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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menghambat reaksi oksidasi, 

dengan cara mengikat radikal bebas dan molekul yang sangat reaktif. (Winarsi, 

2007). Radikal bebas merupakan atom atau molekul yang sangat labil dan akan 

“mengambil” elektron dari zat atau senyawa yang berada didekatnya. 

Pengambilan elektron tersebut akan mengakibatkan zat atau senyawa lain tersebut 

kekurangan elektron, sehingga zat atau senyawa lain tersebut menjadi radikal 

(Muchtadi, 2013).  

Radikal bebas selain terbentuk secara alamiah melalui sistem biologis 

tubuh, juga berasal dari lingkungan. Reaksi inflamasi maupun pada setiap 

respirasi di mitokondria, akan menghasilkan oksidan. Kelebihan gizi juga 

merupakan faktor pemicu internal. Hal ini karena saat di metabolisme, disamping 

energi juga akan dihasilkan radikal bebas. Sedangkan sebagai faktor eksternal 

antara lain sinar ultraviolet matahari antara pukul 10.00–15.00, polusi asap rokok 

dan pabrik, emisi kendaraan bermotor maupun konsumsi alkohol (Ardhie, 2011). 

Antioksidan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu antioksidan alami dan 

antioksidan sintesis (Ardhie, 2011).Yang termasuk antioksidan sintetik yaitu butyl 

hidroksilanisol (BHA), butyl hidroksittoluen (BHT), propilgallat, danetoksiquin 

(Cahyadi, 2006), sedangkan antioksidan alami banyak terdapat pada tumbuh-

tumbuhan, sayur-sayuran dan buah-buahan (Winarsi, 2007). Antioksidan alami 

dapat diperoleh dari bahan alam. Untuk mengetahui apakah bahan dari alam atau 

sintetik mempunyai aktivitas antioksidan dapat menggunakan metode Transfer 

Atom Hidrogen (HAT). Metode HAT dilakukan berdasarkan reaksi reduksi yang 

dialami oleh oksidan sehingga akan mengubah warna. Salah satu contoh metode 

HAT adalah DDPH (2,2-Difenil-1-pikrilhidrazil) (Trifena, 2012).  

 Asupan antioksidan didapat secara oral ataupun topikal dengan dioleskan 

pada kulit (Pinnel, 2003). Antioksidan alami yang diperoleh dari tumbuhan telah 
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dikembangkan untuk digunakan secara topikal untuk meminimalkan efek 

perusakan dan mencegah kondisi patologi maupun fisiologi terkait dengan stres 

oksidatif (Bernatoniene et al., 2011).  

 Antioksidan saat ini banyak ditemui dalam bentuk suplemen oral dan juga 

dalam sediaan kosmetika (Trifena, 2012). Kosmetika adalah bahan yang 

dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia untuk 

membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi supaya 

tetap dalam keadaan baik, tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau 

menyembuhkan penyakit (Iswari, 2007). Penggunaan kosmetika yang 

mengandung antioksidan untuk mengatasi tanda-tanda penuaan kulit didasarkan 

pada teori radikal bebas. Pengaruh lingkungan seperti asap rokok, polutan, 

temperatur, nutrisi dan gaya hidup, semua memberi kontribusi dalam 

pembentukan radikal bebas. Hal ini merangsang peradangan kulit yang memicu 

serangkaian reaksi biokimia dikulit dan menyebabkan kerusakan jaringan kolagen 

dermis sehingga terjadi penuaan dini (Trifena, 2012). 

 Dewasa ini banyak dikembangkan produk perawatan kulit mengandung 

antioksidan dari bahan herbal yang diklaim dapat melawan tanda-tanda penuaan 

kulit (Trifena, 2012). Salah satunya yaitu tanaman Indonesia yang bisa 

dimanfaatkan untuk penelitian ini adalah umbi Bit (Beta vulgaris). 

 Bit merupakan tanaman yang mirip dengan umbi-umbian karena bagian 

akar tanaman bit yang menggembung sehingga sering disebut buah bit. Pigmen 

merah pada buah bit merupakan senyawa bernitrogen yang memiliki aktivitas 

antioksidan tinggi (Anam dkk, 2013). Umbi bit adalah salah satu tumbuhan yang 

memiliki kandungan antioksidan dengan IC50 sebesar 0,31 mg/ml (Stella, 2011). 

Ada juga penelitian lain menyebutkan IC50 umbi bit sebesar 8,02 mg/ml (Kapur, 

2012) dan 0,028 mg/ml (Brunet, 2011). Kandungan antioksidan pada umbi bit 

berupa senyawa polifenol, betalanin, flavonoid (Biondo, 2013). Betasianin dari 

umbi bit telah diketahui memiliki efek antiradikal dan aktivitas antioksidan yang 

tinggi (Rusita, 2015).  

Potensi antioksidan dari umbi bit dapat diformulasikan dalam bentuk 

sediaan kosmetika topikal. Sediaan topikal atau sediaan emulsi kosmetik 

perawatan kulit terdapat dalam bermacam-macam bentuk misalnya stik, gel, 
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losion dan krim (Anitha, 2012). Bentuk sediaan krim memiliki kestabilan yang 

lebih baik terhadap beragam kondisi dibandingkan bentuk sediaan losion. Di 

samping itu, tipe emulsi ini lebih mudah dipakai dan banyak disukai karena tidak 

terasa berlemak (Mu’awanah, 2014). 

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 atau minyak 

dalam air (Depkes, 2014). Krim juga didefinisikan sebagai cairan kental atau 

emulsi setengah padat baik bertipe w/o atau o/w (Ansel, 1985). Pada penelitain ini 

umbi bit yang diekstrak akan diformulasikan menjadi sediaan topikal yaitu krim 

tipe o/w (vanishing krim). Alasan pemilihan vanishing cream adalah ringan dan 

tidak berminyak saat diaplikasikan pada kulit, penyebaran dan penetrasi pada saat 

dikulit sangat baik, mengaktifkan efek hidrasi yang ditimbulkan oleh fase air dan 

menyebabkan efek pendinginan dikarenakan penguapan air (Barel et al., 2001). 

Menurut (Jellineck, 1970) Vanishing cream yang merupakan emulsi bertipe o/w 

dipilih sebagai basis sediaan topikal karena mudah dibuat, harganya murah, tidak 

berminyak, penampilan menarik, cenderung stabil dalam rentang temperatur yang 

luas dan fase minyaknya tidak mulai tengik (Marlinna, 2007).   

Vanishing cream dari umbi bit dapat diformulasikan dengan adanya 

penambahan VCO (Virgin coconut oil) sebagai pembawa minyak yang 

difungsikan juga sebagai peningkat penetrasi pada sediaan krim. Virgin Coconut 

Oil atau VCO merupakan minyak kelapa murni yang terdiri dari ester asam lemak 

(96%) dan gliserol. Kandungan asam lemak (terutama asam laurat dan oleat) 

dalam VCO bersifat melembutkan kulit. Khasiat serta tingginya ketersediaan 

VCO di Indonesia membuatnya berpotensi untuk dikembangkan sebagai bahan 

pembawa sediaan obat. VCO efektif dan aman digunakan sebagai moisturizer 

pada kulit sehingga dapat meningkatkan hidrasi kulit, dan mempercepat 

penyembuhan pada kulit (Agero, 2004). Kelebihan lain dari VCO adalah 

mengandung senyawa yang dapat berfungsi sebagai peningkat penetrasi (Lucida, 

2008). Senyawa peningkat penetrasi adalah senyawa yang dapat melemahkan 

sususan lipid interselluler stratum korneum sehingga transfer obat melalui kulit 
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dapat ditingkatkan. Disamping itu, VCO aman digunakan pada kulit karena tidak 

mengiritasi. Terkait dengan aktivitasnya, VCO ternyata juga memiliki aktivitas 

sebagai antibakteri (Fatimah, 2015). 

Selain penambahan VCO, pada penelitian ini juga menambahkan humektan. 

Humektan merupakan bahan penahan lembab yang sering ditambahkan dalam 

krim yang berfungsi menjaga kelembaban krim baik saat krim dalam kemasan 

maupun saat dioleskan. Humektan mempunyai peranan penting menjaga kadar air 

dalam sediaan, dimana air tersebut dapat menjadi absoption enhancer yang dapat 

melembabkan kulit sehingga dapat mempermudah obat penetrasi kedalam kulit 

(Allen, 2002). Humektan yang dipilih kali ini adalah propilenglikol. 

Propilenglikol digunakan secara luas dalam kosmetik dan industri farmasi 

sebagai pelarut dan pembawa untuk bahan-bahan yang larut dan tidak larut dalam 

air. Propilenglikol dianggap sebagai bahan yang tidak berbahaya untuk produk 

kosmetik dan aman digunakan dalam produk kosmetik sampai 50% (Barel, Paye, 

Mailbach, 2001). Menurut Boylan, propilenglikol digunakan secara luas sebagai 

pelarut, pengekstrak dan preservative. Propilen glikol merupakan pelarut umum 

yang lebih baik daripada gliserin dan dapat terlarut dalam berbagai bahan seperti 

kortikosteroid, fenol, obat-obat sulfa, barbiturate, vitamin (A dan D), sebagian 

alkaloid dan banyak lokal anestesi. Propilenglikol memiliki daya antiseptik yang 

mirip dengan etanol dan melawan pertumbuhan mikroorganisme mirip dengan 

gliserin namun sedikit kurang efektif dibandingkan etanol (Marlinna, 2007). 

   Untuk evaluasi sediaan dilakukan penentuan karakteristik fisik dengan uji 

tipe emulsi, viskositas, daya sebar dan karakteristik kimia yaitu evaluasi 

penetapan pH serta pengujian antioksidan dari ekstrak umbi bit. 

1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1 Bagaimana aktivitas antioksidan ekstrak umbi bit? 

1.2.2 Bagaimana pengaruh kadar VCO (5%, 10%, 15%) terhadap 

karakteristik fisik (organoleptis, viskositas, daya sebar), dan kimia 

(pH) sediaan krim ekstrak umbi bit? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
 

 
 

1.3 Tujuan 

 Tujuan dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan 

tujuan khusus. Tujuan umum dan tujuan khusus ini akan dicapai pada penelitian 

ini. 

1.3.1 Tujuan umum 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data aktivitas 

antioksidan ekstrak umbi bit dan memperoleh data karakteristik fisik dan kimia 

sediaan krim ekstrak umbi bit dengan basis vanishing cream. 

1.3.2 Tujuan Khusus  

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Memperoleh data aktivitas antioksidan ekstrak umbi bit 

2. Memperoleh data karakteristik fisik (viskositas, daya sebar) dan 

kimia (pH) sediaan krim ekstrak umbi bit sebagai antioksidan 

yang mengandung VCO 5%, 10%, dan 15%. 

1.4 Hipotesis 

 Adanya pengaruh VCO (Virgin Coconut Oil) dengan kadar 5%, 10% dan 

15% terhadap karakteristik fisik dan kimia sediaan krim ekstrak umbi bit dengan 

basis vanishing cream yang mengandung VCO dan propilenglikol. 

1.5 Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk 

kepentingan masyarakat luas serta dapat dikembangan menjadi formula krim 

dalam basis vanishing cream dari umbi bit serta sebagai antioksidan diharapkan 

dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan kefarmasian dalam formula krim 

ekstrak umbi bit. 

 


