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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

      Penuaan dini yang ditandai dengan kondisi kulit kering, bersisik kasar 

yang disertai dengan munculnya keriput dan noda hitam atau flek, kini telah 

menjadi hal yang ditakuti manusia pada usia produktif. Faktor penyebab 

penuaan dini yaitu faktor internal (kesehatan, daya tahan tubuh, stress dan 

perubahan hormonal) dan faktor eksternal (radikal bebas, sinar matahari dan 

polutan). Radikal bebas merupakan senyawa yang sangat reaktif sehingga 

dapat menyerang senyawa apa saja, terutama yang rentan seperti lipid dan 

protein dan berimplikasi pada timbulnya berbagai penyakit degeneratif 

seperti gejala penuaan (Tahir et al., 2003). 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 (Suwandi, 

2012).  

      Senyawa yang dapat menstabilkan radikal bebas adalah antioksidan. 

Senyawa ini dapat menghambat reaksi berantai dari pembentukan radikal 

bebas (Hudson, 1990). 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 

radikal bebas (Suwandi, 2012). 

      Kosmetik yang memiliki aktivitas penangkapan radikal bebas dari 

bahan sintesis mulai ditinggalkan dikalangan masyarakat karena efek 

sampingnya yang membahayakan diantaranya kulit menjadi lebih sensitif, 

dalam penggunaan jangka pendek akan memberikan reaksi kemerahan, 

iritasi dan rasa terbakar. Sedangkan bila digunakan dalam jangka waktu 

lama akan terakumulasi di dalam tubuh dan menjadi racun, karena 30%-

60% akan diserap tubuh (Rababah et al., 2004). Berdasarkan hal tersebut, 

kosmetik bahan alam mulai banyak diminati karena dinilai lebih aman 
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dibanding menggunakan kosmetik bahan sintetis. Salah satu bahan alam 

yang sudah dikenal terbukti khasiatnya sebagai radikal bebas adalah daun 

sirsak (Annona muricata L.). Berdasarkan penelitian sebelumnya, tanaman 

sirsak merupakan salah satu jenis tanaman buah yang memiliki  aktivitas 

penangkapan radikal bebas dengan nilai IC50 sebesar 18 ppm (Putri, 2012). 

      Ekstrak etanol daun sirsak dapat diformulasikan menjadi masker gel 

yang mempunyai aktivitas radikal bebas. Bentuk sediaan masker yang 

banyak terdapat di pasaran adalah bentuk pasta atau serbuk. Masker gel 

daun sirsak mempunyai beberapa keuntungan diantara dapat mencegah 

penuaan dini, menyegarkan kulit, melembabkan kulit, selain itu masker gel 

juga dalam penggunaan yang mudah, serta mudah untuk dibilas dan 

dibersihkan, dapat juga diangkat atau dilepas seperti membran plastik. 

Berdasarkan kelebihan dari masker gel dan penelitian-penelitian tentang 

potensi daun sirsak yang mengandung radikal bebas peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang formulasi masker gel radikal bebas dari 

ekstrak etanol daun sirsak serta uji stabilitas dan aktivitasnya. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Apakah masker gel ekstrak etanol daun sirsak memiliki sifat fisik yang 

memenuhi syarat? 

2. Apakah masker gel ekstrak etanol daun sirsak stabil dalam penyimpanan 

28 hari? 

3. Apakah sediaan masker gel ekstrak etanol daun sirsak memiliki aktivitas 

penangkapan radikal bebas? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Menentukan sifat fisik masker gel ekstrak etanol daun sirsak. 

2. Menentukan kestabilan masker gel ekstrak etanol daun sirsak yang 

disimpan dalam penyimpanan 28 hari. 

3. Mengetahui aktivitas penangkapan radikal bebas pada sediaan masker 

gel ekstrak etanol daun sirsak. 
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D. Manfaat Penelitian 

      Penelitian ini akan diperoleh formulasi sediaan masker gel dari ekstrak 

etanol daun sirsak sebagai penangkapan radikal bebas yang relatif lebih 

aman karena bahannya merupakan bahan alami dan dapat digunakan secara 

praktis oleh masyarakat. 
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