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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kulit mempunyai fungsi untuk melindungi tubuh dari pengaruh luar (Sari, 

2015). Proses kerusakan kulit ditandai dengan munculnya keriput, sisik, kering, 

dan pecah-pecah (Purwaningsih, 2014). Salah satu hal yang menyebabkan 

kerusakan kulit adalah ultraviolet (Maysuhara, 2009). Dalam kondisi yang 

berlebih, sinar UV dapat menimbulkan beberapa masalah terhadap kulit, mulai 

dari kulit kemerahan, pigmentasi, bahkan dalam waktu lama menyebabkan resiko 

kanker (Wungkana, dkk., 2013). Oleh karena itulah diperlukan penangkal 

ancaman bahaya radikal bebas yang dapat menimbulkan kerusakan pada kulit 

(Sari, 2015). 

Kulit pisang kepok dapat dibuat sediaan yang berkhasiat sebagai 

antioksidan. Menurut Baskar, (2011) kulit pisang kepok mengandung flavanoid 

sebagai antioksidan. Antioksidan merupakan senyawa kimia yang sangat berguna 

bagi tubuh manusia saat ini. Oleh karena antioksidan dapat menurunkan radikal 

bebas dan menurunkan derajat produksi radikal bebas di tubuh manusia yang 

dapat menyebabkan penyakit dan penuaan (Gemayangsura, dkk., 2015). 

Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap kosmetik yang aman dan 

berbahan alam yang mengandung antioksidan alami sebagai penangkal radikal 

bebas, maka diperlukan formula hand and body lotion dengan menggunakan  
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bahan alami berupa ekstrak etanol kulit pisang kepok. Antioksidan dari ekstrak 

etanol kulit pisang kepok dibuat sediaan hand and body lotion tipe M/A.  

Menurut Baskar, dkk., (2011) bahwa % aktivitas antioksidan etanol kulit 

buah dari sembilan  varietas pisang ditentukan dengan pengujian DPPH, ABTS 

dan lipid peroksidasi. Ekstrak etanol kulit pisang dari varietas balbisiana dengan 

menggunakan metode DPPH menunjukkan aktivitas antioksidan yang tertinggi 

yaitu 98,19% pada konsentrasi 1,0% dibandingkan dengan menggunakan metode 

lain. 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah gambaran karakteristik fisika kimia sediaan hand and body 

lotion EEKPK? 

2. Bagaimanakah pengaruh variasi konsentrasi EEKPK pada sediaan hand and 

body lotion terhadap aktivitas antioksidan?  

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui gambaran karakteristik fisika kimia sediaan hand and body lotion 

EEKPK. 

2. Mengetahui pengaruh variasi konsentrasi EEKPK sediaan hand and and body 

lotion terhadap aktivitas antioksidan. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan suatu sediaan 

hand and body lotion EEKPK dengan karakteristik fisika kimia yang memenuhi 

persyaratan serta mempunyai aktivitas antioksidan, dan menambah variasi sediaan 

hand and body lotion dari bahan alam. 
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E. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Pisang Kepok (Musa balbisiana) 

Pisang merupakan tanaman yang banyak tumbuh di Indonesia, karena sifat 

tanaman ini mudah tumbuh di daerah tropis. Pisang kepok memiliki kulit buah 

yang sangat tebal dan berwarna hijau kekuningan saat buah sudah matang dengan 

daging buah bertekstur agak keras dan aroma yang kurang harum (Cahyono, 

2009). Pisang kepok dapat dilihat pada Gambar 1. Karakteristik morfologi pisang 

kepok adalah tinggi pohon 3 m dengan lingkar batang 40-50 m berwarna hijau 

dengan sedikit atau tanpa coklat kehitaman, daging buah putih kekuning-

kuningan, putting keungu- unguan, rasa kurang lunak dengan tekstur yang agak 

berkapur (kecuali pisang siem). Termasuk dalam kelompok pisang kepok adalah 

pisang kepok kuning, gajih putih, gajih kuning, saba, siem, cangklong dan pisang 

kates (Rukmana, 1999). 

 

Gambar 1.Pisang Kepok (dokumentasi pribadi) 

 

 

 



5 
 

 

a. Klasifikasi dari pisang kepok adalah sebagai berikut : 

Klasifikasi botani pisang kepok adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae  

Divisi   : Angiospermae 

Kelas   : Scitaminae 

Ordo   : Zingiberales 

Famili   : Musaceae 

Genus   : Musa 

Spesies   : Musa balbisiana colla 

(Borborah, dkk., 2016) 

b. Kandungan Nutrisi 

Menurut Wahyuni, (2015) buah pisang mempunyai beberapa kandungan 

nutrisi, yaitu dapat dilihat pada Tabel 1, dalam 100 gram pisang kepok 

mengandung:  

Tabel 1. Kandungan pisang kepok per 100 gram bahan 

Zat Gizi pisang kepok kuning (g) 

Air 65,54 

Abu 0,72 

Lemak 0,95 

Protein 1,75 

Karbohidrat 31,04 

Jumlah 100 

Aktivitas antioksidan 12,35 

Serat kasar 1,14 

Inulin 0,13 
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c. Kandungan Kimia 

Pisang kepok memiliki kandungan aktivitas antioksidan yang tinggi dan 

berfungsi sebagai penangkap radikal bebas. Kulit Pisang kapok (Musa 

balbisiana) memiliki kandungan flavonoid yang merupakan antioksidan dari 

golongan antioksidasi pemutus rantai yang akan memotong perbanyakan reaksi 

berantai sehingga akan mengendalikan dan mengurangi peroksidasi lipid 

manusia, dimana peroksidasi lipid merupakan reaksi rantai dengan berbagai 

efek yang berpotensial merusak jaringan (Gemayangsura, dkk., 2015). 

2. Hand And Body Lotion 

Sediaan kosmetik untuk perawatan kulit (skin care cosmetics) antara lain 

pembersih, kondisioner, dan pelindung. Salah satu sediaan kosmetik perawatan 

kulit adalah hand body lotion. Hand body lotion merupakan suatu sediaan 

kosmetika berbentuk emulsi cair yang digunakan pada daerah tangan dan tubuh 

dengan tujuan melembabkan dan melembutkan kulit (Buchmann, 2001; Mitsui, 

1997).  

Lotion merupakan sediaan cair dapat berbentuk suspensi zat padat dalam 

bentuk serbuk halus dengan bahan pensuspensi yang cocok atau emulsi tipe 

minyak dalam air dengan surfaktan yang cocok (Depkes RI, 1979). Sifat losion 

umumnya berwarna putih, mudah dicuci dengan air, tidak tembus cahaya dan 

tidak mudah kering (Faramayuda, dkk., 2010). Hand And Body Lotion dibuat tipe 

M/A. Sifat lotion tipe M/A umumnya mudah dicuci dengan air, tidak tembus 

cahaya dan tidak mudah kering (Faramayuda, 2010).  Kelebihan lotion tipe M/A 

yaitu mudah dicuci dengan air, pelepasan obatnya baik karena jika digunakan  
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pada kulit maka akan terjadi penguapan dan peningkatan konsentrasi dari suatu 

obat yang larut dalam air sehingga mendorong penyerapannya ke dalam jaringan 

kulit (Aulton, 2003). 

3. Ekstraksi 

Ekstraksi merupakan proses pemisahan bahan dari campurannya dengan 

menggunakan pelarut yang sesuai. Proses ekstraksi dihentikan ketika tercapai 

kesetimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi 

dalam sel tanaman. Pemilihan metode ekstraksi tergantung pada sifat bahan dan 

senyawa yang akan diisolasi. Sebelum memilih suatu metode, target ekstraksi 

perlu ditentukan terlebih dahulu (Mukhriani, 2014).  

Salah satu metode ekstraksi cara dingin adalah maserasi. Maserasi 

merupakan proses pengekstrakan simplisia dengan menggunakan pelarut dengan 

beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur ruangan (kamar). 

Maserasi bertujuan untuk menarik zat-zat berkhasiat yang tidak tahan pemanasan. 

Maserasi dilakukan dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada 

temperatur ruangan atau kamar (Depkes RI, 2000). Selama maserasi atau proses 

perendaman dilakukan pengocokan berulang-ulang. Upaya ini menjamin 

keseimbangan konsentrasi bahan ekstraksi yang lebih cepat didalam cairan. 

Sedangkan keadaan diam selama maserasi menyebabkan turunannya perpindahan 

bahan aktif (Voigt,1984). 

Kerugian maserasi adalah pengerjaanya lama dan penyarian kurang 

sempurna. Secara teknologi termasuk ekstraksi dengan prinsip metode pencapaian 

konsentrasi pada keseimbangan (Depkes RI, 2000; Depkes RI,1995). 
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4. Radikal bebas  

Radikal bebas merupakan suatu molekul yang memiliki elektron tidak 

berpasangan dalam orbital terluarnya sehingga sangat reaktif. Radikal ini 

cenderung mengadakan reaksi berantai yang apabila terjadi di dalam tubuh akan 

dapat menimbulkan kerusakan-kerusakan yang berlanjut dan terus menerus. 

Jumlah radikal bebas dapat mengalami peningkatan yang diakibatkan faktor 

stress, radiasi, asap rokok dan polusi lingkungan menyebabkan sistem pertahanan 

tubuh yang ada tidak memadai, sehingga tubuh memerlukan tambahan 

antioksidan dari luar yang dapat melindungi dari serangan radikal bebas 

(Wahdaningsih, dkk., 2011). 

Radikal bebas yang terbentuk berlebihan akan menyebabkan antioksidan 

tidak dapat menetralkannya sehingga berakibat kerusakan pada sel. Radikal bebas 

ini dapat dinetralisir dengan menggunakan senyawa antioksidan seperti flavonoid, 

fenolat, dan alkaloid (Nganggu, 2016). 

5. Antioksidan  

Antioksidan atau senyawa penangkap radikal bebas merupakan zat yang 

dapat menetralkan radikal bebas, atau suatu bahan yang berfungsi mencegah 

sistem biologi tubuh dari efek yang merugikan yang timbul dari proses ataupun 

reaksi yang menyebabkan oksidasi yang berlebihan (Wahdaningsih, dkk., 2011). 

Senyawa antioksidan dapat melindungi kerusakan sel karena mampu 

menetralkan radikal bebas dengan mekanisme mendonorkan atom hidrogen ke 

atom yang tidak memiliki pasangan elektron (Kahkonen, dkk,. 1999). 
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Antioksidan dapat digolongkan menjadi antioksidan primer dan 

antioksidan sekunder. Antioksidan sekunder berfungsi sebagai antioksidan 

pencegah yaitu menurunkan kecepatan inisiasi dengan berbagai mekanisme, 

seperti melalui pengikatan ion-ion logam, penangkapan oksigen dan penguraian 

hidroperoksida menjadi produk-produk nonradikal (Yulia, 2007). 

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. 

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). 

6. Metode DPPH  (1,1-difenil-2-picrylhidrazyl) 

DPPH (1,1-difenil-2-picrylhidrazyl) adalah radikal bebas yang stabil pada 

suhu kamar yang menerima elektron  atau hidrogen, dan membentuk molekul 

yang stabil. Metode uji aktivitas antioksidan dengan DPPH dipilih karena metode 

ini adalah metode sederhana, mudah, cepat dan peka serta hanya memerlukan 

sedikit sampel untuk evaluasi aktivitas antioksidan dari senyawa bahan alam  
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sehingga digunakan secara luas untuk menguji kemampuan senyawa yang 

berperan sebagai pendonor electron. Prinsip dari metode uji aktivitas antioksidan 

ini adalah pengukuran aktivitas antioksidan secara kuantitatif yaitu dengan 

melakukan pengukuran penangkapan radikal DPPH oleh suatu senyawa yang 

mempunyai aktivitas antioksidan dengan menggunakan spektrofotometri UV-Vis 

( Ridho, 2013).  

DPPH memberikan serapan kuat pada panjang gelombang 517 nm dengan 

warna violet gelap. Penangkap radikal bebas menyebabkan hidrogen menjadi 

berpasangan kemudian menyebabkan penghilangan warna yang sebanding dengan 

jumlah hidrogen yang diambil (Martiningsih, dkk., 2016). Menurut Molyneux, 

(2004) antioksidan bereaksi dengan 1,1-difenil-2-pikrilhidrazil (DPPH) yang 

menstabilkan radikal bebas dan mereduksi DPPH. Kemudian DPPH akan bereaksi 

dengan atom hidrogen dari senyawa peredam radikal bebas membentuk 1,1-

difenil-2-pikrilhidrazin (DPPH-H) yang lebih stabil. Reagen DPPH yang bereaksi 

dengan antioksidan akan mengalami perubahan warna dari ungu ke kuning, 

intensitas warna tergantung kemampuan dari antioksidan. Menurut Prakash, dkk., 

(2001) Reduksi DPPH dari senyawa peredam radikal bebas dapat dilihat pada 

Gambar 2. 

 

Gambar 2. Reduksi DPPH dari senyawa peredam radikal bebas  
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Reaksi DPPH dengan atom hidrogen yang terdapat pada  antioksidan dapat 

membuat larutan DPPH menjadi berkurang reaktivitasnya, yang dapat 

ditunjukkan dengan memudarnya warna ungu menjadi kuning (Indranila, dkk., 

2015). 

F. LANDASAN TEORI 

Menurut Baskar, dkk., (2011) kulit pisang kepok (Musa balbisiana) 

memiliki kandungan kandungan flavonoid dan fenol sebagai antioksidan. 

Antioksidan merupakan senyawa kimia yang sangat berguna bagi tubuh manusia, 

karena antioksidan dapat menurunkan radikal bebas dalam tubuh manusia atau 

menurunkan derajat produksi radikal bebas di tubuh manusia yang dapat 

menyebabkan penyakit dan penuaan (Gemayangsura, dkk., 2015). 

Adapun sediaan kosmetik untuk perawatan kulit (skin care cosmetics) 

antara lain pembersih, kondisioner, dan pelindung. Salah satu sediaan kosmetik 

perawatan kulit adalah hand body lotion. Hand body lotion merupakan suatu 

sediaan kosmetika berbentuk emulsi cair yang digunakan pada daerah tangan dan 

tubuh dengan tujuan melembabkan dan melembutkan kulit (Buchmann, 2001; 

Mitsui, 1997). Uji karakteristik fisika kimia hand and body lotion yang baik 

mempunyai syarat pH menurut SNI 16-4399-1996 berkisar antara 4,5-8 dengan 

viskositas 20-500 dpoise. Menurut Rachmalia, dkk., (2016) persyaratan uji daya 

lekat yang baik untuk sediaan topikal adalah lebih dari 4 detik dengan daya sebar 

5-7 cm. 

Aktivitas antioksidan ekstrak kulit pisang ditentukan melalui uji aktivitas 

antioksidan dengan metode DPPH. Metode DPPH dipilih karena metode ini lebih  
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sederhana, waktu pengerjaan yang relatif singkat dan jumlah sampel yang 

digunakan lebih sedikit (Supriyanti, dkk., 2015).  

Menurut Baskar, dkk., (2011) bahwa % aktivitas antioksidan etanol kulit 

buah dari sembilan  varietas pisang ditentukan dengan pengujian DPPH, ABTS 

dan lipid peroksidasi. Ekstrak etanol kulit pisang dari varietas balbisiana dengan 

menggunakan metode DPPH menunjukkan aktivitas antioksidan yang tertinggi 

yaitu 98,19% pada konsentrasi 1,0% dibandingkan dengan menggunakan metode 

lain. 

G. HIPOTESIS 

1. Sediaan hand and body lotion ekstrak etanol kulit pisang kepok memiliki 

gambaran karakteristik fisika kimia yang baik. 

2. Variasi konsentrasi ekstrak etanol kulit pisang kepok pada sediaan hand and 

body lotion berpengaruh terhadap aktivitas antioksidan.  

 


	B. PERUMUSAN MASALAH
	C. TUJUAN PENELITIAN
	Tujuan penelitian ini adalah:
	D. MANFAAT PENELITIAN
	E. TINJAUAN PUSTAKA
	1. Pisang Kepok (Musa balbisiana)

	Pisang merupakan tanaman yang banyak tumbuh di Indonesia, karena sifat tanaman ini mudah tumbuh di daerah tropis. Pisang kepok memiliki kulit buah yang sangat tebal dan berwarna hijau kekuningan saat buah sudah matang dengan daging buah bertekstur aga...
	Klasifikasi botani pisang kepok adalah sebagai berikut:

	b. Kandungan Nutrisi
	Menurut Wahyuni, (2015) buah pisang mempunyai beberapa kandungan nutrisi, yaitu dapat dilihat pada Tabel 1, dalam 100 gram pisang kepok mengandung:
	Tabel 1. Kandungan pisang kepok per 100 gram bahan
	2. Hand And Body Lotion
	3. Ekstraksi

	F. LANDASAN TEORI
	G. HIPOTESIS

