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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

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 

reaksi berantai dan pembentukan radikal bebas yang menimbulkan stress oksidatif 

(Ardhie, 2011).  

Antioksidan yang dipilih adalah antioksidan yang berasal dari bahan alami 

yaitu antioksidan dari umbi bit. Umbi bit mengandung antioksidan yaitu IC50 = 

0.31 mg/ml (Stella, 2011). Menurut pendapat lain radikal bebas merupakan atom 

atau molekul yang bersifat sangat tidak stabil. Ketidakstabilan terjadi dikarenakan 

atom tersebut memiliki satu atau lebih atom yang tidak berpasangan (Tapan, 

2005). Efek dari radikal bebas yaitu munculnya penuaan yang merupakan dampak 

dari kerusakan jaringan. Kerusakan terjadi dikarenakan pecahnya kolagen dan 

rusaknya sintesa kolagen kematian sel-sel kulit tidak diikuti dengan pembentukan 

kulit baru, warna kulit tidak merata, hyperpigmentasi, hypopigmentasi dan 

dampak terparah adalah kanker kulit  

Di industri farmasi sendiri umbi bit (Beta vulgaris L) masih belum terlalu 

banyak digunakan sebagai sediaan semisolida. Umbi bit merupakan sumber 

potensial serat pangan, vitamin dan mineral. 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). Kandungan pigmen pada bit merah, yaitu betasianin 
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diyakini sangat bermanfaat untuk mencegah penyakit kanker, terutama kanker 

kolon (usus besar) (Wibawanto dkk, 2014). Sediaan topikal semisolida umumnya 

berfungsi sebagai pembawa pada obat topikal, sebagai pelunak dan pelindung 

kulit. Dipilihnya basis vanishing cream dengan tujuan agar sediaan tidak lengket, 

mudah dicuci dan lebih cepat terpenetrasi kekulit. Humektan digunakan untuk 

meminimalkan kehilangan air dari sediaan semipadat, mencegah pengeringan dan 

menambahkan penerimaan keseluruhan produk dengan meningkatkan kualitas dan 

konsistensi umum. Senyawa yang telah digunakan sebagai humektan dalam 

formulasi krim termasuk gliserol, propilenglikol, sorbitol dan berat molekul 

rendah macrogols (Widyastuti,2011). 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).  

 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). 

 Berdasarkan uraian diatas maka akan dilakukan optimasi formulasi krim 

o/w dari ekstrak umbi bit pada konsentrasi 10 %  serta Virgin Coconut Oil dengan 

kadar 5%, 10%, dan 15% dalam basis vanishing cream yang bertujuan untuk 

memperoleh data karakteristik fisik dan kimia sediaan krim ekstrak umbi bit serta 

memperoleh data dari aktivitas antioksidan ekstrak umbi bit. 
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Gambar 3.1 Bagan Kerangka Konseptual 

Antioksidan memiliki peranan penting dalam melindungi tubuh dari 

serangan oksidatif oleh peroksida, radikal hidroksil dan radikal 

anion superoksidan (Ardhie,2011) 

Antioksidan adalah molekul yang mampu menghambat oksidasi dari 

molekul. 

Antioksidan yang dipilih adalah antioksidan 

yang berasal dari bahan alami yaitu 

antioksidan dari umbi bit. 

Dibuat sediaan 

semisolida berupa krim 

ekstrak umbi bit 

sebagai antioksidan 

yang berbasis 

vanishing cream 

Radikal bebas memiliki efek misalnya munculnya penuaan yang merupakan 

dampak dari kerusakan jaringan. 

Sebagai pertahanan terhadap kerusakan 

oksidatif maka diperlukan antioksidan 

Ditambahkan Virgin 

Coconut Oil dan propilen 

glikol sebagai humektan Vanishing cream ekstrak umbi bit 10% 

dan mengandung VCO dengan 

konsentrasi 5%, 10%, 15% 

Memperoleh data tentang aktivitas antioksidan ekstrak 

umbi bit dan memperoleh data karakteristik fisik 

(viskositas, daya sebar) dan kimia (pH) sediaan ekstrak 

krim umbi bit sebagai antioksidan yang mengandung 

VCO 5%, 10%, 15%. 


