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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1 Uraian  Kerangka Konseptual 

Di Indonesia umbi bit sudah dikenal dan di konsumsi oleh masyarakat 

Indonesia, namun pemanfaatan umbi bit di Indonesia masih sangat minim jika 

dibandingkan di luar negeri. Umbi bit memiliki banyak kandungan yang 

bermanfaat untuk kesehatan. Bit mengandung senyawa batalain tinggi 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 berfungsi sebagai antioksidan.  

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, temperature, nutrisi, gaya hidup dan 

berbagai faktor eksternal yang dapat mempercepat proses penuaan kulit (Pindha, 

2000). Efek bahaya potensial dari radikal bebas dapat dibatasi dengan pemberian 

antioksidan. 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). 

Dengan adanya ketersediaan umbi bit di Indonesia, dimana umbi bit ini 

memiliki aktifitas antioksidan yang tinggi, maka dapat dimodifikasi menjadi 

sebuah produk yang berpotensi untuk perawatan kulit yaitu dimanfaatkan menjadi 

bahan kosmetik dalam bentuk topikal yaitu krim dengan cara mengekstraksi 

daging umbi bit. Tipe krim yang digunakan yaitu M/A (minyak dalam air) dengan 

basis vanishing cream. Krim tipe M/A dipilih karena memiliki sifat yang mudah 

dicuci dengan air, tidak lengket, serta dapat terpenetrasi ke dalam kulit lebih 
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cepat, sehingga krim ekstrak umbi bit ini memberikan efek terapi sebagai 

antioksidan yang lebih baik (Lachman, 1994).  

3.2 Kerangka Konseptual 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umbi bit kandungan antosianin sebagai 

antioksidan sebesar IC50 0,028 mg/ml (Brunet, 

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

IC50 8,02 mg/ml (Kapur, 2012).   

Betalain pada umbi 

bit larut dalam 

pelarut polar 

(Soewandi, 1993) 

Diformulasi menjadi sediaan krim 

tipe M/A (basis vanishing cream). 
 

Diekstraksi 

menggunakan etanol  

70% (Sturzoiu, 2011) 

Dibuat 3 formulasi dengan perbedaan kadar 

ekstrak bit yaitu : formulasi 1 (5%), formulasi 2 

(10%), formulasi 3 (15%) 

 

-Evaluasi karakteristik fisik dan kimia (organoleptis, viskositas, daya 

sebar dan pH) pada krim yang sesuai dengan persyaratan yang telah 

ditentukan serta aktivitas antioksidan pada ekstrak bit. 
 

Gambar 3.1 Bagan Kerangka Konseptual 

Umbi bit merupakan umbi-umbian yang tersedia di Indonesia 
 

-Uji aktivitas 

antioksidan ekstrak 

umbi bit. 


