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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu organ tubuh yang rentan terhadap adanya radikal bebas 

adalah kulit. Senyawa radikal tersebut dapat merusak serabut kalogen kulit dan 

matrik dermis sehingga kulit menjadi kering, keriput, bahkan dapat menjadi 

penuaan dini. Di dalam tubuh manusia, sebenarnya telah terdapat pertahanan 

diri untuk melawan radiasi ultraviolet. Namun pada radiasi tingkat tinggi, 

pertahanan tersebut tidak dapat dilewati apabila salah satu substansi penting 

dalam tubuh mengalami kekurangan, yaitu antioksidan. Antioksidan berfungsi 

mengatasi atau menetralisir radikal bebas sehingga diharapkan dengan 

pemberian atau pemakaian produk mengandung antioksidan tersebut proses tua 

dihambat atau memperlama terjadinya kerusakan tubuh dari timbulnya 

penyakit degeneratif (Kosasih dkk., 2006). 

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan 

kulit maka usaha pencegahan terhadap kerusakan dan penyakit kulit semakin 

digalakkan. Salah satu upaya pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan 

penggunaan kosmetik yang memiliki aktivitas antioksidan (Suwandi., 2010). 

Senyawa antioksidan dapat berupa senyawa alam maupun senyawa sintetik. 

Senyawa antioksidan sintetik sudah mulai ditinggalkan karena memiliki sifat 

karsinogenik dan antioksidan yang berasal dari alam mulai memegang peranan 

penting (Cutler., 2000). 
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Radikal bebas adalah suatu atom atau molekul yang memiliki elektron 

yang tidak berpasangan pada orbital terluarnya dan dapat berdiri sendiri 

(Clarkson dan Thomson., 2000). Radikal bebas dan senyawa oksigen reaktif 

yang diproduksi dalam jumlah yang normal, penting untuk fungsi biologis, 

seperti sel darah putih yang menghasilkan H2O2 untuk membunuh beberapa 

jenis bakteri dan jamur (winarsi., 2000). 

Senyawa yang dapat menangkal radikal bebas adalah antioksidan. 

Antioksidan merupakan senyawa yang mampu menghambat laju oksidasi 

(Fajriah dkk., 2007). Tubuh tidak mempunyai sistem pertahanan antioksidatif 

yang berlebihan, sehingga jika terjadi paparan radikal berlebih, tubuh 

membutuhkan antioksidan eksogen. Kekhawatiran terhadap efek samping 

antioksidan sintetik menjadikan antioksidan alami menjadi alternatf yang 

terpilih. 

Salah satu sumber antioksdan adalah rimpang bangle (Zingiber 

purpureum Roxb.) Rimpang Bangle mempunyai kandungan senyawa kimia 

antara lain alkaloid, flavonoid, minyak atsiri, saponin, pati, tanin, 

steroid/triflavonoid, lemak, dan gula (Wijayakusumamdkk., 1997). Uji 

aktivitas antioksidan menunjukkan aktivitas antioksidan ekstrak etanol rimpang 

bangle cukup kuat (IC50 = 142,70 ug/ml) sedangkan kandungan fenolat total 

rimpang bangle terhadap ekstrak etanol rimpang bangle adalah 2,17% b/b dan 

terhadap serbuk kering adalah 0,30% b/b (Anju., 2013). 

Ekstrak rimpang bangle dapat diformulasikan sebagai sediaan lotion 

yang stabil secara fisik berdasarkan parameter dari pH, viskositas, 
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homogenitas, kestabilan, daya sebar, dan daya lekat. Perbedaan konsentrasi 

trietanolamin ternyata tidak berpengaruh pada sifat fisik lotion yang meliputi 

pH, viskositas, homogenitas, kestabilan, daya sebar, dan daya lekat. Lotion 

ekstrak bangle dengan emulgator trietanolamin tidak mengiritasi kulit (Adi 

dkk., 2013). 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dilakukan penelitian uji 

aktivitas antioksidan Lotion Ekstrak Etanol Rimpang Bangle (Zingiber 

purpureum. Roxb) menggunakan metode DPPH. Penggunaan DPPH dipilih 

karena sederhana, mudah, cepat, dan peka serta hanya memerlukan sedikit 

sampel (Blois, 1958).  

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah lotion ekstrak etanol rimpang bangle (EERB) memiliki aktivitas 

antioksidan dengan pengujian metode DPPH ? 

2. Seberapa besar potensi antioksidan lotion ekstrak etanol rimpang bangle 

(Zingiber purpureum Roxb.)  yang dinyatakan dengan IC50? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui aktivitas antioksidan lotion ekstrak etanol rimpang 

bangle (Zingiber purpureum Roxb.) dengan pengujian metode DPPH. 

2. Mengetahui potensi antioksidan dari lotion ekstrak etanol rimpang bangle 

(Zingiber purpureum Roxb.)  yang dinyatakan dengan IC50  dengan metode 

DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidrazil). 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bukti ilmiah pemanfaatan 

rimpang bangle yang memiliki aktivitas antioksidan agar penyakit degeneratif 

yang disebabkan radikal bebas dapat terkendali. Hasil penelitian juga 

diharapkan sebagai bukti ilmiah pemanfaatan rimpang bangle sehingga 

rimpang bangle tidak hanya sebagai obat tradisional tetapi juga untuk 

peningkatan kesehatan dan upaya meningkatkan pendayagunaan kekayaan 

sumber alam Indonesia. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Bangle (Zingiber purpureum Roxb.) 

a. Klasifikasi 

  Kedudukan Bangle (Zingiber purpureum Roxb.) dalam 

sistematika tanaman (taksonomi) adalah sebagai berikut: 

Kerajaan :  Tumbuhan  

Divisi :  Magnoliophyta  

Kelas  :  Liliopsida  

Bangsa :  Zingiberales  

Suku  :  Zingiberaceae  

Marga : Zingiber  

Jenis  :  Zingiber purpureum Roxb. 

b. Morfologi Tanaman 

Tanaman bangle merupakan herba berumur tahunan. Tanaman 

bangle bersifat adaptif, dapat hidup di dataran rendah hingga daerah 
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dengan ketinggian 1.300 m di atas permukaan laut. Bangle dapat 

dibudidayakan di pekarangan yang cukup terkena sinar matahari. Bangle 

untuk pertumbuhannya memerlukan tanah yang subur, gembur, cukup 

sinar matahari, dan memerlukan jarak tanam yang cukup luas yaitu 

50x50 cm (Muhlisah., 2011). 

Batang bangle tumbuh tegak dan memiliki rumpun yang rapat. 

Tinggi tanaman bangle dapat mencapai 1,2-1,8 m. Batang semu bangle 

tersusun atas kumpulan dari pelepah daun. Meskipun daun bangle 

berpelepah, daun bangle tidak memiliki tangkai, atau disebut daun 

duduk. Letak daun bangle tersusun secara menyirip berseling. Bentuk 

daun bangle lanset ramping, meruncing ke ujung, dan mengecil ke 

pangkal. Panjang daun bangle mencapai 23-53 cm dan lebar daun 2-3,2 

cm. Permukaan daun bangle lemas, tipis, dan licin tidak berbulu, tetapi 

punggung daun bangle berbulu halus (Muhlisah., 2011). 

Bangle tumbuh menyebar di beberapa daerah, sehingga dikenal 

dengan berbagai nama daerah: bangle (Jawa), panglai (Sunda), 

pandhiyang (Madura) dan banglai (Sumatera). Nama asing dari bangle 

adalah purple ginger (Wijayakusuma dkk., 1997). 

 

 

 

 

 

Gambar 1 : Tanaman Bangle 
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Bagian tumbuhan yang dimanfaatkan adalah rimpang. Pada 

rimpang bangle yang sudah tua akan berwarna kuning, terasa pedas dan 

pahit, serta berbau tidak enak (Heyne., 1987). Kandungan senyawa kimia 

di dalam rimpang Bangle antara lain: alkaloid, flavonoid, minyak atsiri, 

saponin, pati, tanin, steroid/triflavonoid, lemak, dan gula (Wijayakusuma 

dkk., 1997) serta sineol dan pinen (Winarti dkk., 1994). 

c. Kandungan Kimia 

Flavonoid memiliki aktivitas antivirus, antifungi, antiinflamasi, 

dan sitotoksik. Flavonoid merupakan pigmen fenolik tanaman yang 

umumnya mengandung initi γ-benzopyrone (Aguinaldo dkk., 2004). 

Flavonoid merupakan kandungan khas tumbuhan hijau dengan 

mengecualikan alga. Flavonoid sebenarnya terdapat pada semua bagian 

tumbuhan termasuk daun, akar, kayu, kulit, tepung sari, nectar, bunga, 

buah dan biji. Penyebaran jenis flavonoid pada golongan tumbuhan yang 

terbesar, yaitu angiospermae (Markham., 1988). 

Flavonoid adalah senyawa polar yang larut dalam pelarut polar 

seperti etanol, metanol, butanol, air, dimetilsulfoksida (DMSO) dan 

dimetilformamida (DMF). Gula yang terikat pada flavonoid (bentuk 

umum yang ditemukan) menyebabkan flavonoid lebih mudah larut dalam 

air, sehingga campuran pelarut di atas dengan air merupakan pelarut yang 

lebih baik untuk glikosida (Markham., 1988). Aglikon yang kurang polar 

seperti isoflavon, flavanon, flavonol dan flavon  larut dalam pelarut 

semipolar seperti etil asetat dan aseton (Harborne., 1987). Senyawa 
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flavonoid juga dapat menghambat penggumpalan keping-keping sel 

darah, merangsang produksi nitrit oksida yang dapat melebarkan 

(relaksasi) pembuluh darah dan juga dapat menghambat pertumbuhan sel 

kanker (Winarsi., 2007). Struktur flavonoid dapat dilihat pada Gambar 2 

sebagai berikut: 

 

 

 

Gambar 2. Struktur flavonoid (Markham, 1988) 

d. Khasiat Tanaman 

Bangle memiliki rasa yang agak pahit, agak pedas, dan ciri yang 

sangat khas dari tanaman obat ini adalah bau/aromanya yang cukup 

menyengat. Cukup banyak yang menyukai aroma tanaman bangle, 

terutaman ibu-ibu. Bangle memiliki khasiat sebagai penurun panas 

(antipiretik), peluruh kentut (karminatif), peluruh dahak (ekspektoran), 

pembersih darah, pencahar (laksatif), antioksidan,dan obat cacing 

(vermifuge) (Mursito 2007; Dalimartha 2009; Tim TPC 2012; Alam 

dkk., 2012; ). 

Bangle mengandung senyawa kimia yang berkhasiat 

antiinflamasi dan antiedema seperti (E)-1-(3,4-dimethoxyphenyl)-butena 

dan (E)-1-(3,4- dimethoxyphenyl)-butadiena (DMPBD) (Guyton., 1997  

dan Chay dkk., 2008). Ekstrak rimpang bangle terbukti memiliki efek 

mukolitik (berfungsi sebagai obat yang dapat mengencerkan sekret 
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saluran napas) sehingga mengurangi kekentalan dahak dan dapat 

digunakan sebagai obat batuk tradisional. Dewasa ini, tanaman bangle di 

Indonesia semakin kurang familiar (diketahui banyak orang) dan 

dikesampingkan oleh masyarakat. Selain memiliki khasiat sebagai obat 

tradisional, tanaman bangle juga dapat digunakan sebagai aroma-terapi, 

bumbu dapur, insektisida alami dan juga bahan campuran untuk parfum 

mawar. Teknologi-tekologi tersebut telah banyak di kembangkan di 

Negara-negara yang teknologi pertaniannya sudah maju seperti 

Bangladesh, India, dan Thailand. Aroma yang khas dari tanaman bangle 

berasal dari minyak atsiri yang terkandung di dalamnya (Alam dkk., 

2012). Kandungan minyak atsiri pada bangle dalam kondisi bobot kering 

adalah 1.12 – 3.35%  (Rahardjo dkk., 2004). 
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2. Radikal Bebas 

Radikal bebas adalah atom atau molekul yang mempunyai elektron 

yang tidak berpasangan pada orbital terluarnya dan dapat berdiri sendiri 

(Clarkson dkk., 2000). Kebanyakan radikal bebas bereaksi secara cepat 

dengan atom lain untuk mengisi orbital yang tidak berpasangan, sehingga 

radikal bebas normalnya berdiri sendiri hanya dalam periode waktu yang 

singkat sebelum menyatu dengan atom lain. Simbol untuk radikal bebas 

adalah sebuah titik yang berada di dekat simbol atom (R•). ROS (Reactive 

Oxygen Species) adalah senyawa pengoksidasi turunan oksigen yang 

bersifat sangat reaktif yang terdiri atas kelompok radikal bebas dan 

kelompok nonradikal. Kelompok radikal bebas antara lain superoxide anion 

(O2•
-
), hydroxyl radicals (OH•), dan peroxyl radicals (RO2•). Yang 

nonradikal misalnya hydrogen peroxide (H2O2), dan organic peroxides 

(ROOH) (Halliwell and Whiteman, 2004). Radikal bebas dalam tubuh dapat 

terbentuk melalui proses metabolisme sel normal, peradangan, kekurangan 

gizi dan akibat respon terhadap pengaruh dari luar tubuh seperti asap rokok, 

polusi lingkungan, ultraviolet (UV) dan lain sebagainya (Winarsi., 2007). 

Radikal bebas dapat mengoksidasi asam nukleat, protein, lemak, 

bahkan DNA sel dan menginisiasi timbulnya penyakit degeneratif 

(Rohmatussolihat., 2009). Radikal bebas merupakan salah satu faktor 

penyebab berbagai macam penyakit degeneratif misalnya kanker, 

atherosklerosis, neurodegeneratif dan inflamasi (Tapan., 2005). 
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Radikal bebas yang berlebihan atau produksi antioksidan yang 

tidak mencukupi dapat menyebabkan kerusakan dari sel-sel jaringan dan 

enzim di dalam tubuh. Kerusakan jaringan terjadi akibat gangguan oksidatif 

yang disebabkan oleh radikal bebas asam lemak atau yang biasa dikenal 

sebagai peroksidasi lipid. Selain peroksidasi lipid, kerusakan sel juga 

disebabkan oleh peroksidasi protein dan kerusakan DNA (Arief., 2007). 

Oksidasi lemak terdiri dari tiga tahap utama, yaitu inisisasi, 

propagasi dan terminasi. Tahap inisisasi terjadi pembentukan radikal asam 

lemak, yaitu senyawa turunan asam lemak yang bersifat tidak stabil dan 

sangat reaktif akibat dari hilangnya satu atom hidrogen. Tahap selanjutnya, 

yaitu propagasi, radikal asam lemak akan bereaksi dengan oksigen 

membentuk radikal peroksi. Radikal peroksida lebih lanjut akan menyerang 

asam lemak menghasilkan hidroperoksida dan radikal asam lemak baru. 

Tahap terminasi terjadi penggabungan radikal-radikal bebas membentuk 

produk non radikal yang stabil (Shahidi dkk., 2002). Gambar mekanisme 

oksidasi lemak dapat dilihat sebagai berikut: 

 

Gambar 3. Mekanisme Oksidasi Lemak (Shahidi dkk., 2002) 
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3. Antioksidan 

Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menghambat kerja 

radikal bebas dengan cara menyerahkan satu atau lebih elektronnya kepada 

radikal bebas sehingga menjadi bentuk molekul yang normal kembali dan 

menghentikan berbagai kerusakan yang dapat ditimbulkan. Penggunaan 

senyawa antioksidan berkembang seiring dengan semakin bertambahnya 

pengetahuan tentang aktivitas radikal bebas terhadap beberapa penyakit 

degeneratif seperti penyakit jantung dan kanker (Pokorny dkk.,  2001). 

Terdapat tiga jenis antioksidan yaitu, antioksidan yang dibuat oleh 

tubuh kita sendiri yang berupa enzim-enzim, antioksidan alami yang 

diperoleh dari hewan dan tumbuhan dan antioksidan sintetik yang dibuat 

dari bahan-bahan kimia (Kumalaningsih., 2006). 

Antioksidan sintetik adalah antioksidan yang diperoleh dari hasil 

sintesis reaksi kimia. Senyawa fenol sintetis seperti Butil hidroksianisol 

(BHA) dan Butil hidroksitoluen (BHT) bukan antioksidan yang baik, sebab 

pada pemaparan yang lama dapat menyebabkan efek negatif terhadap 

kesehatan serta meningkatkan terjadinya karsinogenesis (Ito dkk., 1986). 

Senyawa antioksidan yang diisolasi dari sumber alami adalah yang 

berasal dari tumbuhan yaitu tokoferol, vitamin C, betakaroten, flavonoid 

dan senyawa fenolik. Isolasi antioksidan alami telah dilakukan dari 

tumbuhan yang dapat dimakan, tetapi tidak selalu dari bagian yang dapat 

dimakan. Antioksidan alami tersebar di beberapa bagian tanaman, seperti 

pada kayu, kulit kayu, akar, daun, buah, bunga, biji dan serbuk sari (Pratt., 
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1992). Senyawa antioksidan alami tumbuhan umumnya adalah senyawa 

fenolik atau polifenolik yang dapat berupa golongan flavonoid, turunan 

asam sinamat, kumarin, tokoferol dan asam-asam organik polifungsional. 

Golongan flavonoid yang memiliki aktivitas antioksidan meliputi flavon, 

flavonol, isoflavon, kateksin, flavonol dan kalkon. Sementara turunan asam 

sinamat meliputi asam kafeat, asam ferulat, asam klorogenat dan lain-lain 

(Nakatani., 1992). 

4. Vitamin C 

Vitamin C adalah nutrien dan vitamin yang larut dalam air dan 

penting untuk kehidupan serta untuk menjaga kesehatan. Vitamin ini juga 

dikenal dengan nama kimia dari bentuk utamanya yaitu asam askorbat. 

Vitamin C dikenal sebagai antioksidan terlarut air, vitamin C juga secara 

efektif mengambil formasi ROS (Reactive Oxygen Spesies) dan radikal 

bebas (Frei., 1994). 

Sebagai zat penangkal radikal bebas, vitamin C dapat langsung 

bereaksi dengan anion superoksida, radikal hidroksil, oksigen singlet dan 

lipid peroksida. Sebagai reduktor asam askorbat akan mendonorkan satu 

elektron membentuk semi dehidroaskorbat yang tidak bersifat reaktif dan 

selanjutnya mengalami reaksi disproporsionasi membentuk dehidroaskorbat 

yang bersifat tidak stabil. Dehidroaskorbat akan terdegradasi membentuk 

asam oksalat dan asam treonat. Oleh karena kemampuan vitamin C sebagai 

penghambat radikal bebas, maka peranannya sangat penting dalam menjaga 

integritas membran sel (Suhartono dkk.,  2007). 
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5. Ekstraksi 

Ekstraksi adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat 

larut sehingga terpisah dari bahan yang tidak larut dengan pelarut cair. 

Dengan diketahuinya senyawa aktif yang dikandung simplisia akan 

mempermudah pemilihan pelarut dan cara ekstraksi yang tepat. Maserasi 

adalah proses pengekstrakan simplisia dengan menggunakan pelarut dengan 

beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur ruangan 

(kamar) (Ditjen POM., 2000). Senyawa aktif yang terkandung dalam 

simplisia dapat digolongkan ke dalam golongan minyak atsiri, alkaloid, 

flavonoid dan lain-lain. Bila sudah diketahui senyawa aktif yang dikandung 

oleh simplisia tersebut, akan mempermudah dalam pemilihan pelarut dan 

cara ekstraksi yang tepat (Departemen Kesehatan Republik Indonesia., 

2000) 

Pelarut yang biasa digunakan air, eter atau campuran etanol dan air. 

Ekstraksi dengan menggunakan pelarut dibedakan menjadi dua macam, 

yaitu metode dingin dan metode panas. Metode dingin terdiri dari maserasi 

dan perkolasi, sedangkan metode panas terdiri dari refluks, soxhletasi, 

digesti, infus dan dekok. Metode ekstraksi biasanya dipilih berdasarkan sifat 

dari bahan mentah obat dan daya penyesuaian dengan tiap macam metode 

ekstraksi serta kepentingan dalam memperoleh ekstrak yang sempurna atau 

bahkan mendekati sempurna dari bahan obat. Sifat dari suatu bahan mentah 

obat merupakan faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam memilih 

metode ekstraksi (Ansel., 1989). 
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Maserasi adalah proses dimana suatu bahan obat yang sudah halus 

direndam dalam cairan penyari sampai meresap dan melunakkan susunan 

sel, sehingga zat-zat mudah larut akan melarut (Depkes RI., 2000). Bahan 

yang akan diekstraksi ditempatkan dalam bejana bermulut lebar, bersama 

cairan penyari yang telah ditetapkan, bejana ditutup rapat dan isinya 

dikocok berulang-ulang sehingga cairan penyari akan menembus dinding sel 

kemudian masuk kedalam rongga sel yang mengandung zat aktif, sehingga 

melarutkan zat aktif. Ampasnya dapat dipisah dengan cara disaring dengan 

penambahan cairan penyari sampai ampas bebas dari ekstrak. Maserasi 

umumnya dilakukan pada suhu 15-20°C selama tiga hari sampai bahan-

bahan yang diinginkan melarut (Ansel., 1989). 

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

DPPH (1,1-difenil-1-pikrilhidrazil) adalah suatu radikal sintetik 

yang stabil, larut dalam pelarut polar seperti metanol dan etanol, 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 

(Molyneux., 2004). Struktur kimia DPPH (1,1-difenil-1-pikrilhidrazil) dapat 

dilihat pada Gambar 4 sebagai berikut: 

 

 

 

Gambar 4. Struktur Kimia DPPH (1,1-difenil-1-pikrilhidrazil) 

(Molyneux., 2004) 
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Prinsip reaksi dari metode ini adalah penangkapan hidrogen dari 

antioksidan oleh radikal bebas DPPH. Mekanisme yang terjadi adalah reaksi 

penangkapan hidrogen dari antioksidan oleh radikal bebas DPPH (1,1-

difenil-1-pikrilhidrazil) warna ungu dan diubah menjadi DPPH (1,1-difenil-

1-pikrihidrazin) warna kuning. Pemudaran warna akan mengakibatkan 

penurunan nilai absorbansi sinar tampak dari spektrofotometer. Semakin 

pudarnya warna DPPH setelah direaksikan dengan antioksidan 

menunjukkan kapasitas antioksidan yang semakin besar pula (Benabadji 

dkk.,  2004). Reaksi radikal bebas DPPH dengan senyawa antioksidan dapat 

dilihat pada Gambar 5 sebagai berikut: 

 

Gambar 5. Reaksi Radikal Bebas DPPH dengan Senyawa  

Antioksidan (Rohmatussolihat., 2009) 

 

7. Lotion 

Lotion adalah produk kosmetik yang umumnya berupa emulsi, 

terdiri dari dua cairan yang tidak tercampur dan mempunyai viskositas 

rendah serta dapat mengalir dibawah pengaruh gravitasi (Allen, 2012). 

Lotion ditujukan untuk pemakaian pada kulit yang sehat. Lotion adalah 

emulsi cair yang terdiri dari fase minyak dan fase air yang distabilkan oleh 

emulgator, mengandung satu atau lebih bahan aktif di dalamnya (Allen, 

2012).  
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Terdapat dua tipe emulsi, yaitu emulsi o/w dan emulsi w/o. Emulsi 

w/o yaitu emulsi yang mempunyai fase dalam air dan fase luar minyak. 

Emulsi jenis w/o dapat lebih lama kontak di kulit dibandingkan dengan jenis 

o/w dan juga sifatnya yang tidak mudah dicuci dengan air (Allen, 2012). 

Kondisi tersebut yang menyebabkan jenis ini lebih banyak digunakan untuk 

tujuan terapi karena diharapkan semakin lama menempel di kulit maka 

jumlah obat yang masuk dalam tubuh semakin banyak (Paye, 2014). 

Penggunaan emulsi untuk pemakaian dalam meliputi per oral atau pada 

injeksi intravena, sedangkan untuk penggunaan luar meliputi lotion, krim, 

dan salep (Allen, 2012). Pengamatan sifat fisik lotion dapat dilakukan antara 

lain dengan pemeriksaan viskositas, daya lekat, daya sebar, pengukuran pH, 

dan pengamatan organoleptis. 

 

8. Monografi Bahan 

a. Setil alkohol  

Setil alkohol mempunyai rumus empiris C16H34O dan bobot 

molekul 242,22. Nama sinonim setil alkohol antara lain ; Crodocol C95; 

ethal; ethol; heksadekanol; n-heksadesil alkohol; palmitil alkohol. 

Senyawa ini digunakan secara luas dalam kosmetik dan sedian farmasi. 

Digunakan sebagai emolien, penyerap air dan bahan pengemulsi dalam 

lotion, krim dan salep. Selain itu dapat meningkatkan stabilitas, tekstur, 

dan konsistensi lotion. Setil alkohol sebagai emolien memiliki 

kecenderungan untuk terabsorbsi dan mempertahankan keberadaannya 

pada epidermis, sehingga memberikan efek yang melicinkan dan 
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melembutkan kulit. Setil alkohol sebagai emolien dan bahan pengemulsi 

digunakan pada konsentrasi 2-5%, sebagai bahan pengental digunakan 

pada konsentrasi 2-10%, titik lebur antara 45°C sampai 50°C, dan 

sebagai pengabsorbsi air digunakan pada konsentrasi 5% (Unvala, 2005)  

 

 

 

Gambar 6. Struktur Kimia Setil Alkohol 

Pada lotion, krim, dan salep, setil alkohol digunakan karena sifat 

emollient, pengabsorpsi air, dan emulsifying. Setil alkohol meningkatkan 

stabilitas, memperbaiki tekstur, dan menambah konsistensi. Pada emulsi 

tipe w/o, setil alkohol digunakan sebagai bahan pengabsorpsi air dan 

berperan sebagai emulgator lemah yang dapat mengurangi jumlah 

emulgator lain dalam formulasi (Anonim, 1995; Rowe dkk, 2009). 

b. Metil paraben  

Metil paraben atau nipagin merupakan pengawet yang bersifat 

antimikroba dengan rumus kimia C8H8O3. Metil paraben digunakan 

sebagai pengawet pada kosmetik, makanan dan produk farmasi,namun 

paling banyak digunakan sebagai pengawet pada kosmetik. Metil paraben 

berupa kristal tak berwarna atau serbuk kristal berwarna putih, tidak 

berbau atau hampir berbau, mempunyai sedikit rasa terbakar dan titik 

lebur antara 125°C dan 128°C. Aktivitasnya lebih baik terhadap jamur 

dan yeast dibanding terhadap bakteri dan lebih aktif terhadap bakteri 
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Gram positif dibanding terhadap bakteri Gram negatif. Kombinasi metil 

paraben dengan pengawet antimikroba lain dapat meningkatkan efek 

pengawetan. Metil paraben dapat digunakan pada rentang pH antara 4-8 

dan mempunyai aktivitas anti mikroba berspektrum luas (Rowe dkk, 

2009). 

 

 

 

 

Gambar 7. Sruktur Kimia Metil Paraben 

c. Propil paraben  

Propil paraben atau nipasol adalah pengawet antimikroba bentuk 

perpanjangan rantai alkil dari metil paraben. Penggunaannya sering 

dikombinasi dengan metil paraben yang lebih dikenal dengan 

nipakombin. Propil paraben berupa serbuk kristal berwarna putih, tidak 

berasa dan tidak berbau, sifatnya sukar larut dalam air sehingga banyak 

digunakan bentuk garamnya sebagai pengganti. Titik lebur propil 

paraben antara 95°C dan 98°C. Propil paraben mempunyai kadar hambat 

minimum yang lebih rendah dari metil paraben (Rowe dkk, 2009). 

 

 

 

Gambar 8. Struktur Kimia Propil Paraben 
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d. Asam Stearat  

Nama lain asam stearat adalah asam setilasetat, crodacid, E570, 

pristerene, asam stereofanat, tegostearic. Nama kimia asam stearat adalah 

asam oktadekanat. Asam stearat memiliki rumus empiris C18H36O2 dan 

bobot molekul 284,47. Fungsi asam strearat sebagai pengemulsi, bahan 

pelarut, dan lubrikan pada tablet dan kapsul. Senyawa ini digunakan 

secara luas dalam sediaan farmasi oral dan topikal. Selain itu juga 

digunakan sebagai bahan pengemulsi dan pelarut dalam sediaaan topikal. 

Penggunaan asam stearat antara 1-20% pada salep dan krim (Allen, 

2005) 

 

 

 

Gambar 9. Struktur Kimia Asam Stearat 

Asam sterat memiliki konsentrasi keras, berwarna putih atau 

sedikit kuning, agak mengkilap berupa kristal padat atau serbuk putih 

atau kekuningan, sedikit berbau dan berasa seperti lemak. Titik leburnya 

≥ 54
0
C. Kelarutan asam stearat, larut bebas dalam : benzena, kloroform, 

karbon tertaklorida, dan eter, larut dalam : etanol (95%), heksan, propilen 

glikol, praktis tidak larut dalam air. Asam stearat merupakan materi stabil 

yang dapat disimpan dalam wadah tertutup baik pada tempat kering dan 

tertutup (Allen, 2005). 
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e. Gliserin 

Nama kimia gliserin adalah propana-1,2,3-triol. Gliserin 

memiliki rumus molekul C3H8O3 dan bobot molekul 92,09. Gliserin 

berfungsi sebagai bahan pengawet, anti mikroba, emolien, humektan, 

pelarut, pemanis dan plasticizer. Gliserin dapat bercampur dengan air dan 

etanol. Gliserin digunakan secara luas dalam sedian farmasi oral, topikal 

dan parenteral. Gliserin digunakan sebagai humektan dan emolien dalam 

formulasi sedian topikal dan kosmetik. Gliserin digunakan sebagai 

pelarut pada sediaan parenteral (Price, 2005). 

 

 

Gambar 10. Struktur Kimia Gliserin 

Gliserin jernih, tidak berwarna, tidak berbau, kental, cairan 

higroskopis, memiliki rasa manis. Gliserin murni cenderung tidak 

teroksidasi oleh udara pada kondisi penyimpanan biasa, tetapi gliserin 

terdekomposisi oleh pemanasan. Pencampuran gliserin dengan air, etanol 

(95%), dan propilen glikol dapat menyebabkan kestabilan kimia karena 

bersifat sebagai surfaktan yang bisa menyatukan antara minyak dan air. 

Senyawa ini sebaiknya disimpan dalam wadah kedap udara pada tempat 

dingin dan kering (Price, 2005). 

f. Trietanolamin  
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Nama kimia trietanolamin adalah 2,2’,2”-Nitrilotriethanol. 

Memiliki rumus empiris C6H15O3 dengan berat molekul 149,19. 

Trietanolamin digunakan sebagai alkalizing dan emulsifying. Senyawa 

ini dapat digunakan secara luas dalam sediaan topikal sebagai pembentuk 

emulsi ketika dicampurkan asam lemak, seperti asam stearat atau asam 

oleat dan dapat membentuk sabun anionik dengan pH 8, yang dapat 

digunakan sebagai emulsifying agent untuk membentuk emulsi minyak 

dalam air yang stabil. 

 

 

 

Gambar 11. Struktur Kimia Trietnolamin 

Konsentrasi yang digunakan untuk emulsifikasi adalah 2-4% 

(Goskonda dan Lee, 2005). Trietanolamin merupakan cairan kental, 

jernih, tidak berwarna hingga kuning pucat dan sedikit berbau ammonia, 

larut dalam air dan etanol. Senyawa ini dapat berubah warna menjadi 

coklat apabila terpapar udara dan cahaya. Selain itu juga memiliki 

kecenderungan untuk memisah dibawa suhu 150°C. Homogenitasnya 

dapat diperoleh kembali dengan pemanasan dan pencampuran sebelum 

digunakan. Senyawa ini sebaiknya disimpan dalam wadah kedap udara, 

terlindungi cahaya, dingin, dan kering (Goskonda dan Lee, 2005). 

g. Mineral oil  
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Mineral oil biasa digunakan sebagai eksipien pada sediaan 

formulasi topikal. Mineral oil memiliki sifat sebagai emolien, lubrikan, 

dan pelarut dalam sediaan farmasi. Mineral oil juga biasa digunakan 

sebagai eksipien pada sediaan kosmetik dan produk makanan. Mineral oil 

secara penampakan merupakan cairan kental berminyak, transparan, 

tidak berasa, tidak berbau pada temperatur dingin, dan berbau petroleum 

ketika dipanaskan. Mineral oil harus disimpan dalam wadah kedap udara, 

terhindar dari cahaya, dan pada tempat yang dingin, dan kering (Owen, 

2009). 

h. Carbomer  

Carbomer merupakan basis polimer sintetik turunan carbopol 

dengan BM (berat molekul) yang tinggi. Konsentrasi yang digunakan 

dalam sediaan gel yaitu dalam rentang 0,5-2,0%. Warna carbomer putih, 

higroskopis, memiliki sedikit karakteristik bau khas. Carbomer bersifat 

asam dan terdispersi dalam air sehingga sebelum digunakan perlu 

dinetralkan terlebih dahulu dengan penambahan basa atau agen alkali 

yaitu trietanolamin (TEA) (Wade and Weller, 1999). Dalam temperatur 

ruang, carbomer dapat stabil dalam jangka waktu lama dan akan tetap 

stabil atau mengalami perubahan tak berarti apabila ada penambahan 

senyawa antioksidan dalam formulasi (Johnson and Steer, 2006). 
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Gambar 12. Struktur Kimia Carbomer 

 

 

 

  

 

 

 

F. Landasan Teori 

Radikal bebas adalah atom atau molekul yang mempunyai elektron 

yang tidak berpasangan pada orbital terluarnya dan dapat berdiri sendiri 

(Clarkson and Thompson, 2000). Radikal bebas banyak dijumpai pada 

lingkungan, asap rokok, asap kendaraan, obat, makanan dalam kemasan, bahan 

aditif, dan lain-lain (Droge, 2002). Radikal bebas merupakan salah satu faktor 

penyebab berbagai macam penyakit degeneratif misalnya kanker, 

atherosklerosis dan neurodegeneratif (Tapan, 2005). 

Ekstrak rimpang bangle menunjukkan adanya aktivitas antioksidan 

(Vankar dkk., 2006). Ekstrak rmpang bangle dengan menggunakan pelarut 

etanol 96% menghasilkan kadar flavonoid pada rimpang sebesar 0,00657% , 

Pelarut etanol 96% : HCl 12 N (96 : 4) menghasilkan kadar flavonoid pada 

rimpang 0,00662% , pelarut etanol 96% : HCl 12 N (94 : 6) menghasilkan 

kadar flavonoid total pada rimpang 0,00683% (Irma dkk.,  2009). 

Kadar flavonoid total ekstrak etanol rimpang bangle dengan 

menggunakan variasi konsentrasi etanol sebagai penyari, konsentrasietanol 

yang digunakan adalah etanol 30%, 70% dan 96%. Analisis dilakukan secara 

kualitatif dengan metode kromatografi lapis tipis (KLT) menggunakan cairan 

pengelusi kloroform-etil asetat (1:1) dengan pembanding kuersetin. Analisis 
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kuantitatif dilakukan dengan menggunakan metode Spektrofotometri UV-Vis 

dengan pembanding kuersetin pada panjang gelombang 422 nm setelah ekstrak 

memenuhi standar kadar air (kurang dari 10%). Penelitian ini menunjukkan 

bahwa kadar flavonoid dari ekstrak etanol 96%, ekstrak etanol 70%, ekstrak 

etanol 30% masing-masing 26,662Â±0,7805 mg/g atau 2,66Â±0,07 % b/b, 

14,6798Â±0,9201 mg/g atau 1,46Â±0,09 % b/b, 0,8466Â±0,0906 mg/g atau 

0,08Â±0,01 % b/b. Etanol 96% merupakan pelarut terbaik untuk ekstraksi 

flavonoid dari Zingiber purpureum Roxb (Valentine., 2015). 

Penentuan aktivitas antioksidan dengan metode peredaman radikal 

bebas DPPH. Kadar fenolat total ditentukan dengan menggunakan pereaksi 

Folin Ciocalteu. Uji aktivitas antioksidan menunjukkan aktivitas antioksidan 

ekstrak etanol rimpang bangle cukup kuat (LC50 = 142,70 ug/ml) sedangkan 

kandungan fenolat total rimpang bangle terhadap ekstrak etanol rimpang 

bangle adalah 2,17% b/b dan terhadap serbuk kering adalah 0,30% b/b (Anju., 

2013). 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Adi dkk., 2013 maka 

dapat diambil kesimpulan bahwa ekstrak bangle dapat diformulasikan sebagai 

sediaan lotion yang stabil secara fisik berdasarkan parameter dari pH, 

viskositas, homogenitas, kestabilan, daya sebar, dan daya lekat. Perbedaan 

konsentrasi trietanolamin ternyata tidak berpengaruh pada sifat fisik lotion 

yang meliputi pH, viskositas, homogenitas, kestabilan, daya sebar, dan daya 

lekat. Lotion ekstrak bangle dengan emulgator trietanolamin tidak mengiritasi 

kulit. 
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G. Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori, hipotesis yang diajukan dalam penelitian 

ini adalah ekstrak etanol lotion rimpang bangle (Z. cassumunar) memiliki 

aktivitas antioksidan dengan metode DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


