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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Klasifikasi Tumbuhan  

2.1.1. Umbi Bit 

 Dalam taksonomi tumbuhan, Beta vulgaris L diklasifikasikan sebagai 

berikut (Splittstoesser, 1984) : 

Kingdom   : Plantae (Tumbuhan) 

Subkingdom   : Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh) 

Super Divisi   : Spermatophyta (Menghasilkan biji) 

Divisi    : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga) 

Kelas    : Magnoliopsida (berkeping dua / dikotil) 

Sub Kelas   : Hamamelidae 

Ordo    : Caryophyllales 

Famili    : Chenopodiaceae 

Genus    : Beta 

Spesies   : Beta vulgaris L. 

 

 

                               

 

 

2.2 Morfologi 

Umbi bit (Beta vulgaris) merupakan tanaman berbunga dari famili 

Chenopodiaceae, yang memiliki bentuk morfologis seperti umbi dan umumnya 

dijadikan sebagai sayuran. Ciri khas dari bit merah adalah warna akar bit yang 

Gambar 2.1 Tanaman Umbi Bit (www.Wikipedia.com) 
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berwarna merah pekat, rasa yang manis seperti gula, serta aroma umbi bit yang 

dikenal sebagai bau tanah (earthy taste) (Widyaningrum dan Suhartiningsih, 

2014). Menurut (Santiago dan Yahia, 2008), umbi bit atau sering juga dikenal 

dengan sebutan akar bit merupakan tanaman berbentuk akar yang mirip umbi-

umbian dan berasal dari famili Amaranthaceae (Wibawanto dkk, 2014). 

 

2.3 Manfaat Umbi Bit 

Umbi bit bagus untuk kardiovaskular, membangun dan mempertahankan 

komponen darah, merawat fungsi saluran cerna, membantu dan memperbaiki 

fungsi hepar (Setiawan, 2012). Umbi bit merupakan sumber potensial serat 

pangan, vitamin dan mineral. Didalam kandungan umbi bit terdapat vitamin yang 

potensial yaitu asam folat dan vitamin C, sedangkan dilihat dari kandungan 

mineralnya adalah berupa mangan, kalium, magnesium, besi, tembaga, dan fosfor. 

Kandungan pigmen pada umbi bit, yaitu betasianin diyakini sangat bermanfaat 

untuk mencegah penyakit kanker, terutama kanker kolon (usus besar) (Wibawanto 

dkk, 2014). 

 

2.4 Kandungan Beta vulgaris L 

Betalain merupakan pigmen bernitrogen dan bersifat larut dalam air, 

mempunyai dua subklas yaitu betacyanin dan betaxanthin yang masing-masing 

memberikan warna merah-violet dan kuning-orange pada bunga, buah dan 

jaringan vegetative. Komponen pokok betalain yang terdapat pada umbi bit yaitu 

betacyanin yang disebut betanin (Mastuti,2001). Menurut (Nemzer dkk., 2011).  

Umbi bit adalah sumber potensial dari pigmen yang larut air yaitu betanin. 

Betanin dalam bentuk betanidin 5-O-beta-glukosa merupakan antioksidan dan 

pencegah aktif terjadinya induksi oksigen dan oksidasi oleh radikal bebas dari 

molekul biologi. Berdasarkan sifat tersebut, pigmen dalam umbi bit telah 

digunakan sebagai bahan tambahan alami pada makanan dan minuman. Pewarna 

umbi bit dihasilkan dari ekstrak cair bit merah yang terdiri dari berbagai macam 

pigmen yang semuanya termasuk dalam kelas betalain. Betalain terdiri atas dua 

kelompok yakni red betasianin dan yellow betaxanthin dimana kedua macam 

pigmen yang terkandung didalamnya memberikan kontribusi terhadap tingginya 
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aktivitas antioksidan pada bit merah. Kemampuan aktivitas antioksidan bit merah 

untuk menghambat terjadinya oksidasi oleh radikal bebas disebut dengan nilai % 

inhibition (Wibawanto dkk, 2014) 

2.4.1 Betalain  

Betalain adalah salah satu pewarna alami penting yang banyak digunakan 

dalam sistem pangan. Walaupun pigmen betalain/betasianin telah digunakan 

untuk pewarna alami sejak dahulu tetapi pengembangannya tidak secepat 

antosianin. Hal ini karena keterbatasan tanaman yang mengandung pigmen 

betalain (Mastuti dkk, 2010). Betalain merupakan turunan immonium dari 

betalanic acid yang terbagi kedalam merah-ungu (betasianin) dan kuning-orange 

(betaxanthin). Menurut Stintzing dan Carle 2008, betalain bit merah terdiri dari 

betanin, isobetani, prebetanin, dan jumlah sedikit vulgaxanthin I dan vulgaxanthin 

II.  

Betalain telah diidentifikasikan sebagai antioksidan alami yang memiliki 

efek positif terhadap kesehatan manusia, selain itu juga memiliki aktifitas anti 

kanker (Anam dkk, 2013). 

   

 Gambar 2.2  Struktur Betalain (www.chemieunterricht.com) 

2.5 Radikal Bebas 

Radikal bebas dapat diartikan sebagai molekul yang mempunyai satu atau 

lebih elektron yang tidak berpasangan diorbit luarnya sehingga reaktif tidak stabil. 

Untuk mendapatkan kestabilan, molekul tersebut bersifat reaktif mencari 

pasangan elektron sehingga disebut juga sebagai reactive oxygen spesies (ROS). 

Radikal bebas terbentuk selain secara alamiah melalui sistem biologis tubuh, juga 
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berasal dari lingkungan. Reaksi inflamasi maupun pada setiap respirasi di 

mitokondria, akan menghasilkan oksidan. Kelebihan gizi juga menjadi faktor 

pemicu internal. Hal ini karena saat dimetabolisme, disamping energi juga akan 

dihasilkan radikal bebas. Sedangkan sebagai faktor eksternal antara lain sinar 

ultraviolet matahari antara pukul 10.00-15.00, polusi adap rokok dan pabrik, emisi 

kendaraan bermotor maupun konsumsi alkohol (Muchtadi, 2013).  Proses 

masuknya radikal bebas kedalam tubuh dapat dilihat pada gambar 2.3 

 

Gambar 2.3 Proses Masuknya Radikal Bebas ke dalam Tubuh. (www. 

tipscarahidupsehat.com)  

 

2.6 Antioksidan 

Antioksidan adalah molekul yang mampu menghambat oksidasi dari 

molekul. Oksidasi merupakan reaksi kimia yang memindahkan elektron dari satu 

substansi ke agen oksidan. Sebagai pertahanan terhadap kerusakan oksidatif, maka 

sel dilengkapi dengan berbagai jenis antioksidan yang bekerja melalui beragam 

mekanisme. Senyawa antioksidan adalah senyawa yang dapat menetralkan radikal 

bebas atau suatu bahan yang berfungsi mencegah sistem biologis tubuh dari efek 

yang merugikan yang timbul dari proses ataupun reaksi yang menyebabkan 

oksidasi berlebihan. Antioksidan memiliki peranan penting dalam melindungi 

tubuh dari serangan oksidatif oleh peroksida, radikal hidroksil dan radikal anion 

superoksidan. Aktivitas antioksidan dapat menstabilkan radikal bebas dengan cara 

melengkapi kekurangan elektron pada radikal bebas dan menghambat proses 
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reaksi berantai dan pembentukan radikal bebas yang menimbulkan stress 

oksidatif. Antioksidan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 

1. Antioksidan alamiah misalnya flavonoid, kumarin, asam fenolat, 

asam linoleat, omega-3, vitamin E, β-karoten, vitamin C, dan 

lainnya. 

2. Antioksidan farmakologis/sintetik antara lain: probukol, inhibitor 

xantin oksidase (alopurinol, asam folat), SOD, katalase, NADPH 

inhibitors (adenosin, calcium channel blockers), AO endogen hasil 

akitivitas glutation peroksidase (glutation, asetilsistein), inhibitor 

siklus redoks besi (deferoksmin, apotransferin, seruloplasmin), 

antiinflamasi nonsteroid, oral antidiabetik (misalnya metformin), 

statin (misalnya simvastatin), omeprazole, dan sebagainya. 

Terdapat dua strategi guna meredam dampak negatif oksidan, yakni 

mencegah menumpuknya senyawa oksidan dan mencegah rantai reaksi 

berkelanjutan. Itu sebabnya, agar dapat bekerja secara optimal maka diperlukan 

kerjasama sistem antioksidan. Berdasarkan pemberiannya, antioksidan dapat 

diberikan secara sistemik (oral maupun injeksi) dan topikal (Ardhie, 2011).  

Berdasarkan mekanisme kerjanya, antioksidan digolongkan menjadi 3 

kelompok, yaitu antioksidan primer, sekunder, dan tersier. 

a. Antioksidan primer 

Antioksidan primer meliputi enzim superoksida dismutase (SOD), katalase, 

dan glutation peroksidase. Senyawa dikatakan sebagai antioksidan primer, 

apabila dapat memberikan atom hidrogen secara cepat kepada senyawa 

radikal, kemudian senyawa radikal bebas baru atau mengubah radikal bebas 

yang telah terbentuk menjadi molekul yang kurang reaktif (Belleville-Nabet, 

1996).  

b. Antioksidan Sekunder 

Antioksidan ini biasanya disebut juga antioksidan eksogenus atau non 

enzimatis. Kerja antioksidan ini yaitu dengan cara menangkapnya, akibatnya 

radikal bebas tidak akan bereaksi dengan komponen seluler (Lampe, 1999). 
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c. Antioksidan tersier  

Antioksidan tersier meliputi system enzim DNA-repair dan metioni 

sulfoksida reduktase. Enzim-Enzim ini berfungsi dalam perbaikan 

biomolekular yang rusak akibat radikal bebas (Demple dan Harrison, 1994). 

Tabel 2.1 Parameter nilai antioksidan (Shandiutami, 2012) 

Intensitas Nilai IC50 (bpj) 

Sangat aktif <50 

Aktif 50-100 

Sedang 101-250 

Lemah 250-500 

Tidak aktif >500 

 

2.6.1 Mekanisme Kerja Antioksidan 

 Mekanisme kerja antioksidan secara umum adalah menghambat oksidasi 

lemak. Oksidasi lemak terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu inisiasi, propagasi 

dan terminasi. Pada tahap inisiasi terjadi pembentukan radikal asam lemak, yaitu 

suatu senyawa turunan asam lemak yang bersifat tidak stabil dan sangat reaktif 

akibat dari hilangnya satu atom hidrogen. Pada tahap selanjutnya, yaitu propagasi, 

radikal asam lemak akan bereaksi dengan oksigen membentuk radikal peroksi. 

Radikal peroksi lebih lanjut akan menyerang asam lemak menghasilkan 

hidroperoksidasi dan radikal asam lemak baru. 

 Antioksidan yang baik akan bereaksi dengan radikal asam lemak segera 

setelah senyawa tersebut terbentuk. Dari berbagai antioksidan yang ada, 

mekanisme kerja serta kemampuannya sebagai antioksidan sangat bervariasi. 

Sering kali, kombinasi beberapa jenis antioksidan memberikan perlindungan yang 

lebih baik (sinergisme) terhadap oksidasi dibandingkan dengan satu jenis 

antioksidan saja (Kumalaningsih, 2006).  

 Penghambatan oksidasi lipida oleh antioksidan melalui lebih dari satu 

mekanisme tergantung pada kondisi reaksi dan sistem makanan. Ada empat 

kemungkinan mekanisme penghambatan tersebut yaitu:  
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a) Pemberian Hidrogen 

b) Pemberian elektron 

c) Penambahan lipida dan cincin aromatik antioksidan 

d) Pembentukan kompleks antara lipida dan cincin aromatik 

antioksidan 

 Studi lebih lanjut menunjukkan bahwa ketika atom hidrogen labil pada 

suatu antioksidan tertentu diganti dengan deuterium, antioksidan tersebut menjadi 

tidak efektif. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme penghambatan dengan 

pemberian elektron (Trilaksani, 2003). Mekanisme kerja antioksidan pada tubuh 

dapat dilihat pada gambar 2.4 

 

Gambar 2.4 Mekanisme Kerja Antioksidan (Krisnadi, 2012) 

 

2.7 Uji aktivitas antioksidan  

2.7.1 Metode DPPH 

Uji antioksidan dengan motede perendam DPPH (2,2-Difenil-1- 

Pikrihidrazil) merupakan metode yang cepat, sederhana dan murah mengukur 

kapasitas antioksidan dari suatu sampel dengan menggunakan radikal bebas. 

Penggunaan DPPH secara luas untuk menguji kemampuan sampel untuk 

bertindak sebagai free radical scavenger atau donor hidrogen dan untuk 

mengevaluasi aktivitas antioksidan dari suatu sampel (Sartika, 2013). Jika semua 
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elektron pada radikal bebas DPPH menjadi berpasangan maka larutan dari ungu 

tua menjadi kuning terang dan absorbansi pada panjang gelombang 517 nm akan 

hilang (Ernawati, 2012). 

 

Gambar 2.5 Mekanisme Penghambatan Radikal DPPH (Miryanti 

et.al; 2011) 

Aktivitas antioksidan dapat dihitung dengan rumus dibawah ini : 

 

  

2.7.2 IC 50 

IC50 yaitu bilangan yang menunjukkan konsentrasi ekstrak yang mampu 

menghambat aktivitas suatu radikal sebesar 50%. 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). Nilai IC50 tersebut digunakan untuk menghitung 

konsentrasi ekstrak dalam sediaan. IC50 dihitung menggunakan kurva regresi 

linear pada berbagai konsentrasi uji versus % aktivitas antioksidan (Yuhernita, 

2011). 

 

2.8 Ekstraksi 

Ekstraksi adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut 

sehingga terpisah dari bahan yang tidak larut dengan pelarut cair. Senyawa aktif 

yang terdapat dalam berbagai simplisia dapat digolongkan kedalam golongan 

minyak atsiri, alkaloid, flavonoid, dan lain-lain. Dengan diketahuinya senyawa 

aktif yang dikandung simplisia akan mempermudah pemilihan pelarut dan cara 

ekstraksi yang tepat (DepKes RI, 2000). 

% Aktivitas antioksidan =
Absorbansi kontrol−Absorbansi sampel

Absorbansi kontrol
 x 100% 
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2.8.1 Metode Ektraksi 

1. Cara dingin 

 Ekstraksi cara dingin memiliki keuntungan dalam proses ekstraksi 

total, yaitu memperkecil kemungkinan terjadinya kerusakan pada senyawa 

termolabil yang terdapat pada sampel. Sebagian besar senyawa dapat 

terekstraksi dengan ekstraksi cara dingin, walaupun ada beberapa senyawa 

yang memiliki keterbatasan kelarutan terhadap pelarut pada suhu ruangan. 

 Terdapat sejumlah metode ekstraksi, yang paling sederhana adalah 

ekstraksi dingin (dalam labu besar berisi biomasa yang diagitasi 

menggunakan stirer), dengan cara ini bahan kering hasil giliran diekstraksi 

pada suhu kamar secara berturut-turut dengan pelarut yang kepolarannya 

makin tinggi. Keuntungan cara ini merupakan metode ekstraksi yang 

mudah karena ekstrak tidak dipanaskan sehingga kemungkinan kecil 

bahan menjadi terurai (Heinrich et al., 2004) 

a. Maserasi 

 Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisia dengan 

menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan 

pada temperatur ruangan (kamar). Maserasi bertujuan untuk menarik zat-

zat berkhasiat yang tahan pemanasan maupun yang tidak tahan 

pemanasan. Secara teknologi maserasi termasuk ekstraksi dengan prinsip 

metode pencapaian konsentrasi pada keseimbangan. Maserasi dilakukan 

dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur 

ruangan atau kamar (Depkes RI, 2000). 

b. Perkolasi 

 Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru dan 

sempurna (exhaustiva extraction) yang umumnya dilakukan pada 

temperatur ruangan. Prinsip perkolasi adalah dengan menempatkan serbuk 

simpilsia pada suatu bejana silinder, yang bagian bawahnya diberi sekat 

berpori. Proses terdiri dari tahap pengembangan bahan, tahapan maserasi 

antara, tahap perkolasi sebenarnya (penetesan/penampunagn ekstrak), 

terus menerus sampai diperoleh ekstrak (perkolat) yang jumlahnya 1-5 kali 

bahan (DepKes RI, 2000). 
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2. Cara panas (DepKes RI, 2000) 

a. Refluks  

Refluks merupakan ekstraksi dengan pelarut pada temperatur 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. 

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. 

c. Digesti 

Digesti merupakan maserasi kinetik (dengan pengadukan kontinyu) 

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

yaitu secara umum dilakukan pada temperature 40-50°C. 

d. Infusa 

Infusa adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperature penangas 

air mendidih, temperature terukur 90-98°C selama waktu tertentu (15-

20 menit). 

e. Dekok 

Dekok adalah infus pada waktu yang lebih lama (suhu lebih dari 

30
o
C) dan temperatur sampai titik didih air.  

 

2.9 Kulit 

2.9.1 Struktur Kulit 

Kulit adalah merupakan selimut yang menutupi permukaan tubuh dan 

memiliki fungsi utama sebagai pelindung dari bebrbagai macam gangguan dari 

rangsangan luar. Fungsi pelindung ini terjadi melalui sejumlah mekanisme 

biologis, seperti pembentukan lapisan tanduk secara terus menerus (keratinisasi 

dan pelepasan sel-sel yang sudah mati), respirasi dan pemgaturan suhu tubuh, 

produksi serum dan keringat dan pembentukan pigmen melanin untuk melindungi 
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kulit dari bahaya sinar matahari, sebagai peraba dan perasa, serta pertahanan 

tekanan dan infeksi dari luar. Kulit terbagi menjadi tiga lapisan utama, yaitu: 

1. Epidermis (lapisan paling luar)  

2. Dermis 

3. Subkutis (jaringan lemak bawah kulit) (Djajadisastra et al., 2007). 

 

 

Gambar 2.6 Struktur Kulit (httpwww.softilmu.com) 

2.9.2  Epidermis 

Epidermis merupakan jaringan epitel berlapis pipih dengan sel epitel yang 

mempunyai lapisan tertentu. Lapisan ini terdiri dari 5 lapisan yaitu stratum 

germinativum, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lusidum, dan 

stratum kornneum (Anwar, 2012). Tumbuh terus menerus ke arah permukaan 

kulit hingga membentuk sel-sel lapisan kulit yang disebut startum korneum. 

Startum korneum paling tebal terletak pada telapak kaki dan paling tipis terletak 

pada pelupuk mata, pipi, dan dahi (Arief, 1998). 

Startum korneum memiliki lapisan permukaan film, lapisan film ini 

mempunyai pH antara 4,5 - 6,5 yang disebut mantel asam yang terdiri dari asam 

laktat dan asam amino dikarboksilat. Perubahan drastis pada pH menyebabkan 

meningkatnya pemasukan bakteri (Arief, 1998). 

2.9.3 Dermis 

Dermis atau corium tersusun oleh sel-sel dalam berbagai bentuk dan 

keadaan, dermis terdiri dari bahan dasar serabut kolagen dan elastin, yang berada 

didalam substansi dasar yang bersifat koloid dan terbuat dari gelatin mukopolo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 
 

sakarida. Serabut kolagen dan serabut elastin merupakan jaringan ikat. Serabut 

kolagen memiliki fungsi untuk menjaga kelenturan dan kekencangan kulit 

sedangkan serabut elastin berfungsi menjaga kekuatan dan kekenyalan kulit 

(Djajadisastra et al., 2007) 

2.9.4 Subkutis 

Subkutis merupakan bagian yang terletak paling bawah dari kulit dan 

terbentuk dari jaringan ikat longgar yang memisahakan kulit dengan otot 

dibawahnya sehingga kulit dapat bergerak dengan mudah diatas jaringan 

penyangganya (Primadiati, 2001). 

2.9.5 Fungsi Kulit 

Dari struktur kulit yang sedemikian rumit, jelas mempertahankan seluruh 

bagian tubuh bukanlah satu-satunya fungsi kulit. Beberapa fungsi kulit adalah 

sebagai berikut: 

1. Fungsi Proteksi  

Kulit menjaga bagian dalam tubuh terhadap gangguan fisik dan 

mekanis, misalnya tekanan, gesekan, tarikan, gangguan kimiawi, 

misalnya zat-zat kimia terutama yamg bersifat iritan, contohnya lisol, 

karbol, asam dan alkali kuat lainnya; gangguan yang bersifat panas, 

misalnya radiasi, sengatan sinar ultraviolet; gangguan infeksi luar 

terutama kuman/bakteri maupun jamur. Hal ini di mungkinkan karena 

adanya bantalan lemak, tebalnya lapisan kulit dan serabut-serabut 

jaringan penunjang yang berperanan sebagai pelindung terhadap 

sebagai pelindung terdapat gangguan fisik.melanosit turut berperanan 

dalam melindungi kulit terhadap pajanan sinar matahari dengan 

mengadakan tanning. Proteksi rangsangan kimia dapat terjadi karena 

sifat stratum korneu yang yang impermeable terhadap berbagai zat 

kimia dan air, disamping itu terdapat lapisan keasaman kulit yang 

melindungi kontak zat-zat kimia ddengan kulit. Lapisan keasaman 

kulit ini mungkin terbentuk dari hasil ekskresi keringat dan serum, 

keasaman kulit menyebabkan pH kulit berkisar pada pH 5-6,5 

sehingga merupakan pelindungan kimiawi terhadap infeksi bakteri 

maupun jamur. Proses keratinisasi juga berperan sebagai sawa 
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(barrier) mekanisme karena sel-sel mati melepaskan diri secara teratur. 

(Djuanda et al., 1999). 

2. Fungsi absorbsi 

Kemampuan absorbsi kulit dipengaruhi oleh tebal tipisnya kulit, 

hidrasi, kelembapan, metabolisme dan jenis vehikulum. Penyerapan 

dapat berlangsung melalui celah antara sel, menembus sel-sel 

epidermis atau melalui muara saluran kelenjar, tetapi lebih banyak 

yang melalui sel-sel epidermis daripada yang melalui kelenjar 

(Djuanda et al., 1999). 

3. Fungsi ekskresi 

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

atau sisa metabolisme dalam tubuh berupa NaCl, urea, asam urat, dan 

ammonia. Kelenjar lemak pada fetus atas pengaruh hormon androgen 

dari ibunya memproduksi sebum untuk melindungi kulitnya terhadap 

cairan amnion, pada waktu lahir dijumpai sebagi vernix caseose. 

Sebum yang diproduksi melindungi kulit karena lapisan sebum ini 

selain meminyaki kulit tidak menjadi kering (Djuanda et al., 1999). 

4. Termoregulasi  

Kulit mengatur temperatur tubuh melalui mekanisme dilatasi dan 

konstriksi pembuluh kapiler melalui perspirasi yang keduanya di 

pengaruhi syaraf otonom. Pada saat temperatur badan menurun terjadi 

vasokonstriksi, sedangkan pada saat temperatur meningkat terjadi 

vasodilatasi untuk meningkatkan pembuangan panas (Tranggono, 

2007). 

5. Persepsi sensoris 

Kulit bertanggung jawab sebagai indra terhadap rangsangan dari luar 

berupa raba, tekanan, suhu dan nyeri. Rangsangan diterima oleh 

reseptor diteruskan kedalam sistem saraf pusat kemudian interpretasi 

(Tranggono, 2007). 

6. Fungsi pembentukan pigmen 

Sel pembentuk pigmen (melanosit), terletak dilapisan basal dan sel ini 

berasal dari rigi saraf. Perbandingan jumlah sel basal: melanosit adalah 
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10:1. Jumlah melanosit dan jumlah serta besarnya butiran pigmen 

(melanososmes) menentukan warna kulit ras maupun individu 

(Djuanda et al., 1999). 

7. Fungsi Keratinisasi 

Fungsi keratinisassi adalah untuk memberi perlindungan kulit terhadap 

infeksi secara mekanis fisiologik (Djuanda et al., 1999). 

 

2.10 Proses Penuaan  

Penuaan adalah akibat kerusakan baik anatomi maupun fisiologi pada semua 

organ tubuh, mulai dari pembuluh darah, organ tumuh lainnya sampai kulit 

(Tranggono, 2007). Proses penuaan kulit terjadi karena paparan sinar ultraviolet 

yang akan merusak kedalam lapisan kulit kemudian menembus lapisan basal 

sehingga menimbulkan kerutan dan penuaan kulit (Maulina, 2011). Dalam proses 

menua kecepatan radikal bebas bertambah dari pada kecepatan pemulihannya. 

Kegiatan radikal bebas dibangkitkan oleh pengaruh lingkungan seperti produk 

samping dari industri pabrik plastik, ozon atmosfer, asap kenalpot mobil dan 

motor (Tambayong, 2000). 

Kulit dapat menjadi kering disebabkan berkurangnya kadar air dalam 

lapisan kulit dan menurunnya fungsi kelenjar minyak dan kelenjar keringat. 

Permukaan kulit yang kasar dan kusam terjadi karena berkurangnya kemampuan 

regenerasi kulit dan adanya kecendrungan sel-sel kulit mati untuk saling melekat 

dipermukaan kulit. Kulit kendur, timbul kerutan dan lipatan kulit yang nyata 

disebabkan oleh perubahan faktor-faktor antara lain serabut kolagen dan elastin 

yang menjaga kelenturan kulit berubah menjadi kaku, tidak lentur sehingga 

kehilangan elastisitasnya, jaringan lemak subkutan berkurang disertai lapisan kulit 

yang tipis. Bercak pigmentasi yang tidak merata dipermukaan kulit terjadi akibat 

perubahan pada distribusi pigmen melanin disertai fungsi melanosit yang menurun 

(Pindha, 2000). 

 

2.11 Krim 

Krim adalah bentuk sediaan setengah padat mengandung satu atau lebih 

bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Istilah ini 
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secara tradisional telah digunakan untuk sediaan setengah padat yang mempunyai 

konsistensi relatif cair diformulasi sebagai emulsi air dalam minyak atau minyak 

dalam air (DepKes RI, 2014).  

Krim merupakan sistem emulsi sediaan semipadat mengandung satu atau 

lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai dengan 

penampilan tidak jernih. Dua cairan yang saling bercampur cenderung 

membentuk tetesan-tetesan jika diaduk secara mekanis. Jika pengocokan 

dihentikan, tetesan akan bergabung menjadi satu dengan cepat dan kedua cairan 

tersebut akan memisah. Lamanya terjadi tetesan tersebut dapat ditingkatkan 

dengan menambahkan suatu pengemulsi. Biasanya hanya ada satu fase yang 

bertahan dalam bentuk tetesan untuk jangka waktu yang cukup lama. Fase ini 

disebut fase dalam (fase terdispersi atau fase diskontinu) dan fase ini dikelilingi 

fase luar atau fase kontinu. Ada dua bentuk emulsi dalam bahan dasar kosmetik, 

yaitu yang mempunyai fase dalam minyak dan fase luar air, sehingga disebut 

emulsi minyak dalam air (m/a). Sebaliknya, emulsi yang mempunyai fase dalam 

air dan fase luarnya minyak disebut emulsi air dalam minyak dan dikenal sebagai 

a/m (Rieger, 1994). Krim sebagai emulsi tipe o/w sangat mudah menyebar dan 

terabsorbsi. Fase air (biasanya 60- 80% volume) mengandung komponen seperti: 

humektan untuk mencegah kehilangan air, (misalnya, gliserin, sorbitol, chelating 

agen untuk mengikat ion polivalen dan menjaga stabilitas emulsi (misalnya, 

EDTA), larut dalam air (misalnya, ion) surfaktan untuk menstabilkan emulsai: 

surfaktam ammonium kuaterner (quats) untuk memberikan aktivitas kuman 

(misalnya, gusi, selulosa, mineral lempung); protein, vitamin dan mineral yang 

larut dalam air (Trifena, 2012). 

Krim merupakan bentuk sediaan yang paling banyak digunakan untuk 

pemakaian eksternal (sediaan topikal) karena sediaan ini memiliki kelebihan yaitu 

(Widyastuti, 2011): 

a. Tidak memberikan kesan lengket di kulit. 

b. Pemkaian nyaman, mudah menyebar pada permukaan kulit dan 

 mudah dioleskan 

c. Tidak mengiritasi kulit. 

d. Memberikan efek dingin. 
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e. Mudah tercuci dengan air, sehingga mudah dihilangkan dari tempat 

 pemakaian. 

Kekurangan dari krim: 

1. Susah dalam pembuatannya karena pembuatan krim harus dalam 

keadaan panas. 

2. Mudah pecah disebabkan dalam pembuatan formula tidak pas. 

3. Mudah kering dan mudah rusak khususnya tipe a/m karena terganggu 

sistem campuran terutama disebabkan oleh perubahan suhu dan 

perubahan komposisi disebabkan penambahan salah satu fase secara 

berlebihan. 

Berdasarkan tipe emulsi, krim dibedakan menjadi dua yaitu (Widyastuti, 

2011) 

a. Basis krim minyak dalam air 

Basis krim minyak dalam air adalah fase air berada pada fase luar 

sedangkan fase minyak berada pada fase yang terdispersi dalam fase air 

dengan bantuan suatu emulgator. Tipe krim ini memiliki keuntungan: 

1. Dapat memberikan efek obat yang lebih cepat daripada dasar salep 

minyak. 

2. Tidak tampak atau tidak berbekas bila digunakan. 

3. Dapat diencerkan dengan air. 

4. Mudah dicuci oleh air. 

b. Basis krim air dalam minyak 

Basis krim air dalam minyak adalah fase minyak berada pada fase 

luarnya sedangkan fase air terdispersi dalam fase minyak dengan 

bantuan suatu emulgator. 

2.11.1 Cara Pembuatan Krim 

 Krim merupakan sediaan semisolida, berupa emulsi minyak dalam air atau 

air dalam minyak. Berikut ini adalah bahan–bahan penyusun sediaan krim: 

1. Zat berkhasiat: Sifat fisika dan kimia dari bahan atau zat berkhasiat dapat 

menentukan cara pembuatan dan tipe krim yang dapat dibuat, apakah 

krim tipe minyak dalam air atau tipe air dalam minyak. 
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2. Minyak: Salah satu fase cair yang bersifat nonpolar 

3. Air: Salah satu fase cair yang bersifat polar. Untuk pembuatan digunakan 

air yang telah dididihkan dan segera digunakan setelah dingin. 

4. Pengemulsi: Umumnya berupa surfaktan anion, kation atau nonion. 

Pemilihan surfaktan didasarkan atas jenis dan sifat krim yang 

dikehendaki. Untuk krim tipe minyak–air digunakan zat pengemulsi 

seperti trietanolaminil stearat dan golongan sorbitan, polisorbat, poliglikol 

dan sabun. Untuk membuat krim tipe air-minyak digunakan zat 

pengemulsi seperti lemak bulu domba, setil alkohol, stearil alkohol, 

setaseum dan emulgida. 

 Ketidakstabilan emulsi dapat digolongkan sebagai berikut , yaitu : 

a. Flokulasi dan Creaming 

Merupakan pemisahan dari emulsi menjadi beberapa lapis cairan, 

dimana masing-masing lapis mengandung fase dispersi yang berbeda. 

b. Koalesen dan pecahnya emulsi ( Craking atau breaking ) 

Pecahnya emulsi yang bersifat tidak dapat kembali. Penggojokkan 

sederhana akan gagal untuk mengemulsi kembali butir-butir tetesan 

dalam bentuk emulsi yang stabil.  

c. Inversi adalah peristiwa berubahnya tipe emulsi M/A ke tipa A/M atau 

sebaliknya. Inverse dapat dipengaruhi oleh suhu. (Anief, 2000). 

 

2.11.2 Vanishing Cream  

 Vanishing cream adalah basis yang dapat dicuci dengan air yang emulsi 

minyak dalam air. 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 semipermeable (Lachman, 1994). 

2.12 Humektan 

 Humektan digunakan untuk meminimalkan kehilangan air dari sediaan 

semipadat, mencegah pengeringan dan menambahkan penerimaan keseluruhan 

produk dengan meningkatkan kualitas dan konsistensi umum. Senayawa yang 

telah digunakan sebagai humektan dalam formulasi krim termasuk gliserol, 

propilen glikol, sorbitol dan berat molekul rendah macrogols (Widyastuti, 2011).  
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 Menurut Jackson, humektan merupakan suatu bahan yang dapat 

mempertahankan air pada sediaan. Humektan berfungsi untuk memperbaiki 

stabilitas suatu bahan dalam jangka waktu yang lama, selain itu untuk melindungi 

komponen-komponen yang terikat kuat di dalam bahan termasuk air, lemak, dan 

komponen lainnya (Laeha,  2015). 

 Humektan akan mengikat air pada sediaan, sehingga tidak menguap, 

kelembaban terjaga dan sediaan tetap memiliki tekstur yang baik. Humektan juga 

dapat berfungsi memperbaiki permeabilitas kulit melalui mekanisme sponge 

effect, sehingga dapt meningkatkan penetrasi bahan obat. 

2.12.1 Propilenglikol 

Sinonim : Hard wax, paraffinum solidum, paraffin wax. 

Pemerian : berbentuk cair, tidak berwarna, berasa manis 

Titik lebur : -59
o
C 

Penggunaan : humektan, preservative 

BM  : 76,9 

Struktur : 

 

Gambar 2.7 Struktur Propilenglikol (Marlinna, 2007) 

 

 Propilenglikol mengandung tidak kurang dari 99,5% C3H8O2. Pemerian 

propilenglikol yaitu cairan kental, jernih, tidak berwarna, rasa khas, praktis 

tidak berbau, menyerap air pada udara lembab. Propilenglikol dapat 

bercampur dengan air, aseton, kloroform, larut dalam eter dan dalam 

beberapa minyak essensial, tetapi tidak dapat bercampur dengan minyak 

lemak. (Anonim, 1995). 
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2.12.2 Virgin Coconut Oil 

 Virgin coconut oil (VCO) merupakan bentuk olahan daging kelapa yang 

baru-baru ini banyak diproduksi orang. Di beberapa daerah, VCO lebih terkenal 

dengan nama minyak perawan, minyak sara, atau minyak kelapa murni (Setiaji 

dan Prayugo, 2006 ). 

 Minyak kelapa murni merupakan hasil olahan kelapa yang bebas dari 

transfatty acid (TFA) atau asam lemak-trans. Asam lemak trans ini dapat terjadi 

akibat proses hidrogenasi. Agar tidak mengalami proses hidrogenasi, maka 

ekstraksi minyak kelapa ini dilakukan dengan proses dingin. Misalnya, secara 

fermentasi, pancingan, sentrifugasi, pemanasan terkendali, pengeringan parutan 

kelapa secara cepat dan lain-lain (Darmoyuwono, 2006 ). 

 

Penampakan : tidak berwarna, Kristal seperti jarum 

Aroma  : ada sedikit berbau asam ditambah bau karamel 

Kelarutan : tidak larut dalam air, tetapi larut dalam alkohol (1:1) 

Berat jenis : 0,883 pada suhu 20
o
C  

pH  : tidak terukur, karena tidak larut dalam air. Namun karena  

   termasuk dalam senyawa asam maka dipastikan memiliki  

   pH dibawah 7 

% penguapan : tidak menguap pada suhu 21
o
C (0%) 

Titik cair : 20-25
o
C 

Titik didih : 225
o
C 

Kerapatan udara : 6,91 

Tekanan uap : 1 mmHg pada suhu 121
o
C 

(Darmayuwono, 2006). 

 

2.13 Formulasi basis  

Pada penelitian ini menggunakan basis vanishing cream digunakan dalam 

formulasi sediaan krim antioksidan dari ekstrak umbi bit. Komposisi basis 

vanishing cream modifikasi dari Ditter, 1970 (Widyastuti, 2011).  
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Tabel 2.2 Komposisi Basis Vanishing Cream (Widyastuti, 2011). 

Bahan % b/b 

Asam stearat 15 

Malam putih 2 

Vaselin putih 8 

Trietanolamin 1,5 

Nipagin  0,25 

Nipasol 0,125 

Propilen glikol 15 

Aquades                   sampai dengan 100 

 

Komposisi Penyusun  

1. Asam stearat (Rowe et al., 2009) 

Sinonim   :   Acid cetylacetic; Crodacid; E570; Edernol 

Rumus Kimia :   C18H36O2 

Berat molekul :   284,47 

Pemerian : Kristal padat warna putihatau sedikit kekuningan,   

mengkilap, sedikit mengkilap, sedikit berbau dan berasa 

lemak. 

Titik lebur   : ≥ 54
O 

C 

Inkompaktibilitas :  Dengan Logam hidroksi, obat naproxen dan bahan  

      pengoksidasi 

Penggunaan  : Pada penggunaan krim digunakan sebagai bahan 

pembentuk emulsi 

  Asam stearat dalam sediaan topikal digunakan sebagai pembentuk emulsi 

dengan konsentrasi kadar 1-20%. Sebagian dari asam stearate dinetralkan 

dengan alkalis atau TEA untuk memberikan tekstur krim yang elastik. 

2. Malam putih (Rowe et al., 2009) 

Sinonim   : white beeswax 

Pemerian  : Tidak berasa, serpihan putih dan sedikt tembus cahaya 

Kelarutan : Larut dalm kloroform, eter, minyak menguap; sedikit larut 

dalam etanol (95%); praktis tidak larut dalam air. 
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Titik lebur  : 61-65
O
 C 

Inkompaktibilitas : Dengan bahan pengoksidasi 

Penggunaan  : Bahan penstabil emulsi, bahan pengeras. 

 Pada sediaan krim dan ointments digunakan untuk meningkatkan 

konsistensi dan menstabilakan emulsi air dalam minyak 

3. Vaselin putih  (Rowe et al., 2009) 

Sinonim :  white petrolatum; white petroleum jelly. 

Pemerian   : Berwarna putih, tembus cahya, tidak berbau dan tidak 

berasa. 

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

larut dalam benzene, kloroform, eter, heksan dan minyak 

menguap. 

Penggunaan  : Emollient krim, topikal emulsi, topikal ointments dengan  

   konsentrasi antara 10%-30%. 

4. Metil paraben (Rowe et al., 2009) 

Sinonim  : Nipagin, Methylis parahydroxybenzoas, Sorbol M 

Pemerian : Kristal yang hampir tidak berwarna, atau serbuk kristal 

putih, tidak berbau atau hampir tidak berbau, memiliki rasa 

yang sedikit membakar. 

Rumus molekul : C8H8O3 

Berat molekul : 152, 15 

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 propilan glikol, 400 bagian 

air (25⁰C) dan 30 bagian air (80⁰C) 

Penggunaan : Digunakan sebagai pengawet antimikroba sediaan 

kosmetika, sendiri atau kombinasi dengan paraben atau 

pengawet yang lain. Efektifitas sebagai pengawet dapat 

ditingkatkan dengan penambahan 2-5% propilenglikol, 

feniletil alcohol atau EDTA. Efek sinergis sebagai 
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pengawet terjadi pada penggunaan metilparaben dengan 

paraben lain. Kadar metilparaben untuk sediaan topikal 

sebesar 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 hidrolisis (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% propilenglikol menunjukkan efek 

potemsiasi dan mencegah interaksi antara paraben dengan 

polisorbat 80. 

Penggunaan : Pengawet antimikroba 

5. Propil paraben (Rowe et al., 2009) 

Sinonim  : Nipasol, Propagin, Sorbitol P, 4-hydroxybenzoic acid  

   propyl ester; propyl paraben; propyl p-hydoxybenzoate. 

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%. 

Stabilitas  : Aktivitas mikroba berkurang dengan kehadiran surfaktan  

   ionik seperti polisorbat 80 karena miselisasi. Inkompatibel  

   dengan bentonit, magnesium trisilikat, tal, tragakan, sodium 
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   alginate, minyak essensial, sorbitol dan atropine; 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 kuat. 

6. Paraffin Liquidum (Rowe, 2009) 

Sinonim : Hard wax ,paraffinum solidum, paraffin wax. 

Pemerian   :  Tidak berbau dan berasa, transparan, tidak berwarna, atau 

putih padat. Rasanya sedikit berminyak untuk menyentuh 

dan dapat menunjukkan rapuh patah. Mikroskopis, itu 

adalah campuran dari bundel mikrokristal. Parafin 

membakar dengan bercahaya, api jelaga. Ketika Meleleh, 

parafin pada dasarnya tanpa fluoresensi di siang hari; sedikit 

bau mungkin semu 

   Titik lebur   : 50-61 
O
 C 

Penggunaan  : Basis salep dan stiffening agent 

7. BHT ( Rowe,2009) 

Sinonim   :Butylated Hydroxytoluene, Vianol, butylhydroxytoluenum,  

   Butil Hidrosi Toluena. 

Pemerian   : berbentuk padatan kristalin atau serbuk dengan warna  

   putih atau kuning pucat. 

Titik lebur  : 70
 O

 C 

Kelarutan  : Mudah larut dalam aseton, benzen, metanol, dan parafin  

   cair. 

Penggunaan : digunakan untuk mencegah oksidasi dari fase lemak dan  

   minyak serta mencegah hilangnya aktivitas vitamin yang  

   larut dalam minyak. Pada sediaan topikal biasa digunakan  

   sebesar 0,0075-0,1%. 

8. Span 20 (Rowe et al., 2009) 

Sinonim  : Sorbitan monolaurate 

Rumus molekul : C18H34O6 

Berat molekul : 346 
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Pemerian  : cairan kental berwarna kuning, mempunyai bau dan rasa  

   yang khas 

Kelarutan  : larut dalam minyak, sebagian besar larut dalam pelarut  

   organik, tidak larut dalam air tetapi dapat terdispersi 

Penggunaan : Emulgator (penggunaan sendiri dalam m/a = 1-15%,  

   kombinasi dengan emulgator lain 1-10%) 

9. Tween 80  (Rowe et al., 2009) 

Sinonim  : Polysorbate 80, Cremophor PS 80. 

Rumus molekul : C64H126O26 

Berat molekul : cairan seperti minyak berwarna kuninh, berbau khas dan  

   hangat, rasa agak pahit. 

Kelarutan  : Larut dalam air dan etanol, tidak larut dalam minyak  

   mineral dan minyak sayur 

Penggunaan : Emulgator  

10. Aqua Destilata/ air murni (DepKes RI, 2014) 

Sinonim   : Air suling 

BM  : 18,02 

Pemerian   : Cairan jernih, tidak berwarna, tidak berbau, tidak   

   mempunyai rasa. 

2.14 Evaluasi Sediaan Semisolida 

 Evaluasi sediaan dilakukan untuk mengetahui apakah sediaan yang telah 

dibuat sesuai dengan kriteria yang diinginkan dan mencapai hasil yang 

maksimal. Evaluasi untuk sediaan dermatologi termasuk kosmetika terdiri dari 

stabilitas bahan aktif, stabilitas bahan tambahan, organoleptis (warna, bau, dan 

tekstur), homogenitas, distribusi ukuran partikel fase terdispersi, pH, 

pelepasan atau bioavabilitas, viskositas (Barry, 1983). 

  

  


