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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Struktur Kulit 

2.1.1 Definisi Kulit 

 Kulit adalah organ tubuh yang terletak paling luar dan membatasinya dari 

lingkungan hidup manusia. Luas kulit orang dewasa 1,5 m2 dengan berat kira-kira 

15% berat badan. Kulit merupakan organ yang esensial dan vital serta merupakan 

cermin kesehatan dan kehidupan. Kulit juga sangat kompleks, elastik dan sensitif, 

bervariasi pada keadaan iklim, umur, ras, dan juga bergantung pada lokasi tubuh 

(Pratama dan Zulkarnain, 2015).  

2.1.2 Anatomi kulit 

Kulit mempunyai fungsi yang sangat vital sebagai organ tubuh paling luar, 

yang menutupi dan melindungi organ tubuh lain dibawahnya terhadap gangguan 

fisik maupun kimiawi. Fungsi utama kulit adalah proteksi, absorpsi, ekskresi, 

persepsi, pengaturan suhu tubuh, pembentukan pigmen, mengaktifkan provitamin 

D3 (7-dehidrokolesterol) yang terdapat pada epidermis kulit menjadi vitamin D3 

dan keratinasasi (Hidayatu dan Karim, 2013). Menurut Karlina (2014) kulit 

terbagi menjadi tiga lapis. Penampang bagian–bagian kulit terlihat pada gambar 

2.1 yaitu terdapat epidermis, dermis dan lapisan subkutan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Penampang bagian-bagian kulit 

(Sumber: Karlina, 2014) 
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1. Epidermis (karlina, 2014) 

Merupakan lapisan terluar dari kulit. Tersusun atas jaringan epitel 

skuamosa bertingkat, tidak memiliki pembuluh darah, dan sel-selnya sangat rapat. 

Pada lapisan epidermis juga dihasilkan keratin yang berperan besar dalam 

mekanisme perlindungan oleh kulit. Bagian epidermis yang paling tebal dapat 

ditemukan pada telapak tangan dan kaki, yang mengalami stratifikasi menjadi 

lima lapisan berikut:  

a. Stratum korneum adalah lapisan epidermis teratas yang terdiri atas lapisan sisik 

tidak hidup yang terkeratinasasi yang senantiasa mengalami proses pergantian 

ulang yang konstan. Memiliki lapisan paling tebal dibandingkan lapisan-lapisan 

lain pada epidermis. Ketebalannya bervariasi mulai 15 lapisan pada daerah seperti 

wajah, 25 lapisan pada daerah lengan, bahkan dapat mencapai 100 lapisan atau 

lebih pada daerah seperti telapak tangan atau kaki.  

b. Stratum lusidum adalah lapisan jernih dan tembus cahaya dengan sel berbentuk 

gepeng yang tidak bernukleus dengan ketebalan empat sampai dengan tujuh 

lapisan sel.  

c. Stratum granulosum terdiri atas tiga atau lima lapisan sel, yang mengandung 

granula-granula protein yang disebut keratohialin, yang merupakan prekursor dari 

keratin.  

d. Stratum spinosum terdiri atas dua sampai empat lapisan sel yang dinamakan sel 

spina atau sel tanduk karena disatukan oleh tonjolan yang menyerupai spina atau 

tanduk.  

e. Stratum basalis (germanitivum) adalah lapisan tunggal sel-sel yang melekat 

pada jaringan ikat dari lapisan kulit di bawahnya yakni dermis. Pembelahan sel 

berlangsung secara cepat pada lapisan ini dan sel baru didorong masuk ke lapisan 

berikutnya.  

2. Dermis (Karlina, 2014) 

Merupakan lapisan yang menjadi penghubung antara epidermis dengan 

lapisan subkutaneus. Lapisan ini menyokong epidermis dengan berperan sebagai 

penyalur nutrisi bagi lapisan tersebut. Ketebalannya 0,5 mm-3 mm. Dermis 

tersusun atas dua jaringan ikat, yaitu : 
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a. Lapisan papilar adalah jaringan ikat areolar renggang dengan fibroblas, sel 

mast, dan makrofag. Lapisan ini mengandung banyak pembuluh darah yang 

memberi nutrisi pada epidermis diatasnya.  

b. Lapisan reticular terletak lebih dalam dari lapisan papilar. Lapisan ini tersusun 

atas jaringan ikat ireguler yang rapat, kolagen, dan serat elastik. Sejalan dengan 

penambahan usia, deteriorasi normal pada simpul kolagen dan serat elastis 

mengakibatkan pengeriputan kulit.  

3. Lapisan subkutan (Karlina, 2014) 

Tersusun atas jaringan yang longgar yang terdiri atas lemak, berisi banyak 

pembuluh darah dan ujung saraf. Jumlah sel lemak sangat beragam, tergantung 

pada area tubuh dan nutrisi individu. Ada 4 jenis kulit wajah, yakni :  

a. kulit kering  

Pada jenis kulit kering, kelenjar sebasea dan keringat hanya dalam jumlah 

sedikit. Jenis kulit kering mempunyai ciri-ciri penampakan kulit terlihat kusam.  

b. kulit berminyak  

Pada jenis kulit berminyak, kelenjar sebasea dan keringat terdapat dalam 

jumlah banyak. Jenis kulit berminyak mempunyai ciri kulit wajah mudah 

berjerawat.  

c. kulit normal  

Pada jenis kulit normal, jumlah sebasea dan keringat tidak terlalu banyak 

karena tersebar secara merata. Ciri jenis kulit normal: kulit tampak lembut, cerah 

dan jarang mengalami masalah.  

d. kulit kombinasi.  

 Pada jenis kulit kombinasi, penyebaran kelenjar sebasea dan keringat tidak 

merata. Jenis kulit kombinasi mempunyai ciri kulit dahi, hidung dan dagu tampak 

mengkilap, berjerawat, tetapi kulit dibagian pipi tampak lembut. 

2.2 Radikal Bebas 

2.2.1 Definisi Radikal Bebas 

 Radikal bebas adalah molekul yang relatif tidak stabil, memiliki elektron 

yang tidak berpasangan di orbit luarnya sehingga bersifat reaktif dalam mencari 

pasangan elektron. Elektron dari radikal bebas sangat mudah menarik elektron 
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dari molekul lainnya sehingga radikal bebas tersebut menjadi sangat reaktif 

(Nursalam et al., 2014). 

 Menurut Munchiady (2013), radikal bebas terbentuk secara alamiah melalui 

sistem biologis tubuh juga dari lingkungan sekitar. Pada fase internal kelebihan 

gizi juga dapat sebagai pemicu radikal bebas karena saat dimetabolisme 

disamping energi yang dihasilkan  tubuh tetapi radikal bebas juga akan dihasilkan. 

Sedangkan pada fase eksternal disebabkan oleh sinar ultraviolet matahari antara 

pukul 10.00-15.00, polusi, rokok, dan alkohol. 

2.2.2 Sumber Radikal Bebas 

Dalam Tubuh manusia radikal bebas dapat berasal 2 sumber yaitu endogen 

dan eksogen, yaitu: 

a. Sumber endogen (Droge, 2002; Inoue, 2001) 

1) Autoksidasi :   

Adalah produk dari proses metabolisme aerob. Jenis molekulnya dapat berasal 

dari hemoglobin, katekolamin, mioglobin, sitkrom C yang tereduksi, serta thiol. 

Autoksidasi dari produk diatas dapat menghasilkan kelompok oksigen reaktif.  

2) Oksidasi enzimatik  

Terdapat beberapa jenis enzim yang dapat menghasilkan radikal bebas seperti, 

xanthine oksidase, lipoxygenase, aldehid oxidase, amino acid oxidase, dan 

prostaglandin synthase.  

b. Sumber eksogen (Droge, 2002; Inoue, 2001) 

1) Obat-obatan :  

Obat-obatan dapat berperan dalam peningkatan produksi radikal bebas dengan 

cara peningkatan tekanan oksigen. Jenis obat-obatan tersebut dapat berupa obat 

golongan antibiotik quionoid, obat kanker, serta penggunaan asam askorbat yang 

berlebih dapat mempercepat peroksidasi lipid.  

2) Radiasi :  

Pengunaan Radioterapi memungkinkan terjadinya kerusakan jaringan yang 

disebabkan oleh radikal bebas. Radiasi di bagi menjadi radiasi elektromagnetik 

dan radiasi partikel. Radiasi elektromagnetik dapat berupa sinar X dan sinar 
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gamma sedangkan radiasi partikel dapat berupa partikel elektron, photon, neutron, 

alfa, dan beta.  

3) Asap rokok  

Tiap hisapan rokok mengandung jumlah senyawa oksidan yang sangat besar, 

meliputi aldehid, proxida, epoxida, dan radikal bebas lain yang bersifat reaktif dan 

destruktif. Pada perokok juga ditemukan peningkatan netrofil pada saluran 

pernafasan bawah yang berkontribusi dalam produksi radikal bebas. Pembentukan 

radikal bebas dibagi menjadi menjadi tiga proses tahapan sebagai berikut:  

a. Tahapan Inisiasi, merupakan tahapan dalam pembentukan radikal bebas  

b. Tahapan Propogasi, merupakan Tahapan pemanjangan rantai radikal  

c. Tahapan Terminasi, merupakan tahapan bereaksinya senyawa radikal dengan 

radikal lain atau dengan penangkapan radikal, sehingga potensi propagasinya 

rendah.  

2.3 Antioksidan 

2.3.1 Definisi Antioksidan 

Secara kimia senyawa antioksidan adalah senyawa pemberi elektron 

(elektron donor). Secara biologis, pengertian antioksidan adalah senyawa yang 

dapat menangkal atau meredam dampak negatif oksidan. Antioksidan bekerja 

dengan cara mendonorkan satu elektronnya kepada senyawa yang bersifat oksidan 

sehingga aktivitas senyawa oksidan tersebut dapat di hambat (Winarti, 2010). 

Antioksidan dibutuhkan tubuh untuk melindungi tubuh dari serangan radikal 

bebas. Antioksidan adalah suatu senyawa atau komponen kimia yang dalam kadar 

atau jumlah tertentu mampu menghambat atau memperlambat kerusakan akibat 

proses oksidasi. Antioksidan dapat melindungi sel-sel dari kerusakan yang 

disebabkan oleh molekul tidak stabil yang dikenal sebagai radikal bebas. 

Antioksidan dapat mendonorkan elektronnya kepada molekul radikal bebas, 

sehingga dapat menstabilkan radikal bebas dan menghentikan reaksi berantai. 

Contoh antioksidan antara lain β karoten, likopen, vitamin C, vitamin E (Sayuti 

dan Yenrina, 2015). 

Antioksidan dikelompokkan menjadi antioksidan enzim dan vitamin. 

Antioksidan enzim meliputi superoksida dismutase (SOD), katalase dan 

glutathion peroxidases (GSH.Prx). Antioksidan vitamin meliputi alfa tokoferol 
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(vitamin E), beta karoten dan asam askorbat (vitamin C). Antioksidan vitamin 

lebih populer sebagai antioksidan dibandingkan enzim. Antioksidan yang 

termasuk ke dalam vitamin dan fitokimia disebut flavonoid. Flavonoid merupakan 

salah satu dari kelompok senyawa fenolik yang ditemukan dalam buah dan sayur. 

Senyawa fenolik mempunyai berbagai efek biologis seperti aktivitas antioksidan 

melalui mekanisme sebagai pereduksi, penangkap radikal bebas, pengkhelat 

logam, peredam terbentuknya singlet oksigen serta pendonor elektron (Sayuti dan 

Yenrina, 2015). 

2.3.2 Manfaat Antioksidan 

Antioksidan penting untuk mempertahankan mutu produk pangan serta 

kesehatan dan kecantikan. Pada bidang kesehatan dan kecantikan, antioksidan 

berfungsi untuk mencegah penyakit kanker dan tumor, penyempitan pembuluh 

darah, penuaan dini, dan lain-lain. Antioksidan juga mampu menghambat reaksi 

oksidasi dengan cara mengikat radikal bebas dan molekul yang sangat reaktif 

sehingga kerusakan sel dapat dicegah. Reaksi oksidasi dengan radikal bebas 

sering terjadi pada molekul protein, asam nukleat, lipid dan polisakarida (Sayuti 

dan Yenrina, 2015).  

2.3.3 Pengelompokan Antioksidan 

1. Antioksidan enzimatis dan antioksidan non enzimatis (Sayuti dan Yenrina, 

2015)  

a. Antioksidan enzimatis misalnya enzim superoksida dismutase (SOD), katalase 

dan glutation peroksidase.  

b. Antioksidan non enzimatis, dibagi dalam 2 kelompok lagi: 

- Antioksidan larut lemak, seperti tokoferol, karotenoid, flavonoid, quinon, dan 

bilirubin.  

- Antioksidan larut air, seperti asam askorbat, protein pengikat logam. 

2. Berdasarkan fungsi dan mekanisme kerjanya, yaitu antioksidan primer, 

sekunder dan tersier (Sayuti dan Yenrina, 2015)  

1. Antioksidan Primer 

Antioksidan primer bekerja untuk mencegah pembentukan senyawa 

radikal baru, yaitu mengubah radikal bebas yang ada menjadi molekul yang 

berkurang dampak negatifnya sebelum senyawa radikal bebas bereaksi. 
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Antioksidan primer mengikuti mekanisme pemutusan rantai reaksi radikal dengan 

mendonorkan atom hidrogen secara cepat pada suatu lipid yang radikal, produk 

yang dihasilkan lebih stabil dari produk awal. Antioksidan primer adalah 

antioksidan yang sifatnya sebagai pemutus reaksi berantai (chain-breaking 

antioxidant) yang bisa bereaksi dengan radikal-radikal lipid dan mengubahnya 

menjadi produk-produk yang lebih stabil. 

2. Antioksidan Sekunder 

Antioksidan sekunder bekerja dengan cara mengkelat logam yang 

bertindak sebagai pro-oksidan, menangkap radikal dan mencegah terjadinya reaksi 

berantai. Antioksidan sekunder berperan sebagai pengikat ion-ion logam, 

penangkap oksigen, pengurai hidroperoksida menjadi senyawa non radikal, 

penyerap radiasi UV atau deaktivasi singlet oksigen.  

3. Antioksidan tersier  

Antioksidan tersier bekerja memperbaiki kerusakan biomolekul yang 

disebabkan radikal bebas. Contoh antioksidan tersier adalah enzim-enzim yang 

memperbaiki DNA dan metionin sulfida reduktase. 

Berdasarkan sumbernya antioksidan dibagi dalam dua kelompok, yaitu 

antioksidan sintetik (antioksidan yang diperoleh dari hasil sintesa reaksi kimia) 

dan antioksidan alami (antioksidan hasil ekstraksi bahan alami). Beberapa contoh 

antioksidan sintetik yang diizinkan penggunaannya secara luas diseluruh dunia 

untuk digunakan dalam makanan adalah Butylated Hidroxyanisol (BHA), 

Butylated Hidroxytoluene (BHT), Tert-Butylated Hidroxyquinon (TBHQ) dan 

tokoferol. Antioksidan tersebut merupakan antioksidan yang telah diproduksi 

secara sintetis untuk tujuan komersial (Buck 1991). 

2.3.4 Mekanisme Antioksidan 

Mekanisme kerja antioksidan primer adalah dengan cara mencegah 

pembentukan senyawa radikal bebas baru atau mengubah radikal bebas yang telah 

terbentuk menjadi lebih stabil dan kurang reaktif dengan cara memutus reaksi 

berantai (polimerisasi) atau dikenal dengan istilah juga chain-breaking-antioxidant 

(Winarsi, 2007). 

Mekanisme kerja antioksidan sekunder adalah dengan cara memotong reaksi 

oksidasi berantai dari radikal bebas atau dengan cara menangkap radikal bebas 
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(free radical scavenger). Akibatnya radikal bebas tidak akan bereaksi dengan 

komponen seluler. Antioksidan sekunder terdiri dari antioksidan alami dan 

antioksidan sintetik. Antioksidan alami banyak ditemukan dalam sayuran dan 

buah-buahan. Komponen yang terkandung didalam antioksidan alami ini adalah 

vitamin C, vitamin E, β-karoten, flavonoid, isoflavon, flavon, antosianin, katekin, 

isokatekin, asam lipoat, bilirubin dan albumin, likopen dan klorofil (Winarsi, 

2007). Antioksidan sintetik dibuat dari bahan-bahan kimia antara lain butylated 

hydroxyanisol (BHA), butylated hydroxytoluene (BHT), tert-butylhydroquinone 

(TBHQ) dan propyl gallate (PG) (Heo et al., 2005). Antioksidan sekunder ini 

bekerja dengan satu atau lebih mekanisme berikut: 

(a) memberikan suasana asam pada medium (sistem makanan) 

(b) meregenerasi antioksidan utama  

(c) mengkelat atau mendeaktifkan kontaminan logam prooksidan  

(d) menangkap oksigen  

(e) mengikat singlet oksigen dan mengubahnya ke bentuk triplet oksigen. 

Pada antioksidan tersier enzim-enzim tersebut berfungsi dalam perbaikan 

biomolekuler yang rusak akibat aktivitas radikal bebas. Kerusakan DNA akibat 

radikal bebas dapat dicirikan oleh rusaknya single atau double strand pada gugus 

basa dan non- basa (Winarsi, 2007). 

2.4 Tanaman Buah Naga Super Merah 

2.4.1 Klasifikasi Tanaman Buah Naga Super Merah 

Buah naga merupakan salah satu jenis buah tropis dengan kandungan polifenol, 

antioksidan dan serat yang tinggi. Tingkat konsumsi konsumsi buah naga yang 

semakin meningkat, berdampak terhadap sisa kulit yang hanya dibuang saja. Kulitnya 

yang mempunyai berat sekitar 22% dari berat buah belum dimanfaatkan secara 

optimal dan hanya dibuang sebagai sampah sehingga dapat menyebabkan 

pencemaran lingkungan (Rintis, 2013).  

Klasifikasi tanaman buah naga super merah adalah sebagai berikut:  

Divisi   : Spermatophyta  

Sub divisi  : Angiospermae  

Kelas   : Dicotyledonae  

Ordo   : Caryophyllales  
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Famili   : Cactaceae  

Genus   : Hylocereus  

Spesies  : Hylocereus costaricences (Amanda, 2014). 

 

 

   Gambar 2. 2 Hylocereus costaricenses 

  Sumber: (https://www.suherlin.com/buah-naga-merah/) 

2.4.2 Kandungan Kimia Tanaman Buah Naga Super Merah  

 Kulit buah naga mengandung vitamin C, vitamin E, vitamin A, alkaloid, 

terpenoid, flavonoid, tiamin, niasin, piridoksin, kobalamin, fenolik, karoten, dan 

fitoalbumin (Jaafar et al., 2009). 

Tabel II. 1 Kandungan nutrisi kulit buah naga 

Nutrisi pada Kulit Buah 

Komponen Kadar 

Fenol 1.049,18 mg/ 100g 

Flavonoid 1.310,10 mg/ 100g 

Antosianin 186,90 mg/ 100g 

Sumber: Taiwan Food Industry Develop & Research Authorities (2010) 
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 Senyawa flavonoid adalah senyawa yang terdiri dari C6-C3-C6 dan umumnya 

terdapat pada tumbuhan sebagai glikosida. Bagi tumbuhan flavonoid ini dapat 

berguna sebagai senyawa yang dapat menarik serangga, yang membantu dalam 

proses penyerbukan dan berguna sebagai senyawa yang dapat menarik perhatian 

binatang untuk membantu penyebaran biji. Sedangkan untuk manusia dalam dosis 

kecil flavonoid ini dapat bekerja sebagai stimulan pada jantung, kemudian pada 

jenis flavon yang terhidroksilasi dapat bekerja sebagai diuretik dan dapat bekerja 

sebagai antioksidan pada lemak (Syifa, 2010). 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 3 Senyawa flavonoid 

  (Sumber: Syifa, 2010)  

 Flavonoid memiliki kemampuan sebagai antioksidan karena mampu 

mentransfer elektron ke senyawa radikal bebas dan dapat membentuk kompleks 

yang sifatnya stabil. Flavonoid mampu menangkap superoksida anion, singlet 

oksigen, radikal hidroksil, dan radikal lipid peroksil. Flavonoid (yaitu flavonoid 

tanpa gula terikat) terdapat dalam berbagai bentuk struktur. Semuanya 

mengandung 15 atom karbon dalam inti dasarnya, yang tersusun dalam 

konfigurasi yaitu dua cincin aromatik yang dihubungkan oleh satuan tiga karbon 

yang dapat atau tidak dapat membentuk cincin ketiga. Flavonoid merupakan 

kandungan senyawa khas pada tumbuhan hijau dengan mengecualikan alga. 

Flavanoid sebenernya terdapat pada semua bagian tumbuhan termasuk daun, akar, 

kayu, kulit, bunga, dan biji (Karlina, 2014).  

Kulit buah naga merah juga diketahui mengandung pigmen warna 

betasianin dimana senyawa tersebut memiliki aktivitas antioksidan. Keunggulan 
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kulit buah naga merah menurut penelitian Li Chen Wu (2005 ) dalam penelitian 

Rekna (2011), menyatakan bahwa kulit buah naga merah kaya polyphenol dan 

sumber antioksidan yang baik. Bahkan menurut studi yang dilakukkanya terhadap 

total phenolic konten, aktivitas antioksidan dan kegiatan antiproliferative. Kulit 

buah naga merah adalah lebih kuat inhibitor pertumbuhan sel- sel kangker dari 

pada dagingnya dan tidak mengandung toksik. Berdasarkan penelitian Nurliyana 

(2010) dalam Widyo, dkk., (2011) diketahui bahwa kandungan fenolik total 

ekstrak etanol kulit buah naga lebih tinggi daripada kandungan fenolik total yang 

terdapat di daging buahnya. Selain itu aktivitas antioksidan kulit buah naga super 

merah sekitar IC50 = 0,3 mg/ml dinyatakan juga lebih tinggi dari pada aktivitas 

antioksidan pada daging buah naga IC 50 >1 mg/ml. Ekstrak n-heksana kulit buah 

naga merah diketahui memiliki aktivitas antioksidan dengan nilai IC 50 sebesar 

853,543 mg/ml. Aktivitas antioksidan kulit buah naga juga diperkuat dengan 

penelitian oleh ekstrak kloroform kulit buah naga merah memberikan aktivitas 

antioksidan yang sangat kuat dengan nilai IC 50 sebesar 43,836 mg/ml (Hidayatu 

dan karim, 2013). 

Polifenol mempunyai sifat kimia senyawa fenol, yaitu bersifat agak asam 

sehingga dapat larut dalam basa dan ketika ditambakan basa atau ammonia 

warnanya akan berubah. Tetapi bila senyawa ini terlalu lama di dalam basa akan 

menyebabkan banyak senyawa flavonoid yang terurai. Flavanoid merupakan 

senyawa yang bersifat polar. Hal ini disebabkan karena adanya gula yang terikat 

pada flavonoid (Karlina, 2014). 

2.5 Vitamin E 

Vitamin E merupakan sebuah senyawa fenolik dan sebagaimana umumnya 

senyawa fenolik dapat menangkap radikal bebas. Vitamin E merupakan 

antioksidan larut lemak yang utama dan terdapat dalam membran seluler dimana 

vitamin ini mereduksi radikal bebas lipid lebih cepat dari pada oksigen (Sayuti 

dan Yenrina, 2015). 
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Gambar 2. 4 Vitamin E 

Sumber: (https://www.naturesgardencandles.com/natural-vitamin-e-oil) 

 

Vitamin E dengan nama kimia tokoferol dikenal sebagai antioksidan yang 

dipercaya dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti kanker, jantung 

koroner, katarak dan sebagainya dengan cara menjinakkan molekul-molekul 

radikal bebas yang berbahaya serta menghambat laju proses penuaan. Radikal 

bebas tergantung pada kualitasnya, merupakan bagian integral dari makanan yang 

dikonsumsi atau mungkin diproduksi melalui proses oksidatif dalam tubuh (Sayuti 

dan Yenrina, 2015). 

Selain sebagai ‘pemakan’ radikal bebas, vitamin E berperan meningkatkan 

ketahanan tubuh. Vitamin E juga berperan mencegah konversi nitrit menjadi 

nitrosamine (salah satu zat karsinogenetik) dan meningkatkan respon kekebalan. 

Beberapa studi menunjukkan difisiensi vitamin E akan menekan produksiantibodi 

dan merusak respon kekebalan.Vitamin yang disebut sebagai vitamin 

‘kecantikan’, mudah ditemukan pada produk-produk kecantikan, umumnya yang 

berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan kulit. Vitamin E adalah salah satu 

vitamin antioksidan yang dapat melindungi sel-sel tubuh akibat radikal bebas. 

Vitamin E dapat melindungi sel-sel kulit dari serangan radikal bebas dan 

melindungi kerusakan DNA pada sel-sel kulit sehingga bisa mencegah kerusakan 

kolagen dan elastin yang memicu terjadinya kulit keriput dan kendur. Selain itu 

vitamin E juga bisa digunakan untuk mengatasi jerawat, peradangan, serta bisa 

mempercepat proses penyembuhan luka. Vitamin E mempunyai sifat antioksidan 

yang larut dalam lemak. Salah satu keunggulan antioksidan yang larut lemak 
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adalah dapat melindungi kolesterol LDL agar tidak mudah teroksidasi (Sayuti dan 

Yenrina, 2015). 

2.6 Ekstraksi 

2.6.1 Pengertian Ekstraksi 

Ekstraksi adalah teknik pemisahan suatu senyawa berdasarkan perbedaan 

distribusi zat terlarut di antara dua pelarut yang saling bercampur. Pada umumnya 

zat terlarut yang diekstraksi bersifat tidak larut atau larut sedikit dalam suatu 

pelarut tetapi mudah larut dengan pelarut lain. Metode ekstraksi yang tepat 

ditentukan oleh tekstur kandungan air bahan-bahan yang akan diekstrak dan 

senyawa-senyawa yang akan diisolasi (Harborne, 1996). Senyawa yang aktif yang 

terdapat dalam berbagai simplisia dapat digolongkan kedalam golongan miyak 

atsiri, alkaloid, flavonoid, dan lain-lain. Struktur kimia yang berbeda-beda akan 

mempengaruhi kelarutan serta stabilitas senyawa-senyawa tersebut terhadap 

pemanasan, udara, cahaya, logam berat, dan derajat keasaman. Dengan 

diketahuinya senyawa aktif yang dikandung simplisia akan mempermudah 

pemiliha pelarut dan cara ekstraksi yang tepat (Depkes RI, 2000).  

Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif 

dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai, 

kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan masa atau serbuk yang 

tesisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang ditetapkan (DepKes 

RI, 1995)  

2.6.1 Metode Ekstraksi 

Ditjen POM (2000), membagi beberapa metode ekstraksi dengan 

menggunakan pelarut yaitu :  

1) Cara dingin  

a. Maserasi  

Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisia dengan menggunakan 

pelarut dengan beberapa kali pengocokkan atau pengadukkan pada temperatur 

ruang (kamar). Secara teknologi termasuk ekstraksi dengan prinsip metode 

pencapaian konsentrasi pada keseimbangan. Maserasi kinetik berarti dlakukan 
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pengadukkan yang kontinyu (terus-menerus). Remaserasi berarti dilakukan 

pengulangan penambahan pelarut setelah dilakukan penyaringan maserat 

pertamma dan seterusnya (DepKes RI, 2000). 

b. Perkolasi  

Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru sampai 

sempurna (exhaustive extraction) yang umumnya dilakukan pada temperatur 

ruang. Proses ini terdiri dari tahapan pengembangan bahan, tahap maserasi antara, 

tahap perkolasi sebenarnya (penetesan/penampungan ekstrak), terus-menerus 

sampai diperoleh ekstrak (perkolat) yang jumlahnya 1-5 kali bahan (DepKes RI, 

2000). 

 

2) Cara panas  

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 dilakuka pengulangan proses pada 

residu pertama sampai 3-5 kali sehingga dapat termasuk proses ekstraksi 

sempurna (DepKes RI, 2000). 

b. Soxhletasi  

Soxhletasi adalah ekstraksi dengan menggunakan pelarut yang selalu baru 

yang umumnya dilakukan dnegan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi kontinyu 

dengan jumlah pelarut relatif konstan dengan adanya pendingin balik (DepKes RI, 

2000). 

c. Digesti  

Digesti merupkan maserasi kinetik (dengan pengadukan kontinyu) pada 

temperatur yang lebih tinggi dari temperatur ruangan (kamar), yaitu secara umum 

dilakukan pada temperatur 40-50oC (DepKes RI, 2000). 

d. Infusa  

Infus adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur penangas air 

mendidih, temperatur terukur 90-98oC selama waktu tertentu (15-20 menit) 

(DepKes RI, 2000). 

e. Dekok  
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Dekok adalah infus yang waktunya lebih lama (lebih dari 30 menit) dan 

temperatur sampai titk didih air (DepKes RI, 2000). 

2.7 Krim 

2.7.1 Definisi Krim 

  Salah satu bentuk sediaan kosmetik yang sering digunakan adalah krim. 

Krim adalah bentuk sediaan setengah padat mengandung satu atau lebih bahan 

obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai (DepKes RI, 2014). 

  Krim merupakan sistem emulsi sediaan semipadat yang terdiri dari fase 

minyak dan fase cair. Dua cairan yang tidak saling bercampur cenderung 

membentuk tetesan-tetesan, jika tidak 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 penambahan 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 emulsi 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 luar minyak disebut emulsi air dalam minyak (A/M) (Rieger, 

2013). Krim tipe M/A memiliki daya menyebar yang lebih baik daripada krim tipe 

A/M (Voigt, 1984). Semakin besar penyebarannya maka absorbsi obat akan 

menjadi semakin maksimal (Ansel, 2005). Sebagai komponen dan bahan aktif 

sediaan krim, ekstrak etanol akan terdispersi dalam basis krim sehingga akan 

mengurangi perasaan kurang nyaman. Kelebihan krim dibandingkan dengan salep 

yaitu krim mudah dalam pemakaian (mudah dioleskan) (Voigt, 1984). 

  Semakin besar viskositas krim menyebabkan daya menyebar krim akan 

semakin kecil, daya melekat akan naik dan daya antioksidan juga berkurang. 

Penambahan cera alba pada krim tipe A/M dapat menyebabkan krim menjadi 

lebih keras sehingga viskositasnya semakin tinggi (Joenoes, 1998). Pada krim tipe 

M/A adanya asam stearat dapat menyebabkan krim menjadi lebih lunak sehingga 

viskositasnya semakin rendah. Jenis basis yang mempunyai viskositas tinggi akan 

menyebabkan koefisien difusi suatu obat dalam basis menjadi rendah, sehingga 
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pelepasan obat dari basis akan kecil (Lachman et al., 1989). Berdasarkan hal di 

atas maka dengan adanya perbedaan tipe basis krim MA dan AM akan 

mempengaruhi sifat fisik krim.  

2.7.2 Mekanisme Sediaan Krim Berpenetrasi ke Permukaan Kulit 

Karlina (2014), menyatakan bahwa pada pemakaian sediaan topikal, terdapat 

dua tahap mekanisme bahan aktif untuk dapat berpenetrasi ke dalam kulit dan 

membeikan efek farmakologinya. Mekanisme sediaan krim berpenetrasi ke 

permukaan kulit mula-mula krim harus dapat lepas dari basisnya secara difusi 

pasif dan menuju ke permukaan kulit, selanjutnya berpartisi melalui lapisan-

lapisan kulit untuk mencapai tempat aksinya. Penetrasi melintasi stratum korneum 

dapat terjadi karena adanya proses difusi melalui dua mekanisme, yaitu:  

a. Absorpsi Transepidermal  

Jalur absorpsi transepidermal merupakan jalur difusi melalui stratum 

korneum yang terjadi melalui dua jalur, yaitu jalur transselular yang berarti jalur 

melalui protein di dalam sel dan melewati daerah yang kaya akan lipid dan jalur 

interselular (paraselular) yang berarti jalur yang melalui ruang antarsel. Penetrasi 

transepidermal berlangsung melalui dua tahap. Pertama, pelepasan krim dari 

pembawa ke stratum korneum,tergantung dari koefisien partisi krim dalam 

pembawa dan stratum korneum. Kedua, difusi melalui epidermis dan dermis 

dibantu oleh aliran pembuluh darah dalam lapisan dermis (Karlina, 2014).  

b. Absorpsi Transappendageal  

Jalur absorpsi transappendageal merupakan jalur masuknya krim melalui 

folikel rambut, kelenjar keringat, dan kelenjar sebasea disebabkan adanya pori-

pori sehingga memungkinkan krim berpenetrasi. Kelarutan krim dalam air 

merupakan parameter yang mempengaruhi penetrasi krit melalui rute 

transappendageal karena krim yang terlarut akan lebih mudah berpenetrasi 

melintasi pori-pori lebih cepat daripada melalui rute stratum korneum 

(transepidermal). Penetrasi krim melalui jalur transepidermal lebih dominan 

daripada jalur transappendageal karena luas permukaan pada jalur 

transappendageal lebih kecil yaitu hanya sekitar 1% dari luas permukaan kulit 

(Karlina, 2014). 
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Gambar 2. 5 Mekanisme Sediaan Krim Berpenetrasi ke Permukaan Kulit 

Rute penetrasi krim melalui 1. Lapisan tanduk, 2. Melalui folikel rambut yang 

terhubung dengan kelenjar sebase 3. Melalui kelenjar keringat (Karlina, 2014). 

 

2.8 Komponen Penyusun Krim 

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

 

Gambar 2. 6 Struktur kimia Asam Stearat 

Sumber: (Rowe et al., 2009) 

Sinonim  : Acid cetylacetic; Crodacid; Edernol 

Rumus molekul : C18H38O2 

Berat molekul  : 284, 47 

Pemerian : Kristal padat warna putih; sedikit kekuningan mengkilap, 

sedikit berbau dan berasa seperti lemak. 

Kelarutan : larut dalam etanol 95%, heksan dan propilen glikol; 

praktis tidak larut dalam air. 
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Suhu lebur  : ≥ 54oC 

Inkompatibilitas : Dengan logam hidroksi, obat naproxen, dan bahan 

pengoksidasi. 

Penggunaan : Bahan pembentuk emulsi/basis krim 

Asam stearat dalam sediaan topikal digunakan sebagai 

pembentuk emulsi dengan konsentrasi kadar 1- 20%.  

2. Cera alba (Rowe et al, 2009) 

Sinonim  : White beeswax 

Pemerian          : Tidak berasa, serpihan putih dan sedikit tembus cahaya 

Kelarutan  : Larut dalam kloroform, eter, minyak menguap; sedikit 

larut dalam etanol 95%; praktis tidak larut dalam air. 

Suhu lebur : 61- 65oC 

Inkompatibilitas : Dengan bahan pengoksidasi 

Penggunaan : Basis krim 

Pada sediaan krim dan ointments digunakan untuk 

meningkatkan konsistensi dan menstabilkan emulsi air 

dalam minyak. 

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

 

Gambar 2. 7 Struktur kimia sorbitan monolaurat (span 20) 

Sumber: (Karhonen M., et al, 2004) 
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Sinonim : Sorbitan monolaurate, Arlacel 20; Armotan ML; Crill 1; 

Dehymuls SML; Glycomul L; Hodag SML; Liposorb L; 

Montane 20; Protachem SML; Sorbester P12; Sorbirol L; 

sorbitan laurate; sorbitani lauras; Span 20; Tego SML. 

Rumus molekul : C18H34O6 

Berat molekul  : 346  

Pemerian  : Cairan kental berwarna kuning 

Kelarutan : Sorbitan ester umumnya larut atau terdispersi dalam 

minyak; mereka juga larut dalam sebagian besar pelarut 

organik. Di dalam air,meskipun tidak larut, mereka 

umumnya terdispersi. 

Penggunaan  : Emulgator (HLB= 8,6) 

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

 

Gambar 2. 8  Struktur Kimia Tween 80 

Sumber: (Parma, 2015) 

Sinonim  : Polysorbate 80, Cremophor PS 80 

Rumus molekul : C64H126O26   

Pemerian : Cairan seperti minyak berwarna kuning, berbau khas dan 

hangat, rasa agak pahit.  
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Kelarutan : Larut dalam air dan etanol, tidak larut dalam minyak 

mineral dan minyak sayur 

Penggunaan  : Emulgator (HLB= 15) 

5. Vaselin album (Rowe et al, 2009) 

Sinonim  : White petrolatum, white petroleum jelly. 

Pemerian               : Berwarna putih, tembus cahaya, 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 : Sebagai emolient cream, topikal emulsi, topikal ointments 

dengan konsentrasi antara 10- 30%. 

6. Propilenglikol (Rowe et al., 2009) 

 

 

 

Gambar 2. 9 Struktur kimia propilen glikol 

(Sumber : Rowe et al., 2009) 

 

Sinonim : 1,2-Dihydroxypropane; E1520; 2-hydroxypropanol; 

methyl ethyleneglycol; methyl glycol; propane-1,2-diol; 

propylenglycolum. 

Rumus molekul : C3H8O2 

Berat Molekul  : 76.09 
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Pemerian : Propilen glikol adalah bening, tidak berwarna, kental, 

praktis tidak berbau cair, dengan rasa manis, sedikit tajam 

menyerupai gliserin. 

Inkompabilitas : Propilen glikol tidak sesuai dengan reagen pengoksidasi 

seperti kalium permanganat. 

Penggunaan : Enhancer 

7. Nipagin (Rowe et al., 2009) 

 

 

 

 

Gambar 2. 10 Struktur kimia Nipagin 

(Sumber : Rowe et al., 2009) 

 

Sinonim : Asam 4- hidroksibenzoat, matal ester, metal p- 

hidroksibenzoat, metal paraben. 

Rumus molekul : C8H8O3 

Pemerian : Kristal tidak berwarna atau kristal serbuk kristal putih, 

tidak berbau atau hampir tidak berbau dan sedikit terasa 

membakar. 

Kelarutan : 60 bagian gliserin, 5 bagian propilen glikol, 400 bagian air 

(25oC), 50 bagian air (50oC), dan 30 bagian air (80oC).  

Stabilitas : Larutan 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. 
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Inkompatibilitas : Aktivitas mikroba berkurang dengan kehadiran surfaktan 

nonionik seperti polisorbat 80 karena meselisasi. 

Penambahan 10% propilen glikol menunjukkan efek 

potensiasi dan mencegah interaksi antara paraben dengan 

polisorbat 80.  

Penggunaan : Digunakan sebagai pengawet antimikroba sediaan 

kosmetik, sendiri atau kombinasi dengan paraben atau 

pengawet yang lain. Effektifitas sebgai pengawet dapat 

ditingkatkan dengan penambahan  2-5% propilen glikol, 

feniletil alkohol atau EDTA. Kadar metilparaben untuk 

sediaan topikal  sebesar 0,02%- 0,3%. 

8. Nipasol (Rowe et al., 2009) 

 

 

 

 

Gambar 2. 11 Struktur kimia Nipasol 

(Sumber : Rowe et al., 2009) 

 

Sinonim : 4- hydroxybenzoic acid propil ester; propagin; propyl 

paraben; propil p- hydroxybenzoate. 

Rumus molekul : C10H1203 

Berat molekul  : 180,20 

Pemerian  : Kristal putih ,tidak berbau, tidak berasa  

Kelarutan  : Larut dalam 3:9 bagian propilen glikol 

Penggunaan : Digunakan sebagai pengawet antimikroba sediaan 

kosmetik, sendiri atau kombinasi dengan paraben atau 

pengawet yang lain. 
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9. BHT (Rowe et al., 2009) 

 

Gambar 2. 12 Struktur kimia BHT 

Sumber: (Rowe et al., 2009) 

 

Sinonim : Butylated Hydroxytoluene, Agidol, 2,6-bis(1,1-

dimethylethyl)-4-methylphenol; butylhydroxytoluene; 

butylhydroxytoluenum; Dalpac; 

dibutylatedhydroxytoluene; 2,6-di-tert-butyl-p-cresol; 3,5-

di-tert-butyl-4-hydroxytoluene; Embanox BHT; 

Impruvol;Ionol CP; Nipanox BHT; Sustane; Tenox BHT; 

Topanol; Vianol. 

Rumus molekul : C15H24O 

Berat molekul  : 220.35 

Pemerian : Serbuk kristal atau padat kuning atau pucat dengan aroma 

fenolik yang samar 

Kelarutan : Praktis tidak larut dalam air, gliserin, propilenglikol. 

Bebas larut dalam aseton, etanol (95%), eter, metanol, 

minyak tetap, dan minyak mineral.  

Penggunaan : Antioksidan 

10. Aqua destilata (DepKes RI, 2014) 

Sinonim  : Air suling 

Berat molekul  : 18,02   
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Pemerian : Cairan jernih, tidak berwarna, tidak berbau, tidak 

mempunyai rasa. 

Penggunaan : Pelarut 

2.9 Emulgator 

Tahap awal dalam pembuatan suatu emulsi adalah pemilihan emulgator 

(zat pengemulsi). Zat pengemulsi harus mempuyai kualitas tertentu. Salah 

satunya, ia harus dapat dicampurkan dengan bahan formulatif lainnya dan tidak 

boleh terurai dalam preparat (Ansel, 1989). Zat pengemulsi merupakan komponen 

yang paling penting agar memperoleh emulsa yang stabil. Semua emulgator 

bekerja dengan membentuk film (lapisan) di sekeliling butir-butir tetesan yang 

terdispersi dan film ini berfungsi agar mencegah terjadinya koalesen dan 

terpisahnya cairan dispers sebagai fase terpisah (Anief, 1996). Daya kerja 

emulsifier (zat pengemulsi) terutama disebabkan oleh bentuk molekulnya yang 

dapat terikat baik padaminyak maupun air (Winarno, 1992). 

2.9.1 Penggolongan Emulgator 

Emulgator (zat pengemulsi) dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu 

emulsifier alami dan emulsifier buatan.  

a. Emulsifier alami 

Umumnya dapat diperoleh dari tanaman, hewan atau mikroba yang 

diperoleh dengan cara eksudat, ekstraksi dan fermentasi. Eksudat diperoleh dari 

cairan atau getah pada tanaman. Misalnya gum arab, gum pati, dan gum tragakan. 

Hasil ekstraksi biasanya paling banyak diperoleh dari rumput laut. Sedangkan 

hasil fermentasi banyak diperoleh dari mikroorganisme baik. Salah satu gum yang 

penting dari hasil fermentasi ini adalah xanthangum. Dimana xanthan gum 

merupakan polisakarida dengan bobot molekul tinggi hasil fermentasi karbohidrat 

dari Xanthomonas campetrisyang dimurnikan, dikeringkan dan digiling. Bakteri 

ini secara alami hidup di tanaman kubis (Sufi, 2012).  

b. Emulsifier buatan  

Di samping emulsifier alami telah dilakukan sintesis elmusifier buatan 

seperti ester dari polioksietilena sorbitan dengan asam lemak yang dikenal sebagai 

Tween yang dapat membentuk emulsi m/a. Sabun juga merupakan emulsifier 
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buatan yang terdiri dari garam natrium dengan asam lemak. Sabun dapat 

menurunkan tegangan permukaan air dan meningkatkan daya pembersih air 

(Winarno, 1992). 

2.9.2 Tujuan Emulsifikasi 

 Secara farmasetik, proses emulsifikasi memungkinkan ahli farmasi 

membuat suatu preparat yang stabil dan rata dari campuran dua cairan yang tidak 

saling campur. Dalam hal ini obat diberikan dalam bentuk bola-bola kecil bukan 

bulk. Untuk emulsi yang diberikan dalam bentuk oral, tipe emulsi minyak-dalam-

air memungkinkan pemberian obat yang harus dimakan tersebut mempunyai rasa 

yang lebih enak walaupun yang diberikan sebenarnya minyak yang tidak enak 

rasanya, dengan menambahkan pemanis dan pemberi rasa pada pembawa airnya, 

sehingga mudah dimakan dan ditelan sampai ke lambung (Ansel, 1989). 

Emulsi yang dipakai pada kulit sebagai obat luar biasa dibuat sebagai 

emulsi m/a atau a/m tergantung pada berbagai faktor seperti sifat terapeutik yang 

akan dimasukkan ke dalam emulsi, keinginan untuk mendapatkan efek emolien 

atau pelembut jaringan dari preparat tersebut, dan keadaan permukaan kulit. Zat 

obat yang mengiritasi kulit umumnya kurang mengiritasi jika ada dalam fase luar 

yang mengalami kontak langsung dengan kulit. Tentu saja dapat bercampurnya 

dan kelarutan dalam air dan dalam minyak dari zat obat yang digunakan dalam 

preparat yang diemulsikan menentukan banyaknya pelarut yang harus ada dan 

sifat dari fase emulsi yang dihasilkan. Pada kulit yang tidak luka, suatu emulsi air 

dalam minyak biasanya dapat dipakai lebih rata karena kulit diselaputi oleh suatu 

lapisan tipis dari sabun dan permukaan ini lebih mudah dibasahi oleh minyak 

daripada oleh air. Suatu emulsi air-dalam-minyak juga lebih lembut ke kulit, 

karena ia mencegah engeringnya kulit dan tidak mudah hilang bila kena air. 

Sebaliknya, jika diinginkan peparat yang mudah dihilangkan dari kulit dengan air, 

harus dipilih suatu emulsi minyak-dalam-air. Seperti untuk absorpsi, absorpsi 

melalui kulit (absorpsi perkutan) bisa ditambah dengan mengurangi ukuran 

partikel dari fase dalam (Ansel, 2005). 

2.10 Evaluasi Sediaan Semisolid 

 Evaluasi sediaan dilakukan untuk mengetahui apakah sediaan yang telah dibuat 

sesuai dengan kriteria yang diinginkan dan mencapai hasil yang maksimal. 
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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 

bioavaibilitas, dan viskositas (Barry, 1983).Evaluasi sediaan farmasi dapat 

dilakukan terhadap karakteristik fisik sediaan krim. 

2.10.1 Karakteristik Fisik Sediaan 

Karakteristik fisik sediaan krim meliputi: 

1. Organoleptis 

2. Penetapan pH 

3. Viskositas 

4. Penentuan daya sebar 

5. Tipe Emulsi 

2.10.2 Evaluasi Aktivitas Antioksidan Dengan Metode DPPH 

Metode DPPH (1,1 Diphenyl-2-picrylhidrazyl) merupakan salah satu uji 

untuk menentukan aktivitas antioksidan penangkap radikal. Metode DPPH 

memberikan informasi reaktivitas senyawa yang diuji dengan suatu radikal stabil. 

DPPH memberikan serapan kuat pada panjang gelombang 517 nm dengan warna 

violet gelap. Penangkap radikal bebas menyebabkan elektron menjadi 

berpasangan yang kemudian menyebabkan penghilangan warna yang sebanding 

dengan jumlah elektron yang diambil (Sunarni, 2005). 

DPPH merupakan radikal bebas yang stabil pada suhu kamar dan sering 

digunakan untuk menilai aktivitas antioksidan beberapa senyawa atau ekstrak 

bahan alam. Metode ini dipilih karena sederhana, mudah, cepat, dan peka untuk 

menilai aktivitas antioksi dan dari senyawa bahan alam (Hanani et al., 2005). 

Interaksi antioksidan dan DPPH baik secara transfer electron atau radikal 

hydrogen akan menetralkan karakter radikal bebas dari DPPH, maka dari itu pada 

metode ini yang diukur adalah aktivitas penghambatan radikal bebas. Menurut 

Tjandra et al., (2014), setelah larutan sampel dicampurkan dengan DPPH maka 

aktivitas perendaman dapat ditandai dengan perubahan warna dari ungu, ungu 

pudar hingga kuning. 
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Reaksi antara antioksidan dengan radikal bebas DPPH, membuat radikal 

bebas DPPH menjadi berpasangan dengan atom hydrogen dari antioksidan, 

sehingga membentuk molekul DPPH- H (diphenylpicrylhydrazine) yang non 

radikal. Intensitas warna dapat diukur menggunakan spektrofotometer dengan 

panjang gelombang sesuai, biasanya berkisar antara 515- 520nm sehingga 

aktivitas perendaman radikal bebas dapat ditentukan (Inggrid dan Susanto, 2014). 

Parameter yang digunakan untuk menujukkan aktivitas antioksidan adalah nilai 

inhibition concentration (IC50). 

IC50 merupakan bilangan yang menunjukkan konsentrasi larutan sampel 

yang mampu mereduksi aktivitas DPPH sebesar 50% (Molyneux, 2004). Setelah 

didapatkan nilai IC50 , antioksidan dalam suatu zat dapat digolongkan menjadi 

beberapa jenis. Menurut Jun et al., (2012) suatu senyawa dikatakan memiliki 

antioksidan sangat aktif bila nilai IC50 bernilai ˂ 50 ppm, aktif bila nilai IC50 

bernilai 50-100 ppm, sedang bilai nilai IC50 101- 250 ppm, lemah bila nilai IC50 

250- 500 ppm, dan tidak aktif bila nilai IC50 ˃ 500ppm 

 

Gambar 2. 13 Struktur molekul DPPH (radikal bebas) dan DPPH- H (non 

radikal) 

(Sumber: Molyneux, 2004) 
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