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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu penyebab kerusakan kulit hingga terjadinya kanker kulit yaitu 

paparan sinar UV dalam keadaan lebih yang merupakan sumber radikal 

bebas. Paparan radikal bebas saat ini mengalami kecenderungan meningkat. 

Hal ini dikarenakan meningkatnya pembentukan radikal bebas di alam yang 

dipicu oleh salah satunya adalah sinar matahari. Radikal bebas dapat 

dihambat oleh suatu senyawa yang bersifat antioksidan dengan cara 

memberikan satu elektron untuk menutupi satu elektron yang dibutuhkan 

sehingga dapat melindungi kulit dari radikal bebas. 

Antioksidan alami dapat berasal dari ekstrasi bahan alami. Senyawa aktif 

alkoloid, fenol dan flavonoid yang terkandung dalam daun karika (Carica 

pubescens L.) merupakan antioksidan alami yang tumbuh di dataran tinggi 

Dieng. Penelitian Indranila (2015) menyatakan bahwa ekstrak etanol daun 

karika mempunyai aktivitas antioksidan dengan metode DPPH. Nilai IC50 

yang diperoleh dari ekstrak etanol daun karika sebesar 30,8 ppm, 

menunjukkan hasil yang sangat kuat terhadap aktivitas antioksidan. Karyanti 

(2015) telah melakukan penelitian tentang uji aktivitas antioksidan dengan 

fraksi etil asetat ekstrak etanol daun karika (Carica pubescens L.) 

menggunakan metode DPPH, dengan nilai Inhibitor Concentration50 (IC50) 
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sebesar 18,5 ppm, menunjukan hasil yang sangat kuat (poten) terhadap 

aktivitas antioksidan. 

Ekstrak etanol daun karika mengandung aktivitas antioksidan alami 

sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar sediaan kosmetik. Salah 

satu bentuk sediaan kosmetik yang sering digunakan adalah krim. Sediaan 

krim memiliki nilai estetika yang cukup tinggi, tingkat kenyamanan dalam 

penggunaan yang cukup baik, mudah dicuci, bersifat tidak lengket, 

memberikan efek melembabkan kulit dan memiliki kemampuan penyebaran 

yang baik (Wyatt, et al., 2001). Krim yang dibuat pada penelitian ini adalah 

tipe M/A (minyak dalam air), karena krim tersebut digunakan pada wilayah 

kulit luas memberikan efek optimum yang dapat meningkatkan gradien 

konsentrasi zat aktif yang menembus kulit, sehingga meningkatkan absorpsi 

perkutan. Karakteristik fisik kimia krim yang baik, dapat diperoleh dengan 

membentuk variasi berbagai konsentrasi 2-5% emulgator setil alkohol (Rowe 

dkk, 209). Setil alkohol merupakan salah satu emulgator agen pengemulsi 

dalam sediaan topikal. Keuntungan setil alkohol dibanding bahan lain adalah 

memiliki sifat emolien yang dapat melembutkan kulit,  meningkatkan 

stabilitas, menurunkan konsistensi dan memperbaiki tekstur (Rowe dkk., 

2009). 

Murrukmihadi dkk., (2012) melakukan penelitian tentang formula krim 

dengan penambahan konsentrasi setil alkohol 2% sebagai emulgator terhadap 

karakteristik fisik sediaan krim akan menurunkan viskositas dan daya lekat, 

sedangkan daya sebar semakin meningkat. Berdasarkan latar belakang diatas, 
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maka dapat dilakukan penelitian mengenai penambahan berbagai konsentrasi 

setil alkohol terhadap karakteristik fisik kimia dan aktivitas antioksidannya 

yang diformulasikan dalam bentuk krim ekstrak etanol daun karika. 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka 

dapat dirumuskan: 

1. Bagaimanakah pengaruh konsentrasi setil alkohol terhadap karakteristik 

fisik kimia sediaan krim ekstrak etanol daun karika? 

2. Seberapa besarkah aktivitas antioksidan ekstrak etanol daun karika dengan 

metode DPPH yang dinyatakan dengan nilai IC50? 

3. Bagaimanakah pengaruh konsentrasi setil alkohol sediaan krim ekstrak 

etanol daun karika terhadap uji aktivitas antioksidannya dengan metode 

DPPH? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut : 

1. Mengetahui pengaruh konsentrasi setil alkohol terhadap karakteristik fisik 

kimia sediaan krim ekstrak etanol daun karika. 

2. Mengetahui berapa besar aktivitas antioksidan ekstrak etanol daun karika 

dengan metode DPPH yang dinyatakan dengan nilai IC50. 

3. Mengetahui pengaruh konsentrasi setil alkohol sediaan krim ekstrak etanol 

daun karika terhadap aktivitas antioksidannya dengan metode DPPH. 
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D. Manfaat Penelitian 

Skripsi ini penting diajukan untuk pemanfaatan kandungan antioksidan 

yang terdapat dalam daun karika sebagai pelindung kulit alami dengan 

membuatnya dalam suatu formulasi krim. 

 

E. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Karica (Carica pubescens L.) 

Karika (Carica pubescens L.) merupakan sejenis tanaman pepaya 

mini yang banyak tumbuh di Dataran Tinggi Dieng (2000 m dpl) Jawa 

Tengah. Tanaman ini berasal dari dataran tinggi Andes, Amerika Selatan. 

Genus Carica dari Caricaceae mempunyai kurang lebih 40 spesies yang 

dapat dikonsumsi (Laily et al., 2012). 

a. Klasifikasi 

Klasifikasi tanaman karika adalah sebagai berikut: 

Kingdom  : Plantae 

Subkingdom : Tracheobionta 

Super Divisi : Spermatophyta 

Divisi  : Angiospermae 

Class  : Monocotyledonae 

Subclass  : Dilleniidae 

Ordo  : Violales 

Famili  : Caricaceae 

Genus  : Carica 
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Species  : Caricapubescens Lanne & K. Koch (Morales and     

       Duque, 1987). 

b. Deskripsi Tanaman 

Karika (Carikapubescens L.) memiliki sekitar 40 spesies, tetapi 

hanya tujuh spesies yang dapat dimakan. Di Indonesia, salah satu 

spesies yang dapat dimakan adalah Carica pubescens L yang tumbuh di 

dataran tinggi (2000 m dpl) Dieng, Jawa Tengah. Batang karika 

memiliki diameter 10,8 cm, tinggi 153,3 cm dan garis melintang 

berseketan, dengan permukaan batang halus sampai kasar. Daun karika 

berwarna hijau tua, berbentuk menjari dan urat ujung daunnya berwarna 

kemerahan. Panjang tangkai daun 44,54 cm dan diameternya berkisar 

54,2 cm (Laily et al., 2012). 

Buah karika berbentuk bulat telur dengan ukuran panjang 8,6 cm, 

diameter 7,2 cm dan berat rata-rata 100-150 gram. Buah karika yang 

masih muda berwarana hijau muda hingga hijau tua sedangkan buah 

yang telah masak berwarna kuning (Laily et al., 2012). Tanaman karika 

dapat dilihat pada Gambar 1 dibawah ini:  

 

 

 

 

 

Gambar 1. Daun Karika (Carica pubescens L.). 
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c. Khasiat 

Daun karika berkhasiat sebagai antibakteri penyebab penyakit diare 

dan penambah nafsu makan (Novalina, 2013). Masyarakat saat ini 

memanfaatkan daun karika sebagai pelunak daging. Selain itu, daun 

karika juga berkhasiat untuk mengurangi gangguan jantung, mengobati 

sesak napas, dan tekanan darah rendah. Bijinya dimanfaatkan untuk 

obat peluruh kencing (Hidayat, 2001). 

d. Kandungan Kimia 

Tanaman karika diketahui mengandung vitamin C yang merupakan 

senyawa sintesis murni yang telah dibuktikan poten sebagai 

antioksidan, vitamin C mampu menetralkan radikal bebas yang terdapat 

pada tubuh, sehingga dapat menghindari dampak buruk dari adanya 

radikal bebas. Dalam tubuh, vitamin C berperan sebagai suatu faktor 

dalam reaksi hidrosilasi dan amidasi. Pada sintesis kolagen, vitamin C 

mempercepat prolin dan lisin pada prokolagen menjadi hidroksiprolin 

dan hidroksilisin, serta menstimulasi sintesis peptida kolagen. Vitamin 

C meningkatkan aktivitas enzim amidase yang berperan dalam 

pembentukan hormon oksitosin (Ramadhan, 2015). 

Senyawa fitokimia yang terkandung dalam daun karika adalah 

flavonoid, alkoloid, tanindan fenol, yang dapat digunakan sebagai 

sumber antioksidan alami (Novalina, 2013). 
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2. Radikal Bebas 

Radikal bebas adalah atom atau gugus apa saja yang mempunyai satu 

atau lebih elektron tidak berpasangan. Adanya elektron yang tidak 

berpasangan menyebabkan suatu radikal bebas dapat bermuatan positif 

atau negatif. Sumber radikal bebas dapat bersal dari proses metabolisme 

dalam tubuh (internal) seperti protein, karbohidrat dan lemak yang kita 

konsumsi. Radikal bebas dapat pula berasal dari luar tubuh (eksternal) 

antara lain asap kendaraan, polusi udara, bahan kimia makanan dan sinar 

ultra violet (Sari, 2015). 

3. Antioksidan 

a. Pengertian Antioksidan 

Antioksidan adalah senyawa yang mempunyai struktur molekul 

yang dapat memberikan elektronnya cuma-cuma kepada molekul 

radikal bebas tanpa terganggu sama sekali fungsinya dan dapat 

memutus reaksi berantai dari radikal bebas. Tindakan oksidasi dari 

radikal bebas bisa dikendalikan bahkan dicegah dengan berbagai bahan 

antioksidannya. Misalnya, makanan yang disimpan terlalu lama juga 

menjadi rusak karena oksidasi (Ramadhan, 2015). 

b. Jenis Antioksidan 

Antioksidan memliki pengelompokan yang beragam salah satunya 

berdasarkan sumber antioksidan ada 2 macam yaitu, antioksidan alami 

dan antioksidan sintetik. Antioksidan alami adalah antioksidan yang 

merupakan hasil dari ekstrasi bahan alami. Antioksidan alami dalam 
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makanan dapat berasal dari senyawa antioksidan yang sudah ada dari 

satu atau dua komponen makanan, senyawa antioksidan yang terbentuk 

dari reaksi – reaksi selama proses pengolahan, senyawa antioksidan 

yang diisolasi dari sumber alami seperti vitamin C, flavonoid dan 

senyawa fenolik. Antioksidan buatan (sintetik) adalah antioksidan yang 

diperoleh dari hasil reaksi kimia. Beberapa contoh antioksidan sintetik 

yang diijinkan penggunaannya untuk makanan dan sering digunakan, 

yaitu butil hidroksi anisol (BHA), butil hidroksi toluen (BHT), propil 

galat, terbutil hidroksi quinon (TBHQ), dan tokoferol. Antioksidan-

antioksidan tersebut merupakan antioksidan alami yang telah 

diproduksi secara sintesis untuk tujuan komersial (Ramadhan, 2015). 

             c. Peranan Antioksidan 

Antioksidan bermanfaat dalam mencegah kerusakan oksidatif  

yang disebabkan radikal bebas dan ROS sehingga mencegah terjadinya 

berbagai macam penyakit seperti penyakit kardiovaskuler, jantung 

koroner, kanker, serta penuan dini. Penambahan antioksidan kedalam 

formulasi makanan, juga efektif mengurangi oksidasi lemak yang 

menyebabkan ketengikan, toksisitas, dan destruksi biomolekul yang ada 

dalam makanan (Ramadhan, 2015). 

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

DPPH adalah radikal bebas yang stabil pada suhu kamar dan sering 

digunakan untuk mengevaluasi aktivitas antioksidan beberapa senyawa 

atau ekstrak bahan alam. Senyawa antioksidan akan bereaksi dengan 
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radikal DPPH melalui mekanisme donasi atom hidrogen dan menyebabkan 

terjadinya peluruhan warna DPPH dari ungu ke kuning yang di ukur pada 

panjang gelombang 571 nm (Blois, 1987). Parameter yang digunakan 

untuk menentukan aktivitasantioksidan adalah IC50. Semakin tinggi 

kandungan antioksidan maka warna ungu pada larutan DPPH akan 

semakin berkurang dan membentuk warna kuning. Kelebihan dari metode 

DPPH yaitu sederhana, mudah, cepat dan sampel yang diperlukan sedikit 

(Molyneux, 2004).  

5. Ekstrak dan Ekstrasi 

Ekstrak adalah suatu sediaan pekat yang diperoleh dengan cara 

mengekstraksi zat aktif dari simlpisia hewani maupun simplisia nabati 

dengan pelarut yang sesuai, kemudian semua cairan penyari tersebut 

diuapkan dan massa yang tersisa dibuat ekstrak kental (Depkes, 1995). 

Menurut farmakope Indonesia Edisi III ada tiga macam ekstrak yaitu 

ekstrak cair, kental dan kering. Cairan pelarut dalam proses pembuatan 

ekstrak adalah pelarut yang baik untuk senyawa kandungan yang 

berkhasiat atau yang aktif, dengan demikian senyawa tersebut dapat 

terpisah dari bahan dan senyawa kandungan lainnya. Faktor yang 

mempertimbangkan dalam pemilihan cairan penyari adalah selektif, 

ekonomis, ramah lingkungan, keamanan dan kemudahan bekerja proses 

dengan cairan tersebut. Jenis penyari yang biasa digunakan adalah air dan 

alkohol (etanol) atau campurannya (Depkes, 2000). 
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Macam-macam metode metode ekstraksi yaitu maserasi, perkolasi, 

infudasi dan sokhletasi. Biasanya metode ekstraksi dipilih berdasrkan sifat 

dari bahan mentah dan daya penyesuain dengan tiap macam metode 

ekstraksi serta kepentingan dalam memperoleh ekstrak yang sempurna 

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

obat merupakan faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam memilih 

metode ekstraksi (Ansel, 1989). 

Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisia dengan menggunakan 

pelarut beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur 

ruangan (Depkes, 2000). Keuntungan maserasi adalah cara pengerjaan dan 

peralatan yang digunakan sederhana dan mudah dilakukan. Bahan yang 

akan diekstrasi ditempatkan dalam wadah atau bejana yang bermulut lebar 

dengan cairan penyari yang telah dipilih, bejana ditutup rapat dan isinya 

dikocok berulang-ulang lamanya biasanya berkisar dari 2-14 hari yang 

memungkinkan pelarut segar mengalir berulang-ulang masuk ke seluruh 

permukaan dari obat yang sudah halus. Zat-zat yang mudah larut melarut 

pada cairan penyari cendurung untuk turun ke dasar bejana karena 

meningkatkan khususnya gaya berat dari cairan, yang disebabkan oleh 

penambahan berat. Cairan penyari yang segar naik ke permukaan dan 

diproses ini berlanjut siklis. Maserasi umumnya dilakukan pada temperatur 

15⁰-20⁰C dalam waktu selama 3 hari sampai bahan-bahan yang larut, 

melarut (Ansel, 1989). 
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6. Krim 

Krim adalah bentuk sediaan setengah padat berupa emulsi yang 

mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam 

bahan dasar yang sesuai (mengandung air tidak kurang dari 60%). 

Terdapat dua macam tipe krim berdasarkan bahan dasar yang digunakan, 

di mana tipe krim tersebut ditentukan oleh sifat fisika dan kimia dari zat 

yang digunakan yaitu krim tipe m/a dan tipe a/m. Krim yang dapat dicuci 

dengan air m/a, mengandung air kurang dari 31%. Tipe a/m di mana fase 

air terdispersi ke dalam fase minyak, mengandung air kurang dari 25%  

(Syamsuni, 2006). 

Metode pembuatan krim tergantung dari sifat bahannya. Ada dua 

macam metode pembuatan krim yaitu metode pencampuran dan metode 

peleburan. Metode pencampuran yaitu bahan-bahan krim dicampur 

bersama sampai terbentuk sediaan yang homogen. Pencampuran dapat 

dilakukan dengan bantuan mortir dan stemper. Bahan-bahan krim digerus 

sampai halus dan merata dengan gerakan terus menerus sampai didapatkan 

krim yang tercampur secara homogen. Metode peleburan yaitu bahan yang 

larut dalam fase air dicampurkan dengan akuades. Bahan yang larut dalam 

fase minyak dicampurkan pada fase minyak. Masing-masing fase dilebur 

diatas penangas air pada suhu 70⁰C dalam wadah yang berbeda. 

Pencampuran dilakukan setelah kedua fase melebur sempurna. Selanjutnya 

dilakukan pengadukan secara konstan sampai membentuk krim (Ansel 

dkk., 2011). 
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Sediaan krim mempunyai beberapa kelebihan yaitu mudah menyebar 

rata saat aplikasi, praktis digunakan, mudah dibersihkan, langsung bekerja 

pada jaringan setempat, tidak lengket di kulit (tipe m/a), mampu 

memberikan rasa dingin (tipe a/m), tidak menempel pada baju, serta tidak 

memungkinkan untuk berpenetrasi ke lapisan kulit yang lebih dalam 

sehingga mempunyai resiko efek samping yang rendah dari berbagai zat 

yang ada di dalam sediaan (Fithria, 2015). 

7. Monografi Bahan 

a. Setil Alkohol 

Setil alkohol terutama digunakan dalam formulasi topikal. Dalam 

sediaan krim setil alkohol digunakan karena memiliki sifat emolien dan 

pengemulsi. Sifat emolien setil alkohol mempunyai kemampuan dalam 

penyerapan epidermis yang dapat melumasi dan melembutkan kulit. 

Pemerian dari setil alkohol yaitu serpihan putih, butiran, kubus atau 

coran, bau yang khas samar rasa hambar dan mudah larut dalam etanol 

(95%) dan eter, kelarutannya meningkat dengan peningkatan temperatur 

serta tidak larut dalam air. Setil alkohol stabil dengan adanya asam, 

alkali, cahaya, dan udara sehingga tidak menjadi tengik. Disimpan 

dalam wadah tertutup ditempat yang sejuk dan kering (Depkes RI, 

1979). 

b. Asam Stearat 

Dalam Sediaan krim asam stearat digunakan sebagai pengemulsi 

dan pelarut agen (Rowe dkk., 2009). Campuran asam organik padat 
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yang diperoleh dari lemak, sebagian besar terdiri dari asam 

oktadekanoat, C18H36O2 dan asam heksadekanoat, C16H32O2. Pemerian 

asam stearat adalah zat padat keras mengkilat menunjukkan susunan 

hablur putih atau kuning pucat mirip lemak lilin, memiliki suhu lebur 

kurang dari 54⁰. Kelarutan praktis tidak larut dalam air, larut dalam 20 

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

eter P. Disimpan dalam wadah tertutup baik (Depkes RI, 1979). 

c. Trietonalamin 

Trietanolamin secara luas digunakan dalam sediaan topikal karena 

dapat membentuk emulsi dan digunakan pada pembentukan garam 

untuk sediaan injeksi dan preparat topikal analgesik. Trietonalamin 

mempunyai ciri fisik cairan kental, tidak berwarna hingga kuning pucat, 

bau lemah mirip amoniak. Kelarutan mudah larut dalam air dan dalam 

etanol, larut dalam kloroform. Disimpan dalam wadah tertutup rapat 

terlindung dari cahaya. Trietonalamin mempunyai khasiat sebagai zat 

pembasa dan agen pengemulsi (Rowe dkk., 2009). 

 d. Propilenglikol 

Propilenglikol mempunyai bobot per ml 1,035 g sampai 1,037 g. 

Pemerian cairan kental, jernih, tidak berwarna, tidak berbau, rasa agak 

manis dan higroskopis. Larut dalam aseton, kloroform, etanol (95%), 

gliserin, dan air, inkompatibel dengan reagen oksidasi seperti kalium 

permanganat. Fungsi propilenglikol sebagai zat tambahan dan pelarut. 

Disimpan dalam wadah tertutup baik (Depkes RI, 1979). 
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e. Cera Album 

Cera album atau yang biasa disebut sebagai malam putih dibuat 

dengan memutihkan malam diperoleh dari sarang lebih ApismelliferaL 

yang berkhasiat sebagai zat tambahan. Mempunyai ciri fisik berupa zat 

padat, lapisan tipis bening, putih kekuningan, bau khas lemah dan 

memiliki suhu lebur 62⁰-64⁰. Kelarutan praktis tidak larut dalam air, 

agak sukar larut dalam etanol, (95%) P dingin, larut dalam kloroform P, 

dalam eter P hangat, dalam minyak lemak dan minyak atsiri. (Depkes 

RI, 1979). 

f. Vaselin Album 

Vaselin album merupakan campuran hidrokarbon setengah padat 

yang telah diputihkan, diperoleh dari minyak mineral yang berfungsi 

sebagai zat tambahan. Pemerian vaselin album masa lunak, lengket, 

bening, putih, sifat ini tetap setelah zat dileburkan dan dibiarkan hingga 

dingin tanpa diaduk. Kelarutan praktis tidak larut dalam air dan dalam 

etanol (95%) P. Larut dalam kloroform P, dalam eter P dan dalam eter 

minyak tanah P, larutan kadang-kadang beropalesensi lemah. Memiliki 

jarak lebur antara 38⁰ dan 56⁰ (Depkes RI, 1979). 

g. Air Suling 

Air suling berupa cairan bening, tidak berwarna, tidak berbau, dan 

tidak berasa. Kegunaannya adalah sebagai pelarut. Air dapat bereaksi 

dengan obat obatan dan eksipien lain yang rentan terhadap hidrolisis 

(dekomposisi dalam keberadaan air atau uap air) pada suhu tinggi. 
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Beraksi dengan logam alkali dan oksidannya, seperti kalsium oksida 

dan magnesium oksida. Air juga bereaksi dengan garam anhidrat untuk 

membentuk hidrat dari berbagai komposisi, dan dengan bahan organik 

tertentu dan kalsium karbida (Depkes RI, 1979). 

 

F. LANDASAN TEORI 

Ekstrak etanol daun karika (Carica pubesces L.) dengan metode DPPH 

menunjukan adanya aktivitas antioksidan dan nilai IC50 sebesar 30,8 ppm 

(Indaranila, 2015). Pada penelitian yang dilakukan oleh Karyanti (2015), 

dihasilkan bahwa fraksi etil asetat ekstrak etanol daun karika (Carica pubesces L.) 

mempunyai aktivitas antioksidan dengan metode DPPH dan nilai IC50 sebesar 

18,5 ppm. Daun karika mengandung senyawa flavonoid, tanin, alkoloid dan fenol 

(Novalina, 2013). Flavonoid dan fenol merupakan senyawa yang berpotensi 

sebagai antioksidan (Anwar, 2012). 

Perubahan konsentrasi setil alkohol 2% berpengaruh terhadap karakteristik 

fisik sediaan krim. Semakin besar setil alkohol yang ditambahkan akan 

menurunkan viskositas dan daya lekat, sedangkan daya sebar semakin meningkat 

(Murrukmihadi dkk., 2012). 

 

G. HIPOTESIS 

Berdasarkan landasan teori dapat diambil hipotesis bahwa variasi konsentrasi 

setil alkohol berpengaruh pada karakteristik fisik kimia krim, ekstrak etanol daun 
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karika memiliki aktivitas antioksidan dan variasi setil alkohol tidak 

mempengaruhi aktivitas antioksidan krim ekstrak etanol daun karika. 


