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Gambar 3. 1 Skema Kerangka Konseptual 

Dibuat sediaan krim dengan emulgator nonionik gabungan tween 80 

dan span 20, karena emulgator nonionik bersifat netral dan stabil 

dengan adanya asam/basa dari komponen krim 

Dibuat 3 formula dengan peningkatan kadar ekstrak kulit buah naga 

super merah FI 2%, FII 4%, FIII 6% 

k 

 Semakin meningkatnya kadar ekstrak kulit buah naga super merah 

akan memberikan perbedaan setiap karakteristik fisik setiap sediaan 

 

Vitamin E Ekstrak kulit buah naga 

super merah 

Kedua bahan tersebut (ekstrak kulit buah naga super merah dan 

vitamin E) memiliki kandungan antioksidan. Antioksidan 

dibutuhkan untuk menunda atau menghambat reaksi oksidasi oleh 

radikal bebas 

Dilakukan uji DPPH pada ekstrak 

kulit buah naga super merah untuk 

mengetahui aktivitas antioksidan 

(nilai penghambatan radikal bebas) 
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Jaafar et al., (2009) menyatakan bahwa kulit buah naga mengandung 

flavonoid. Flavonoid memiliki kemampuan sebagai antioksidan karena mampu 

mentransfer elektron ke senyawa radikal bebas dan dapat membentuk kompleks 

yang sifatnya stabil. Selain itu, aktivitas antioksidan pada kulit buah naga lebih 

besar dibandingkan dengan aktivitas antioksidan pada daging buahnya, sehingga 

berpotensi untuk dikembangkan sebagai antioksidan alami. 

Vitamin E telah banyak digunakan sebagai antioksidan dalam sediaan 

kosmetik. 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 (Sayuti dan Yenrina, 2015). 

Kedua bahan diatas diketahui memiliki kandungan antioksidan. 

Antioksidan dibutuhkan untuk menunda atau menghambat reaksi oksidasi oleh 

radikal bebas (Widiastuti, 2010). Sediaan krim dipilih karena memiliki beberapa 

keuntungan diantaranya lebih mudah diaplikasikan, lebih nyaman digunakan 

dikulit, tidak lengket dan mudah dicuci dengan air dibandingkan salep, gel 

maupun pasta (Sharon et al., 2013).Untuk membuat krim digunakan zat 

pengemulsi (emulgator). Dalam penelitian ini digunakan emulgator nonionik 

gabungan tween 80 dan span 20 karena emulgator gabungan dapat mengurangi 

tegangan antar muka yang lebih besar dibanding emulgator tunggal sehingga 

emulsi yang dibentuk akan lebih stabil (Anief, 2010; Hamzah, 2014). 

Berdasarkan uraian di atas maka akan dilakukan optimasi formulasi krim 

kombinasi ekstrak kulit buah naga super merah (2%, 4%, 6%) dan vitamin E 

dengan emulgator tween 80 dan span 20 yang bertujuan untuk mengetahui 

aktivitas antioksidan (nilai penghambatan radikal bebas) pada ekstrak kulit buah 

naga super merah dan menentukan karakteristik fisik sediaan krim. 
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