumnya berupa surfaktan-surfaktan anionik, kationik, dan nonionik (Anief, 
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1987). Setelah pemakaian krim, air akan menguap meninggalkan sisa berupa 

selaput yang dihasilkan dari asam stearat yang tipis dimana hal itu bisa terjadi 

karena adanya penambahan krim dasar yaitu vanishing krim, dimana vanishing 

krim tersebut merupakan emulsi minyak dalam air (O/W) yang mengandung air 

dalam prosentase dalam jumlah besar dan asam stearat (Ansel, 2008). 

 Cara Pembuatan Krim Vanishing cream (M/A) sebagai berikut (Agoes, 2012)  

1. Panaskan fasa minyak dan fase air sampai mencapai suhu kurang 65
0
C. 

2. Tambahkan fasa minyak secara perlahan-lahan pada fasa air sambil 

diaduk untuk membentuk emulsi kasar (crude). 

3. Dinginkan hingga suhu mencapai sekitar 50
0
C dan homogenisasi. 

4. Lalu dinginkan dengan pengadukan sampai suhu kamar. 

2.7.1 Tipe Emulsi 

1. Fase Minyak dalam Air (M/A) 

Sediaan krim dengan fase minyak dalam air  biasanya terdiri dari campuran 

fasa air dengan berbagai minyak dan lilin. Jika tetesan minyak tersebar di seluruh 

fase berair maka krim tersebut dapat disebut sebagai minyak dalam air (M/A) 

seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut : 

 

Gambar 2.4 Fase Minyak dalam Air (M/A) 

Emulsi dengan fase M/A ini  memiliki sifat yang tidak tidak berminyak dan 

mudah dilepas dari permukaan kulit . Sediaan ini dapat digunakan secara eksternal 

yang bertujuan untuk memberikan efek pendinginan. Jenis obat yang larut dalam 
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air lebih cepat dibebaskan dari fase emulsi M/A. Emulsi dengan fase  M/A 

memberikan tes konduktivitas positif sebagai air fase eksternal adalah konduktor 

listrik yang baik (Khan, 2011). 

2. Fase Air dalam Minyak (A/M) 

Emulsi dengan tipe fase air dalam minyak (A/M) merupakan sebuah sistem 

di mana air tersebar sebagai gelembung-gelembung di fasa kontinyu minyak 

sehingga dapat disebut sebagai emulsi fase air dalam minyak (A/M), seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar berikut :  

 

Gambar 2.5 Fase Air dalam Minyak (A/M) 

Emulsi air dalam minyak akan memiliki efek oklusi oleh hydrating stratum 

korneum dan menghambat penguapan cairan ekrin. Ini memiliki berpengaruh 

pada penyerapan obat dari emulsi A/M. Emulsi A/M juga berguna untuk 

membersihkan kotoran pada kulit yang larut dalam minyak. Emulsi tipe A/M  

memiliki tekstur yang berminyak, tidak bisa dicuci dengan air sehingga 

pengguanaan krim dengan tipe A/M ini jarang digunakan untuk kosmetika. Krim 

dengan tipe A/M ini tidak bisa dicuci dengan air digunakan secara eksternal untuk 

mencegah penguapan air dari permukaan kulit, misalnya cold cream. Jenis obat 

yang larut minyak lebih cepat dilepaskan dari emulsi A/M. Emulsi A/M lebih 

disukai untuk formulasi dimaksudkan untuk penggunaan eksternal seperti krim 

A/M emulsi yang tidak memberikan tes konduktivitas positif, karena fase 

eksternal minyak yang merupakan konduktor listrik (Khan, 2011). 
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2.7.2 Keuntungan dan Kerugian Sediaan Krim 

Adapun keuntungan dan kekurangan pemakaian sediaan krim, diantaranya 

yaitu (Pawal, 2013): 

a) Keuntungan:  

1. Menghindari first pass metabolisme 

2. Nyaman dan mudah untuk menerapkan 

3. Mencapai keberhasilan dengan total dosis harian yang lebih rendah dari 

 obat dengan memberikan obat terus menerus  

4. Menghindari fluktuasi kadar obat inter-dan intra variasi paten 

b) Kekurangan:  

1. Iritasi kulit dapat terjadi karena obat dan atau eksipien 

2. Permeabilitas rendah pada beberapa obat yang melalui kulit 

3. Risiko terjadinya reaksi alergi 

4. Dapat digunakan hanya untuk obat yang membutuhkan konsentrasi plasma 

sangat kecil  

5. Enzim di epidermis dapat mengubah sifat obat 

6. Ukuran partikel obat yang lebih besar tidak mudah menyerap melalui kulit 

2.7.3 Vanishing Cream 

Vanishing cream pada umumnya merupakan dasar salep emulsi minyak 

dalam air (M/A) yang mengandung air dalam presentase yang besar dan asam 

stearat (Ansel, 2008). Vanishing cream sebagai dasar untuk kosmetik dengan 

tujuan untuk pengobatan kulit. Hilangnya krim pada kulit karena kandungan 

minyak dalam air pada basis ini, selain itu basis yang dapat dicuci dengan air akan 

membentuk lapisan tipis yang semipermeabel (Lachman, 1994). 

2.7.4 Monografi Komponen Lain Penyusun Krim 

1. Asam Stearat (Rowe, 2009) 

Sinonim : Acid cetylacetic; Crodacid; E570; Edenor 

Rumus Kimia : C18H36O2 

Berat Molekul : 284,47 
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Pemerian :Kristal padat warna putih atau sedikit kekuningan, 

mengkilap, sedikit   mengkilap, sedikit berbau, dan 

berasa lemak 

Stabilitas :Aktivitas mikroba berkurang dengan kehadiran surfaktan 

non ionik seperti polisorbat 80 karena miselisasi.  

Inkompatibilitas  :Dengan bentonit, magnesium trisilikat, talk, tragakan, 

sodium alginate, mintak essensial, sorbitol, dan atropin; 

diabsorbsi oleh plastik tergantung pada jenis plastik dan 

pembawa yang digunakan, botol polietilen tidak 

mengabsorbsi metilparaben; mengalami perubahan warna 

akibat hidrolisis dengan adanya besi, alkali lemah atau 

asam kuat. 

Struktur Kimia:  

 

Gambar 2.6 Struktur Kimia Asam Stearat 

2. Cera Alba (Rowe, 2009) 

Sinonim   : Bleached wax, cera alba, white beeswax, malam putih 

Pemerian : Tidak berasa, berwarna putih kekuningan, zat padat,  

lapisan tipis bening, bau khas lemah. 

Kelarutan : Larutan dalam kloroform, eter, minyak menguap; sedikit 

larut dalam etanol (95%); praktis tidak larut dalam air. 

Suhu Lebur   : 61-65⁰C 

Inkompatibilitas  : Dengan bahan pengoksidasi 

Penggunaan : Bahan penstabil emulsi, bahan pengeras, pada sediaan 

krim dan ointments digunakan untuk meningkatkan 

konsistensi dan menstabilkan emulsi air dan minyak 

Presentasi   : >30% 

3. Vaselin Album (Rowe, 2009) 

Sinonim  : Petrolatum, vaselin putih 
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Pemerian : Putih, lengket, massa lunak, bening, tidak berbau, ridak 

berasa, berfluoresensi lemah ketika di cairkan. 

Kelarutan  : Praktis tidak larut dalam aseton, etanol, gliserin dan air, 

larut dalam benzen, kloroform, eter, heksan, dan minyak 

menguap 

Penggunaan  : Emolient krim, topikal emulsi, konsentrasi antara 10-30%. 

4. Propilenglikol (Rowe, 2009) 

Sinonim  : 1,2-Dihydroxypropane, E1520, Propylenglycolum 

Rumus Kimia : C3H8O2 

Berat Molekul : 76,09 

Pemerian : Jernih, tidak berwarna, kental, praktis cairan tidak berbau, 

rasa agak manis, rasa sedikit tajam seperti glycerin 

Penggunaan  : Sebagai enhancer yaitu sebagai kosolven dengan 

mekanisme meningkatkan kelarutan bahan obat yang  

sukar larut dalam pembawa dan mempengaruhi hidrasi 

stratum corneum karena dapat berfungsi sebagai 

pelembab/humectan 

Struktur Kimia:  

 

Gambar 2.7 Struktur Kimia Propilenglikol 

5. Triethanolamine (Rowe, 2009) 

Sinonim  : TEA, Tealan, triethylolamine, trolaminum 

Rumus Kimia : C6H15NO3 

Berat Molekul : 149,19 

Pemerian : Jernih, tidak berwarna hingga kuning pucat, cairan kental, 

bau lemah mirip amoniak. 

Kelarutan  : Dapat bercampur dengan air, alkohol, gliserin, larut dalam 

 gliserin 

pH  : 10,5 
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Penggunaan : Dalam formulasi terutama digunakan sebagai bahan 

pembentuk emulsi. Kegunaan lain sebagai buffer, 

humektan, dan polimer. 

Struktur Kimia :  

 

Gambar 2.8 Struktur Kimia Triethanolamine 

6. Nipasol (Rowe, 2009) 

Sinonim  : Propylparaben, Propagin, Sorbitol P 

Rumus Kimia : C10H12O3 

Berat Molekul : 180,20 

Pemerian : Kristal putih, tidak berbau, tidak berasa 

Kelarutan : Larut dalam aseton, eter, 1,1 bagian etanol, 5,6 bagian 

etanol (50%), 250 bagian gliserin, 3330 bagian mineral 

oil, 70 bagian minyak kacang, 3,9 bagian propilenglikol, 

110 bagian propilenglikol (50%), 4350 bagian air (15⁰C), 

2500 bagian air, 225 bagian air (80⁰C). 

Penggunaan : Digunakan sebagai pengawet antimikroba sediaan 

 kosmetik, sendiri atau kombinasi dengan pengawet 

yang lain. Kadar metilparaben untuk sediaan topikal 

sebesar 0,01-0,6%. 

Struktur Kimia : 

 

Gambar 2.9 Struktur Kimia Nipasol 

7. Nipagin (Rowe, 2009) 

Sinonim  : Methylparaben, Methylis parahydroxybenzoas, Sorbol M 
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Rumus Kimia : C8H8O3 

Berat Molekul : 152,15 

Pemerian : Kristal yang hampir tidak berwarna, atau serbuk kristal 

putih, tidak berbau atau hampir tidak berbau, memiliki rasa 

yang sedikit membakar. 

Kelarutan : Pada suhu 25⁰C larut dalam 2 bagian etanol, 3 bagian 

etanol (95%), 6 bagian etanol (50%), 200 bagian etanol 

(10%), 10 bagian eter, 60 bagian gliserin, 2 bagian 

metanol, praktis tidak larut dalam minyak mineral, larut 

dalam 200 bagian minyak kacang, 5 bagian propilanglikol, 

400 bagian air (25⁰C) dan 30 bagian air (80⁰C) 

Penggunaan : Digunakan sebagai pengawet antimikroba sediaan 

kosmetik, dengan presentasi 0,02-0,3% 

Stabilitas : Larut pada pH 3-6 stabil (dekomposisi kurang dari 10%) 

selama 4 tahun penyimpanan pada suhu ruang. Larutan pH 

8 atau lebih mengalami hisrolisis (dekomposisi terjadi 

lebih dari 10%) setelah penyimpanan selama 60 hari pada 

suhu ruang. 

Inkompatibiltas : Aktivitas antimikroba berkurang dengan kehadiran 

surfaktan nonionik seperti polisorbat 80 karena miselisasi. 

Penambahan 10% propilen glikol menunjukkan efek 

potemsiasi dan mencegah interaksi antara paraben dengan 

polisorbat 80. 

Struktur Kimia:  

 

Gambar 2.10 Struktur Kimia Nipagin 
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8. BHT (Rowe, 2009) 

Sinonim  : Butylated Hydroxytoluena 

Pemerian : Bubuk padat Kristal putih atau pudar 

Kelarutan : Praktis tidak larut pada air, glycerin, propilenglikol 

Suhu lebur : 70ᴼC 

Inkompatibilitas : Zat oksida (peroksida dan permanganate), dan garam-

garam besi 

Penggunaan : Untuk sediaan topical 0,0075-0,1% sebagai antioksidan. 

9. Aquadest (Ansel, 1989). 

Aquadest adalah air murni yang diperoleh dengan cara penyulingan, 

pertukaran ion, osmosis terbalik, atau dengan cara yang sesuai. Air murni 

digunakan dalam sediaan-sediaan yang membutuhkan air, terkecuali untuk 

parenteral, aquadest tidak dapat langsung digunakan karena harus disterilkan 

terlebih dahulu (Ansel, 1989). 

2.8 Evaluasi Sediaan Semisolida 

Evaluasi sediaan perlu dilakukan untuk mengtahui sediaan telah sesuai 

dengan kriteria yang diinginkan dan mencapai hasil yang maksimal. Evaluasi 

dapat dilakukan terhadap karakteristik fisik dan kimia. 

Karakteristik fisik dan kimia meliputi  : 

1. Organoleptis 

2. Penentuan daya sebar 

3. Viskositas 

4. Penetapan pH 

 

 


