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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tanpa kita sadari, lingkungan  menjadi sumber utama yang merusak 

tubuh. Seperti polusi, asap kendaraan bermotor, peptisida, apalagi paparan 

langsung radiasi ultra violet. Hal tersebut sering disebut dengan radikal bebas 

ketika masuk kedalam tubuh. Radikal bebas tersebutlah yang sangat berbahaya 

bagi tubuh, terutama kesehatan kulit. Paparan radiasi sinar ultraviolet dari sinar 

matahari dapat menyebabkan kulit kusam dan penuaan dini pada kulit (Fithria, 

2015). Selain itu, sinar ultraviolet juga diduga merupakan penyebab utama 

terjadinya kanker kulit (Handojo, 1993). Antioksidan mampu meredam efek 

negatif radikal bebas di dalam tubuh, bekerja dengan cara mendonorkan satu 

elektronnya kepada senyawa yang bersifat oksidan (Ramadhan, 2015). 

Radikal bebas secara umum dapat dihambat oleh antioksidan, baik 

antioksidan alami maupun antioksidan sintesis. Sebagian besar antioksidan alami 

besarasal dari tumbuh-tumbuhan seperti flavonoid, fenol, tanin dan asam askorbat 

(Juniarti dkk., 2009). Antioksidan mampu meredam efek negatif dari radikal 

bebas yang ada didalam tubuh, bekerja dengan cara mendonorkan satu 

elektronnya kepada senyawa yang bersifat oksidan sehingga aktivitas senyawa 

oksidan tersebut dapat dihambat (Ramadhan, 2015). 

Antioksidan alami yang diperoleh dari tumbuhan telah dikembangkan 

untuk digunakan secara topikal untuk meminimalkan efek perusakan dan 
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mencegah kondisi patologi maupun fisiologi terkait dengan stres oksidatif (Agil 

dkk., 2014). Salah satu tanaman yang diketahui mengandung antioksidan adalah 

daun Nangka (Artocarpus heterophyllus). Kandungan kimia yang terdapat dalam 

daun nangka adalah flavonoid, steroid, tanin dan saponin (Sunaryono, 2005). 

Senyawa dalam daun nangka yang mempunyai efek antioksidan adalah steroid 

dan saponin. Nilai IC50 yang diperoleh dari ekstrak metanol daun nangka 

(Artocarpus heterophyllus) sebesar 778,76 ppm  (Hasmalina dan Musyirna, 2014). 

Saat ini banyak kosmetik yang mengandung antioksidan dengan tujuan 

untuk menangkal radikal bebas masuk kedalam tubuh melalui kulit. Salah satu 

bentuk kosmetik tersebut adalah krim. Keuntungan dari bentuk krim adalah 

mempunyai pelepasan obat yang baik, mudah dibersihkan, praktis digunakan, 

langsung bekerja pada jaringan setempat, memberikan efek dingin serta 

penyebarannya yang baik pada kulit (Fithria, 2015).  

Emulgator merupakan suatu komponen yang dibutuhkan untuk menjaga 

kestabilan bentuk krim. Baik emulgator tunggal maupun kombinasi emulgator 

yang mendekati HLB fase minyak yang disebut HLB butuh, untuk mengetahui 

besarnya HLB maka emulsi dibuat dengan keseimbangan campuran emulgator 

lipofilik dan hidrofilik (Wedana dkk., 2015). 

Span 80 dan tween 80 merupakan campuran surfaktan non ionik yang 

sistem kerjanya sebagai bahan pengemulsi, yaitu menjaga keseimbangan antara 

gugus lipofilik dan gugus hidrofilik (Ikhsanudin dkk., 2015). Pada penggunaan 

tunggal, span akan membentuk emulsi tipe A/M sedangkan tween akan 

membentuk tipe M/A (Voigt, 2015). 
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 Penelitian yang dilakukan oleh Ayu (2015) melakukan penelitian tentang 

krim antioksidan menggunakan emulgator span 80 dan tween 80 menghasilkan 

stabilitas fisik krim yang baik. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh 

Sulistyorini (2015) menunjukkan bahwa krim menggunakan emulgator span 80 

dan tween 80 dengan berbagai variasi konsentrasi menghasilkan krim tipe air 

dalam minyak (A/M) juga memiliki karakteristik fisik yang baik. Penelitian 

mengenai formulasi ekstrak etanol daun nangka sebagai antioksidan dalam 

sediaan topikal krim menggunakan emulgator span 80 dan tween 80 sejauh ini 

belum pernah ditemukan.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik melakukan 

penelitian tentang pengaruh berbagai variasi konsentrasi span 80 dan tween 80 

dalam bentuk krim ekstrak etanol daun nangka terhadap sifat fisik beserta uji 

aktivitas antioksidan dengan menggunakan metode DPPH (Difenilpikril Hidrazil). 

   

B. Perumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat merumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pengaruh variasi konsentrasi span 80 dan tween 80 terhadap 

karakteristik fisik kimia sediaan ekstrak etanol daun nangka? 

2. Bagaimanakah pengaruh variasi konsentrasi span 80 dan tween 80 terhadap 

aktivitas antioksidan  sediaan krim ekstrak etanol daun nangka? 
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C.    Tujuan Penelitian 

 

1. Mengetahui pengaruh variasi konsentrasi span 80 dan tween 80 terhadap 

karakteristik fisik sediaan krim ekstrak etanol daun nangka. 

2. Mengetahui pengaruh variasi konsentrasi span 80 dan tween 80 terhadap 

aktivitas antioksidan dalam sediaan krim ekstrak etanol daun nangka dengan 

metode DPPH. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat antara lain: 

1. Memberikan bukti ilmiah mengenai ekstrak etanol daun nangka yang 

diformulasikan sebagai krim yang dapat diaplikasikan secara mudah bagi 

masyarakat. 

2.  Formulasi krim yang dihasilkan diharapkan bisa diaplikasikan pada industri  

farmasi. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

 

1. Daun nangka 

Daun nangka merupakan tanaman obat tradisional yang sering 

digunakan sebagai obat oleh masyarakat untuk menyembuhkan berbagai 

penyakit. Salah satunya yaitu daun nangka yang telah terbukti memiliki 

khasiat sebagai antioksidan (Hasmalina dan Musyirna, 2014).    
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a. Klasifikasi 

Berikut ini adalah klasifikasi dari daun nangka: 

Kingdom  : Plantae 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Famili  : Moroceae 

Genus  : Artocarpus 

Species : Artocarpus heterophyllus (Ersam, 2004). 

 

b. Deskripsi Tanaman 

Pohon nangka (Artocarpus heterophyllus) memiliki tinggi 10-15 

m. Batangnya tegak, berkayu, bulat, kasar, dan bewarna hijau kotor. Daun 

nangka memiliki tulang daun yang menyirip, daging daun yang tebal, tepi 

rata, ujung runcing, panjang 5-15 cm, lebar 4-5 cm, tangkai panjang 

kurang lebih 2 cm dan bewarna hijau. Bunga nangka merupakan bunga 

majemuk yang berbentuk bulir berada di ketiak daun dan bewarna kuning. 

Bunga jantan dan betina terpisah dengan tangkai yang memiliki cincin, 

bunga jantan ada di batang baru diantara daun atau diatas bunga betina. 

Buah bewarna kuning ketika masak, oval, dan berbiji coklat muda (Dyta 

dkk., 2009). Gambar daun nangka yang diperoleh di Gunungpati, 

Semarang dapat dilihat pada Gambar 1.      
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Gambar 1. Daun Nangka (Artocarpus heterophyllus) 

c. Kandungan Kimia dan Khasiat Daun nangka 

Kandungan kimia yang terdapat pada daun nangka adalah 

flavonoid, steroid, tanin, saponin (Sunaryono, 2005). Daun nangka 

direkomendasikan oleh pengobatan ayurveda sebagai antidiabetes karena 

ekstrak daun nangka memberi efek hipoglikemik (Chandrika, 2006). 

Selain itu daun nangka juga digunakan sebagai pelancar ASI, obat luar 

misalnya borok dan luka (Ersam, 2001). Ekstrak daun nangka juga dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus (Chintia dkk., 

2014). 

 

2. Ekstraksi 

Ekstraksi adalah teknik pemisahan suatu senyawa berdasarkan 

perbedaan distribusi zat terlarut diantara dua pelarut yang saling bercampur. 

Metode ekstraksi biasanya dipilih berdasarkan sifat dari bahan yang akan di 

ekstrak untuk mendapatkan hasil ekstrak yang sempurna (Ansel, 1989). 

Beberapa metode ekstraksi diantaranya yaitu maserasi, perkolasi, soxhletasi, 

dan difusi uap air. 
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Maserasi (macerase = mengaliri, melunakkan) merupakan ekstraksi 

yang paling sederhana dan paling mudah dilakukan (Voigt, 1994). Dilakukan 

dengan merendam ekstrak yang sudah halus dalam menstrum sampai meresap 

sehingga zat-zat yang mudah larut akan terlarut. Pengadukan memungkinkan 

pelarut segar mengalir berulang-ulang masuk keseluruh permukaan dari 

ekstrak yang sudah halus. Zat-zat yang mudah larut akan melarut pada 

menstrum dan cenderung turun ke dasar bejana. Menstrum yang segar akan 

naik ke permukaan dan proses ini berlanjut secara siklis (Ansel, 1989). 

Penyimpanan rendaman tersebut harus terlindungi dari cahaya, untuk 

mencegah reaksi yang dikatalis oleh cahaya atau perubahan warna (Voigt, 

1994). 

Cairan penyari dalam suatu proses ekstraksi adalah pelarut yang baik 

dan optimal untuk menyari kandungan senyawa yang berkhasiat atau zat aktif, 

dengan demikian senyawa tersebut dapat terpisah dari bahan dan senyawa 

lainnya, serta ekstrak hanya mengandung sebagian besar kandungan senyawa 

yang diinginkan (Depkes RI, 2000). 

Cairan yang baik harus memenuhi beberapa kriteria yaitu murah, 

mudah diperoleh, aman, stabil secara fisika dan kimia, bereaksi netral, tidak 

mudah menguap, tidak mudah terbakar, selektif yaitu hanya menarik zat 

berkhasiat yang dikehendaki dan tidak mempengaruhi zat khasiatnya. Selain 

itu, cairan penyari juga harus memenuhi syarat kefarmasian. Jenis penyari 

yang digunakan adalah campuran air dan alkohol seperti etanol dan metanol. 
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Namun penggunaan metanol dihindari karena sifatnya yang toksik akut dan 

kronik (Depkes RI, 2000) 

Etanol dapat melarutkan alkaloid basa, minyak menguap, glikosida, 

kurkumin, antrakinon, flavonoid, steroid, damar dan klorofil. Tanin dan 

saponin sedikit larut, jadi zat pengganggu yang larut terbatas. Etanol 

digunakan dalam penelitian ini sebagai cairan penyari karena lebih selektif, 

tidak beracun, netral, absorbsinya baik, serta etanol dapat bercampur dalam air  

(Depkes RI, 1986). Etanol 70% efektif dalam menghasilkan jumlah bahan 

aktif yang optimal, bahan pengotor hanya sedikit larut dalam cairan 

pengekstraksi (Voigt, 1984). 

 

3. Krim 

Krim adalah sediaan setengah padat, berupa emulsi mengandung air 

tidak kurang dari 60% dan dimasudkan untuk pemakaian luar (Depkes RI, 

1979). Krim merupakan emulsi yang terdiri dari dua jenis cairan yang tidak 

saling campur satu sama lain, biasanya terdiri atas air dan minyak yang diubah 

ke dalam bentuk dispersi stabil dengan cara mendispersikan fase terdisper ke 

dalam fase lain yang berfungsi sebagai medium pendisper (Mitzui, 1997).  

Kelebihan krim dibandingkan salep karena daya tarik estetiknya, 

mudah menyebar dengan rata, mudah diserap kedalam kulit jika digosokkan, 

mampu melekat pada permukaan kulit dalam waktu yang cukup lama, dan 

mudah dicuci (Lachman dkk.,1986). Tipe krim ada dua yaitu: krim tipe air 

dalam minyak (A/M) dan krim tipe minyak dalam air (M/A). untuk membuat 
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krim digunakan zat pengemulsi, umumnya berupa surfaktan anionik, kationik 

dan nonionik (Anief, 2006). 

Sifat umum sediaan krim ialah mampu melekat pada permukaan 

tempat pemakaian dalam waktu yang cukup lama sebelum sediaan dicuci atau 

dihilangkan. Krim dapat memberikan efek mengkilap, berminyak, 

melembabkan dan mudah tersebar merata, mudah berpenetrasi pada kulit, 

mudah atau sulit diusap, mudah atau sulit dicuci air (Juwita dkk, 2013). 

Selain sifat umum tersebut krim juga mempunyai kekurangan. Antara 

lain yaitu pada saat proses pembuatan krim. Karena krim harus dalam keadaan 

panas, jika suhu saat pembuatan kurang tepat atau jumlah bahan yang 

digunakan berlebihan atau kurang, maka dapat menyebabkan sediaan rusak, 

kering dan mudah memisah. 

 

4. Monografi Bahan 

a. Asam stearat 

 Asam stearat berbentuk padat keras mengkilat menunjukkan 

sususan hablur, putih atau kuning pucat mirip dengan lemak lilin. 

Kelarutan dari asam stearat praktis tidak larut dalam air, larut dalam 20 

bagian etanol (95%), dalam 2 bagian kloroform dan dalam 3 bagian eter. 

Asam stearat berkhasiat sebagai zat tambahan untuk melembutkan kulit 

dengan konsentrasi 1-20%. Asam stearat memiliki suhu lebur tidak kurang 

dari 54 ºC (Depkes RI, 1979). 
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b. Setil Alkohol 

Pemerian setil alkohol berupa serpihan putih, licin, granul, atau 

kubus putih, bau khas lemah, rasa lemah. Setil alkohol tidak larut dalam 

air, larut dalam etanol, dan dalam eter, kelarutan bertambah dengan 

naiknya suhu, Setil alkohol stabil dalam asam, basa, cahaya dan udara 

yang stabil (Depkes RI, 1979).  

c. Propilen Glikol 

 Propilen glikol berbentuk cairan kental, jernih dan tidak berwarna, 

tidak berbau, memiliki rasa agak manis dan higroskopis. Propilen glikol 

dapat bercampur dengan air, dengan etanol 95% dan dengan kloroform. 

Larut dalam 6 bagian eter, namun tidak dapat campur dengan minyak 

tanah dan dengan minyak lemak (Depkes RI, 1979).  

d. Lanolin (Lemak Bulu Domba) 

Lemak bulu domba adalah zat serupa lemak yang dimurnikan, 

diperoleh dari bulu domba ovis aries Linne (Familia Bovidae) yang 

dibersihkan dan dihilangkan warna dan baunya. Mengandung air tidak 

lebih dari 0,25%. Pemerian lanolin berupa lemak, lengket, warna kuning 

dan bau khas. Lanolin tidak larut dalam air, dapat bercampur dengan air 

kurang lebih 2 kali beratnya, agak sukar larut dalam etanol dingin, lebih 

larut dalam etanol panas, mudah larut dalam eter dan dalam kloroform.   

(Depkes RI, 1995). 
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e. Tween 80 

 Polysorbite 80 atau yang biasa disebut dengan tween 80 

merupakan surfaktan non ionik hidrofilik. Dalam sediaan topikal biasanya 

digunakan sebagai emulgator yang dikombinasikan dengan surfaktan non 

ionik lipofilik (Ayu, 2015). Tween 80 berbentuk cairan kental seperti 

minyak, jernih, berwarna kuning, bau asam lemak dan khas. Kelarutannya 

mudah larut dalam air dan dalam etanol 95%. Tween 80 digunakan 

sebagai emulgator (Depkes RI, 1979).  

f. Span 80 

Sorbitan Ester 80 atau yang biasa disebut dengan span 80 

merupakan surfaktan non ionik lipofilik yang bisa digunakan sebagai 

emulgator dalam penggunaan topikal, seperti krim, lotion dan salep. 

Biasanya sorbitan ester dikombinasikan dengan polysorbate untuk 

mendapatkan emulsi atau krim air dalam minyak (A/M) atau krim minyak 

dalam air (M/A) dengan berbagai konsentrasi (Ayu, 2015). Span 80 

berbentuk seperti krim atau cairan atau padatan yang berwarna, dengan 

bau dan rasa yang berbeda. Dapat larut dalam air (Depkes RI, 1979). 

g. Metil Paraben 

 Metil paraben berbentuk hablur kecil, tidak berwarna atau serbuk 

hablur putih, tidak berbau atau berbau khas lemah. Metil paraben 

mempunyai rumus kimia C₈H₈O₃. Kelatutan metil paraben  larut dalam 

air, etanol dan mempunyai titik lebur 125-128⁰C. Konsentrasi umum yang 



12 
 

 

 

digunakan dalam sediaan farmasi adalah 0,02-0,03%. Metil paraben dalam 

sediaan krim berfungsi sebagai pengawet (Depkes RI, 1979). 

h. Propil Paraben 

Propil paraben berbentuk hablur putih, tidak berbau, tidak berasa. 

Kelarutan propil paraben sukar larut dalam air, larut dalam 3,5 bagian 

etanol (95%) P, dalam 3 bagian aseton P, dalam 140 bagian gliserol P dan 

dalam bagian 40 minyak lemak, mudah larut dalam larutan alkali 

hidroksida. Khasiat dan penggunaan sebagai zat pengawet (Depkes RI, 

1979). 

i. Aquadest 

Nama resmi aquadest adalah purified water (air murni). 

Pemerinaan cairan jernih, tidak bewarna, tidak berbau, penyimpanan 

dalam wadah tertutup rapat (Depkes RI, 1995). 

 

5. Radikal Bebas dan Antioksidan 

Radikal bebas adalah molekul yang kehilangan elektron, sehingga 

molekul tersebut menjadi tidak stabil dan selalu berusaha mengambil elektron 

dari molekul atau sel lain (Ramadhan, 2015). Radikal bebas tersebut dapat 

mengoksidasi asam nukleat, protein, lemak bahkan DNA sel menginisiasi 

timbulnya penyakit degeneratif (Winarsih, 2007). Konsumsi antioksidan 

dalam jumlah yang memadai dapat menurunkan kejadian penyakit 

degeneratif. Selain itu juga dapat meningkatkan status imunologis dan 

penyakit degeneratif akibat penuaan. Oleh  karena itu, kecukupan asupan 

antioksidan secara optimal baik untuk semua usia (Winarsih, 2007). 
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Antioksidan merupakan senyawa yang memiliki berat molekul kecil, 

tatapi mampu mengaktivasi berkembangnya radikal. Antioksidan juga 

merupakan senyawa yang dapat menghambat reaksi oksidasi, dengan 

mengikat radikal bebas dan molekul yang sangat reaktif, akibatnya kerusakan 

sel akan mati. Antioksidan memegang peranan penting didalam kehidupan 

kita karena dapat membantu melindungi tubuh dari serangan radikal bebas 

(Winarsih, 2007). 

Antioksidan dibagi menjadi dua, yaitu: antioksidan alami dan 

antioksidan sintetik. Antioksidan alami adalah antioksidan yang merupakan 

hasil dari ekstraksi bahan alami, baik dari tanaman maupun hewan. Sedangkan 

antioksidan sintetik adalah antioksidan yang diperoleh dari hasil reaksi kimia. 

Antioksidan sintetik yang diijinkan penggunaannya untuk makanan dan 

penggunaannya telah sering digunakan yaitu butil hidroksi anisol (BHA), butil 

hidroksi toluen (BHT), propil galat, terbutil hidroksi quinon (TBHQ) dan 

tokoferol (Ramadhan, 2015). 

 

6.  DPPH (2,2-difenil-1 pikrilhidrazil) 

Pengukuran antioksidan dapat dilakukan dengan beberapa metode, 

antara lain yaitu metode lipid piroksida, tiobarbiturat, melonaldehid, β-karoten 

bleaching, DPPH  dan tiosianat. DPPH merupakan uji antioksidan yang paling 

sering digunakan, karena caranya yang mudah, praktis dan sensitif (Molyneux, 

2004). Metode DPPH memiliki aktivitas penangkap radikal bebas yang tinggi 

dalam pelarut organik, seperti metanol atau etanol pada suhu kamar (Salamah 

dan Widyasari, 2015). 
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DPPH (difenilpikril hidrazil) adalah suatu radikal sintetik yang stabil, 

larut dalam pelarut polar seperti etanol dan metanol, serta dapat diukur 

intensitasnya pada panjang gelombang 515-517 nm. DPPH dapat bereaksi 

dengan senyawa yang dapat mendonorkan atom hidrogen yang berguna untuk 

pengujian aktivitas antioksidan dari suatu ekstrak. Senyawa yang bereaksi 

dengan penangkap radikal akan mereduksi DPPH yang dapat diamati dengan 

adanya perubahan warna DPPH dari ungu menjadi kuning ketika elektron 

ganjil dari radikal DPPH telah berpasangan dengan hidrogen dari senyawa 

penangkap radikal bebas (Molyneux, 2004).  

Prinsip dari metode DPPH yaitu antioksidan sebagai donor proton 

terhadap radikal bebas DPPH sehingga DPPH akan tereduksi menjadi stabil, 

dan warnanya berubah dari warna ungu menjadi warna kuning yang dapat 

diukur persen penangkapan radikal bebasnya pada panjang gelombang 517 nm 

(Salmah dan Widyasari, 2015). Struktur DPPH dapat dilihat pada gambar 2 : 

 

Gambar 2. Struktur Kimia DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil) 
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F.  Landasan Teori 

Radikal bebas seperti polusi, asap kendaraan bermotor, pestisida dan 

paparan sinar ultraviolet dapat merusak tubuh, terutama kulit. Radikal bebas dapat 

dihambat dengan adanya suatu antioksidan, baik sintesis maupun alami.  

Daun nangka  (Artocarpus heterophllus) berperan sebagai antioksidan, 

yang memiliki kandungan senyawa aktif yaitu steroid dan saponin (Hasmalina & 

Musyirna, 2014). Aktivitas antioksidan pada daun nangka dibuktikan dengan nilai 

IC50 778,76 ppm menggunakan metode DPPH (Hasmalina, 2014). Aktivitas 

antioksidan daun nangka juga telah dibuktikan dengan nilai IC50 12,65 ppm  

menggunakan metode DPPH dengan larutan penyari etanol (Ni Made Rica dkk., 

2017). 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa variasi konsentrasi emulgator 

berpengaruh pada kestabilan fisik krim. Contohnya adalah variasi konsentrasi 

Tween 80 dan Span 80 sebagai emulgator dalam repelan minyak atsiri daun sereh 

(Ikhsanudin dkk, 2015), pada krim daun sukun (Sulistyorini, 2015), dan pada krim 

daun karika (Maulida, 2017). Ketiganya diketahui memiliki kestabilan 

karakteristik fisik krim yang baik. 

 

G.  Hipotesis 

Krim ekstrak etanol daun nangka (Artocarpus heterophyllus) dengan 

variasi konsentrasi span 80 dan tween 80 berpengaruh terhadap karakteristik fisik  

krim dan variasi konsentrasi span 80 dan tween 80 tidak mempengaruhi aktivitas 

antioksidan ekstrak etanol daun nangka.  



16 
 

 

 

  

 


