
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
 

Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan penampilan telah 

melahirkan gaya hidup cantik, sehat dan bugar. Kesadaran demikian bukan hanya 

dimiliki wanita semata, tapi juga kalangan pria kini tak sungkan lagi melakukan 

perawatan. Di samping itu perubahan kehidupan sosial mempengaruhi seseorang 

untuk mencari jati diri yang lebih baik, terlebih bagi wanita karir atau yang aktif 

dalam kegiatan sosial sangat menjaga kesehatan dan penampilan guna 

mencerminkan kepribadian dan menambah percaya diri. Untuk memperbaiki rasa 

percaya diri dan memiliki kebanggaan secara fisik, banyak wanita maupun pria 

yang mulai membenahi penampilan dirinya. Kebutuhan manusia dalam memenuhi 

kebutuhan penampilanya ditunjang dari kulit  yang tampak bersih dan berkilau. 

(Tono, 1999). 

 Pusat Kecantikan merupakan salah satu sarana sebagai tempat masyarakat 

yang ingin bersantai dengan menikmati perawatan tubuh juga kebugaran fisik. 

Sehingga memilih body scrab sebagai jalan yang untuk mengurangi stress, juga 

meningkatkan stamina tubuh serta merawat kecantikan seluruh tubuh. Dengan 

demikian fisik dan pikiran juga akan kembali segar dan sehat. Body Scrub atau 

lulur merupakan ekstrak bahan alami dari tanaman yang dibuat dalam bentuk 

scrub yang digunakan untuk kecantikan dioleskan dan digosok perlahan lahan 

keseluruh tubuh untuk membersihkan badan dari kotoran-kotoran serta 

mengangkat sel-sel kulit mati pada tubuh sehingga kulit terlihat bersih dan halus.  

Lulur / Body Scrub membantu untuk menyehatkan dan merawat kulit  supaya 

tidak kusam, memutihkan kulit, mengencangkan dan menyehatkan kulit (Anita, 

2008).  

Proses pengangkatan kulit mati dalam sedian body scrub ditambahkan 

adanya bahan scrubbing dalam formulasinya. Diantaranya Cab-o-sil, silika dan 

adapun bahan scrubbing yang terbuat dari bahan alami diantaranya kopi dan 

beras. Pada pembuatan sediaan body scrub ini digunakan silica sebagai scrubbing. 
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Karena  ukuran partikel silica sekitar 15 nm yang tidak kasar ataupun khalus 

untuk menjadi scrubbing agar pada saat di oleskan pada tubuh tidak terlalu kasar 

dan tidak menimbulkan iritasi pada kulit (Calyptra, 2014). 

Keuntungan sediaan body scrub selain mempercantik kulit atau tubuh 

dapat menghaluskan dan menganggakat bagian sel kulit mati sehingga kulit 

terlihat tampak lebih cerah dan halus. Selain itu body scrub memiliki keuntungan 

yang lain  yaitu dari bentuk sediaan yang berbentuk krim. Keuntungan sediaan 

body scrub bentuk krim adalah meningkatkan efektivitas penggunaan bahan aktif 

pada kulit, mudah digunakan di kulit mudah merata sehingga konsumen lebih 

memilih untuk menggunakan sediaan body scrub  berbentuk krim dari pada 

sediaan yang lain. Dalam sedian body scrub ditambahkan bahan alamiseprti 

tumbuh-tumbuhan yang mengandung banyak khasian seperti tanaman kelor 

(Amallyah, 2013). 

Tanaman kelor awalnya tumbuh di India , namun kini kelor banyak 

ditemukan di daerah tropis. Tanaman kelor di Indonesia dikenal di masyarakat 

Sulawesi dengan naman kero. Orang Madura menyebutnya Maronggih. Di Sunda 

disebut kelor. Sedangkan di aceh di  sebut murong. Tanaman kelor dapat tumbuh 

dengan baik pada suhu 25-35
0
C, tapi mampu mentoleransi lingkungan dengan 

28
0
C. Beberapa jurnal ilmia menyebutkan tanaman kelor memiliki manfaat 

sebagai antibiotok, antioksidan, antiinflamasi dan dapat menurunkan kolesterol. 

Pada daun kelor mengandung bagian zat kimia yang bermanfaat. Fitokimia dalam 

daun kelor adalah tannin, streroid, triterpenoid, flavonoid, saponin, antarquinon, 

dan alkaloid, dimana semua merupakan antioksidan (Febby, 2015). 

Antioksidan didalam daun kelor mempunyai aktifitas menetralkan radikal 

bebas sehinga mencegah kerusakan oksidatif pada sebagian besar biomolekul dan 

menghasilkan proteksi terhadap kerusakan oksidatif secara signifikan. Beberapa 

senyawa bioaktif utama fenoliknya merupakan grup flavonoid seperti kuersetin, 

kaempferol, dan lain-lain. Kuersetin merupakan antioksidan kuat yang dikenal 

sebagai antioksidan potensial (Sutrisno, 2011). Pada konsentrasi estrak etanol 

daun Moringa oleifera 5% telah menunjukkan adanya aktifitas antioksidan. 

Dibuktikan dengan hasil kromatogram fraksi heksana pada daun Moringa oleifera 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
 

yang  menghasilkan 8 puncak dengan waktu retensi antara 3,063 menit - 19,123 

menit (Wiyana, 2015). 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk memformulasikan silica 

sebagai scrubing  dan daun Moringa oleifera 5% sebagai bahan aktif dalam 

sediaan lulur (body scrub) yang kemudian dilanjutkan dengan uji organoleptik dan 

uji karakteristik body scrub (pH, fiskositas dan daya sebar). 

 

1.2 Rumusan masalah 

 

1. Bagaimana pengaruh kadar ekstrak Moringa oleifera 5% dengan kadar 

silika (1,25%, 2,5% dan 3%) terhadap karakteristik fisik (organoleptis, 

viskositas, daya sebar) pada sediaan body scrub? 

2. Bagaimana pengaruh kadar ekstrak Moringa oleifera 5% dengan kadar 

silika (1,25%, 2,5% dan 3%) terhadap karakteristik kimia (pH) pada 

sediaan body scrub? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Menentukan pengaruh kadar ekstrak kelor 5% dengan kadar silika (1,25%,  

2,5% dan 5%) terhadap karakteristik fisik (organoleptis, viskositas, penetapan 

daya sebar) dan kimia (pH) body scrub. 

 

1.4 Hipotesis Penelitian 
 

1. Peningkatan kadar silika (1,25%, 2,5%, dan 5%) pada pembuatan body 

scrub ekstrak daun Moringa oleifera kadar 5% dapat memberikan 

perbedaan karakteristik fisik (organoleptis, viskositas, dan penetapan daya 

sebar) sediaan. 

2. Peningkatan kadar silika (1,25%, 2,5%, dan 5%) pada pembuatan body 

scrub ekstrak daun Moringa oleifera kadar 5% dapat memberikan 

perbedaan karakteristik kimia (pH) sediaan 
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1.5 .Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pengembangan 

formula ekstrak daun Moringa oleifera sebagai bahan aktif pembuatan body scrub. 

 


