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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA  

 
A. Hasil Penelitian Terdahulu 

      Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya. Putri (2012) melakukan penelitian tentang aktivitas 

antioksidan ekstrak etanol daun sirsak terhadap DPPH. Hasil penelitian 

menunjukkan ekstrak etanol daun sirsak yang mempunyai aktivitas 

antioksidan ditunjukkan dengan nilai IC50 sebesar 18 ppm. 

 

B. Landasan Teori 

      Menjadi tua merupakan kodrat yang harus dijalani oleh semua insan di 

dunia. Namun, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

proses penuaan dapat diperlambat atau dicegah. Menjadi tua atau aging 

adalah suatu proses menghilangnya kemampuan jaringan secara 

perlahannuntuk memperbaiki atau mengganti diri dan mempertahankan 

struktur, serta fungsi normalnya. Akibatnya tubuh tidak dapat bertahan 

terhadap kerusakan atau memperbaiki kerusakan tersebut (Cunningham 

2003). Proses penuaan ini akan terjadi pada seluruh organ tubuh meliputi 

organ dalam tubuh, seperti jantung, paru-paru, ginjal, indung telur, otak, dan 

lain-lain, juga organ terluar dan terluas tubuh, yaitu kulit (Yaar dan 

Gilchrest, 2007). 

1. Patogenesis Proses  

Penuaan proses penuaan kulit berlangsung secara perlahan-lahan 

batas waktu yang tepat antara terhentinya pertumbuhan fisik dan 

dimulainya proses penuaan tidak jelas, tetapi umumnya sekitar usia 

pertengahan dekade kedua mulai terlihat tanda penuaan kulit 

(Cunningham, 2003). Berbagai teori tentang proses penuaan telah 

dikemukakan, antara lain: 

a. Teori Replikasi DNA 

      Teori ini mengemukakan bahwa proses penuaan merupakan 

akibat akumulasi bertahap kesalahan dalam masa replikasi DNA, 

sehingga terjadi kematian sel. Kerusakan DNA akan menyebabkan 
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pengurangan kemampuan replikasi ribosomal DNA (rDNA) dan 

mempengaruhi masa hidup sel. Sekitar 50% rDNA akan menghilang 

dari sel jaringan pada usia kira-kira 70 tahun (Cunningham, 2003). 

b. Teori Kelainan Kulit 

      Terjadi proses penuaan adalah karena kerusakan sel DNA yang 

mempengaruhi pembentukan RNA sehingga terbentuk molekul-

molekul RNA yang tidak sempurna. Ini dapat menyebabkan 

terjadinya kelainan enzim-enzim intraselular yang mengganggu 

fungsi sel dan menyebabkan kerusakan atau kematian sel/organ 

yang bersangkutan. Pada jaringan yang tua terdapat peningkatan 

enzim yang tidak aktif sebanyak 30 - 70%. Bila jumlah enzim 

menurun sampai titik minimum, sel tidak dapat mempertahankan 

kehidupan dan akan mati (Cunningham, 2003). 

c. Teori Ikatan Silang  

      Proses penuaan merupakan akibat dari terjadinya ikatan silang 

yang progresif antara protein-protein intraselular dan interselular 

serabutserabut kolagen. Ikatan silang meningkat sejalan dengan 

bertambahnya umur. Hal ini mengakibatkan penurunan elastisitas 

dan kelenturan kolagen di membran basalis atau di substansi dasar 

jaringan penyambung. Keadaan ini akan mengakibatkan kerusakan 

fungsi organ (Cunningham, 2003). 

d. Teori Pace Maker Endokrin  

      Teori ini mengatakan bahwa proses menjadi tua diatur oleh pace 

maker, seperti kelenjar timus, hipotalamus, hipofise, dan tiroid yang 

menghasilkan hormon-hormon, dan secara berkaitan mengatur 

keseimbangan hormonal dan regenerasi sel-sel tubuh manusia. 

Proses penuaan terjadi akibat perubahan keseimbangan sistem 

hormonal atau penurunan produksi hormon-hormon tertentu 

(Cunningham, 2003). 
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c. Teori Radikal Bebas 

      Teori radikal bebas dewasa ini lebih banyak dianut dan dipercaya 

sebagai mekanisme proses penuaan. Radikal bebas adalah sekelompok 

elemen dalam tubuh yang mempunyai elektron yang tidak berpasangan 

sehingga tidak stabil dan reaktif hebat. Sebelum memiliki pasangan, radikal 

bebas akan terus menerus menghantam sel-sel tubuh guna mendapatkan 

pasangannya termasuk menyerang sel-sel tubuh yang normal. Teori ini 

mengemukakan bahwa terbentuknya gugus radikal bebas (hydroxyl, 

superoxide, hydrogen peroxide, dan sebagainya) adalah akibat terjadinya 

otooksidasi dari molekul intraselular karena pengaruh sinar UV. Radikal 

bebas ini akan merusak enzim superoksida-dismutase (SOD) yang berfungsi 

mempertahankan fungsi sel sehingga fungsi sel menurun dan menjadi rusak. 

Proses penuaan pada kulit yang dipicu oleh sinar UV (photoaging) 

merupakan salah satu bentuk implementasi dari teori ini (Cunningham, 

2003; Yaar dan Gilchrest, 2007). 

 

2. Proses Penuaan pada Kulit 

      Ada dua proses penuaan kulit, yaitu proses penuaan yang disebabkan 

oleh faktor intrinsik (intrinsic aging). Proses ini disebut juga proses penuaan 

sejati, yaitu proses penuaan yang berlangsung secara alamiah yang 

disebabkan oleh berbagai faktor fisiologik dari dalam tubuh sendiri, seperti 

genetik, hormonal, dan ras (Yaar dan Gilchrest, 2008). Perubahan kulit 

terjadi secara menyeluruh dan perlahan-lahan sejalan dengan bertambahnya 

usia serta dapat menyebabkan degenerasi yang ireversibel (Leyden 1990). 

Proses kedua adalah proses penuaan ekstrinsik (extrinsic aging, photoaging, 

premature aging), yaitu proses penuaan yang terjadi akibat berbagai faktor 

dari luar tubuh, seperti sinar UV (Wlascheck et al., 2001), kelembaban 

udara, suhu, polusi, dan lain-lain. Perubahan kulit yang terjadi tidak 

menyeluruh dan tidak sesuai dengan usia sebenarnya. Proses penuaan dini 

dapat dihambat atau dicegah dengan menghindari faktor yang mempercepat 

proses ini (Cunningham, 2003). 
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3. Pembentukan Radikal Bebas pada Kulit 

Pengertian radikal bebas dan oksidan sering dikaburkan karena keduanya 

mempunyai sifat yang mirip dalam hal sebagai penerima elektron (Baumann 

dan Allemann, 2009). Oksidan dalam pengertian kimia adalah senyawa 

penerima elektron, yaitu senyawa-senyawa yang dapat menarik elektron 

(Fisher, 2002) sedangkan radikal bebas adalah atom atau molekul yang 

memiliki elektron yang tidak berpasangan pada orbit luarnya (Baumann dan 

Allemann, 2009). Molekul radikal bebas ini dapat menarik elektron dari 

molekul normal lain sehingga menimbulkan radikal bebas baru yang pada 

akhirnya menimbulkan efek domino (self perpetuating process). Bahan radikal 

bebas dalam tubuh paling banyak berasal dari oksigen disebut sebagai ROS, 

yang dapat timbul dalam pembentukan energi dalam tubuh atau pada waktu 

netrofil menghancurkan benda asing dalam tubuh. Sebaliknya radikal bebas dari 

luar dapat berasal dari polusi asap rokok, atau sinar matahari (sinar UVA dan 

UVB) ( Pillai et al., 2005). 

Salah satu kerusakan yang diakibatkan oleh radikal bebas adalah hilangnya 

fungsi kontrol membran sel (Fisher, 2002). Walaupun demikian, sel kulit masih 

mempunyai enzim penangkapan radikal bebas, seperti superoksida dismutase 

yang dapat menghilangkan dan menetralisir anion superoksid. Vitamin E yang 

ada dalam sel kulit juga dapat mencegah terbentuknya beberapa radikal bebas 

dari anion superoksid. Namun, ketika sel-sel kulit terpajan sinar UV yang kuat 

dan lama, mekanisme pertahanan penangkapan radikal bebas yang normal 

dalam sel tidak mampu menghambat perkembangbiakan radikal bebas. 

Akibatnya, kerusakan yang berat akibat radikal bebas pada sel kulit tak dapat 

dielakkan. Semua ini akan mempercepat proses penuaan dini dan meningkatkan 

risiko terjadinya kanker kulit (Fisher, 2002) 

Penangkapan radikal bebas merupakan  senyawa   yang  akan   menghambat 

atau menunda proses oksidasi substrat pada konsentrasi yang rendah (Vaya dan 

Aviram, 2001). Secara umum, penangkapan radikal bebas mengurangi 

kecepatan  reaksi inisiasi pada reaksi berantai pembentukan radikal bebas dalam 

konsentrasi yang sangat kecil, yaitu 0,01% atau bahkan kurang (Madhavi et al., 

1995). 
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Karakter utama senyawa penangkapan radikal bebas adalah kemampuannya   

untuk menangkap radikal bebas (Prakash et al., 2001). Bertambahnya radikal  bebas 

dari  luar  yang  masuk ke dalam tubuh  akan mempersulit tubuh untuk mengatasi 

seranga radikal bebas. Penangkapan radikal bebas yang terbentuk dari luar sel tubuh 

salah satunya dari makanan. Penangkapan radikal bebas ini berfungsi untuk 

membantu ketidakmampuan sistem penangkapan radikal bebas tubuh (Anonim, 

2006). Terdapat tiga macam penangkapan radikal bebas berdasarkan asalnya yaitu: 

a. Penangkapan radikal bebas  yang  dibuat  oleh  tubuh  kita  sendiri  yang  

berupa  enzim antar lain:  superoksida  dismutase,  glutathione  peroxidase,  

peroxidasi dan katalase. 

b. Penangkapan radikal bebas  alami  yang  dapat  diperoleh  dari  tanaman  

atau  hewan yaitu: tokoferol, vitamin C, β-karoten, flavonoid, dan senyawa 

fenolik. 

c. Penangkapan radikal bebas  sintetik,  yang  dibuat  dari  bahan-bahan  kimia  

yaitu  BHA, BHT, TBHQ,  PG,dan  NDGA  yang  ditambahkan  dalam  

makanan untuk mencegah kerusakan lemak (Hernani dan Raharjo, 2006). 

Fungsi penangkapan radikal bebas Atas dasar fungsinya penangkapan radikal bebas 

dapat dibedakan yaitu : 

a. Penangkapan radikal bebas primer 

Penangkapan radikal bebas primer  mengikuti  mekanisme pemutusan 

rantai reaksi radikal  dengan  mendonorkan  atom  hidrogen  secara  cepat  

pada  suatu lipid  yang  radikal,  produk  yang  dihasilkan lebih  stabil  dari  

produk inisial  (Vaya  dan  Aviram,  2000). Contoh penangkapan radikal 

bebas primer adalah flavonoid, tokoferol, senyawa thiol, yang dapat 

memutus rantai reaksi propagasi dengan menyumbang elektron pada 

peroksi radikal dalam asam lemak (Vaya dan Aviram, 2000). 

b. Penangkapan radikal bebas sekunder 

      Penangkapan radikal bebas dapat menghilangkan penginisiasi oksigen 

maupun nitrogen radikal atau bereaksi dengan komponen atau enzim yang 

menginisiasi reaksi radikal antara lain dengan menghambat enzim 

pengoksidasi dan menginisiasi enzim pereduksi atau mereduksi oksigen 

tanpa membentuk spesies radikal yang reaktif. Contoh penangkapan radikal 
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bebas sekunder adalahsulfit, vitamin C, betakaroten, asam urat, billirubin, 

dan albumin (Vaya dan Aviram, 2000). 

c. Penangkapan radikal bebas tersier 

Penangkapan radikal bebas tersier merupakan senyawa yang 

memperbaiki sel-sel dan jaringan yang rusak karena serangan radikal bebas. 

Contohnya adalah jenis metionin sulfoksidan reduktase yang dapat 

memperbaiki DNA dalam inti sel. Enzim tersebut bermanfaat untuk 

perbaikan DNA pada penderita kanker (Vaya dan Aviram, 2000). 

Mekanisme dari Penangkapan radikal bebas dapat menghambat atau 

menurunkan oksidasi dengan duacara, yaitu dengan menangkap radikal 

bebas, disebut penangkapan radikal bebas primer dan tidak melibatkan 

penangkapanan radikal bebas secara langsung, disebutpenangkapan radikal 

bebas sekunder. Penangkapan radikal bebas primer termasuk komponen 

fenolik sepertivitamin E (tokoferol). Penangkapan radikal bebas sekunder 

mempunyai mekanisme yang bervariasi seperti pengikatan ion logam, 

menangkap oksigen, mengubah hidroperoksida menjadi spesies non radikal, 

mengabsorbsi radiasi UV atau deaktivasi oksigen singlet. Biasanya 

penangkapan radikal bebas sekunder hanya 6 menunjukkan aktivitas 

penangkapan radikal bebas ketika komponen minor muncul (Pokorny et al., 

2001). Salah satu bahan alam yang sudah dikenal terbukti khasiatnya 

sebagai penangkapan radikal bebas adalah daun sirsak. Beberapa studi 

menemukan bahwa uji pendahuluan terhadap daun sirsak menunjukan hasil 

yang positif terhadap senyawa flavonoid (Purwatresna, 2012). Senyawa 

golongan flavonoid dilaporkan mempunyai aktivitas sebagai penangkapan 

radikal bebas (Zuhra et. al., 2008). 

 

4. Klasifikasi tanaman sirsak (Sunarjono, 2005) 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub divisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonae 

Ordo  : Polycarpiceae 

Familia  : Annonaceae 
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Genus  : Annona 

Spesies  : Annona muricata L. 

a. Morfologi 

Morfologi dari daun sirsak adalah berbentuk bulat dan panjang, dengan 

bentuk daun menyirip dengan ujung daun meruncing, permukaan daun 

mengkilap, serta berwarna  hijau muda sampai hijau  tua. Terdapat banyak 

putik didalam satu bunga sehingga diberi nama bunga berpistil majemuk. 

Sebagian bunga terdapat dalam lingkaran, dan sebagian lagi membentuk 

spiral atau  terpencar, tersusun secara hemisiklis. Mahkota bunga yang  

berjumlah sepalum yang terdiri dari dua lingkaran, bentuknya hampir 

segitiga, tebal, dan kaku, berwarna kuning keputih-putihan, dan setelah tua 

mekar dan lepas dari dasar  bunganya. Bunga umumnya keluar dari ketiak 

daun, cabang, ranting, atau pohon bentuknya sempurna (hermaprodit) 

(Sunarjono, 2005). 

b. Kandungan Kimia 

Secara umum daun sirsak mengandung senyawa flavonoid, alkaloid, 

acetogenin, asimisin dan bulatasin  (Annysa,  2010). Flavonoid dan  alkaloid 

yaitu kerjanya sebagai antibakteri dan penangkapan radikal bebas 

(Robinson, 1995). 

c. Kegunaan tanaman 

Kulit batang tumbuhan sirsak ini berkhasiat sebagai obat mencret dan 

obat bisul, buah dan biji masak berkhasiat sebagai obat cacing. Buah sirsak 

juga berfungsi untuk memperlancar pencernaan. Daun berfungsi untuk 

penangkapan radikal bebas (Khomsan, 2009). 

 

5. Masker Gel 

Masker merupakan sediaan kosmetik untuk perawatan kulit wajah yang 

memiliki manfaat yaitu memberi kelembaban, memperbaiki tekstur kulit, 

meremajakan kulit, mengencangkan kulit, menutrisi kulit, melembutkan kulit, 

membersihkan pori-pori kulit, mencerahkan warna kulit, merilekskan otot-otot 

wajah dan menyembuhkan jerawat. Dengan pemakaian teratur, masker dapat 

mengurangi kerutan halus yang ada pada kulit wajah (Herdiana, 2007). 
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Gel umumnya merupakan suatu sediaan semipadat yang jernih, tembus 

cahaya dan mengandung zat aktif, merupakan dispersi koloid mempunyai 

kekuatan yang disebabkan oleh jaringan yang saling berikatan pada fase 

terdispersi (Ansel, 1989). Secara luas sediaan gel banyak digunakan pada 

produk obat-obatan, kosmetik dan makanan juga pada beberapa proses 

industri. Pada kosmetik yaitu sebagai sediaan untuk perawatan kulit, sampo, 

sediaan pewangi dan pasta gigi (Herdiana, 2007). 

Masker gel juga termasuk salah satu masker yang praktis, karena setelah 

kering masker tersebut dapat langsung diangkat tanpa perlu dibilas. Masker gel 

biasa dikenal dengan sebutan masker peel-off. Manfaat masker gel antara lain 

dapat mengangkat kotoran dan sel kulit mati sehingga kulit menjadi bersih dan 

terasa segar. Masker gel juga dapat mengembalikan kesegaran dan kelembutan 

kulit, bahkan dengan pemakaian yang teratur, masker gel dapat mengurangi 

kerutan halus yang ada pada kulit wajah. Cara kerja masker peel- off ini 

berbeda dengan masker jenis lain. Ketika dilepaskan, biasanya kotoran serta 

kulit ari yang telah mati akan ikut terangkat. Fungsi masker peel-off sama 

dengan scrub cream/ krim pengelupas. Karena itu jika memilih menggunakan 

masker peel-off sebaiknya tidak bersamaan pemakaiannya dengan 

pengelupasan/ peeling/ scrubbing. Beri selang waktu minimal 7 hari untuk 

melakukan keduanya. Jika tidak, kulit akan mengalami pengelupasan dua kali 

dengan tenggang waktu relatif singkat yang tidak cukup untuk melakukan 

regenerasi. Akibatnya kulit justru akan tampak kusam dan tidak berseri 

(Herdiana, 2007). 

 

6. Uraian bahan 

a. PVA Polivinil alkohol (PVA) 

      Polivinil alkohol merupakan serbuk berwarna putih agak krem dan 

tidak berbau. Polivinil alkohol larut dalam air, sedikit larut dalam etanol 

96% dan tidak larut dalam pelarut organik (Rowe et al., 2009). Polivinil 

alkohol digunakan terutama dalam sediaan farmasi dalam bentuk topikal 

dan dalam formulasi masker wajah gel peel off sebagai pembentuk lapisan 

film dengan kosentrasi 10-16%. Polivinil alkohol dikembangkan dalam 
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akuades panas suhu antara 80-90ºC dengan pengadukan yang konstan 

hingga mengembang sempurna (Vieira, 2009). 

b. Hidroksi propil metilselulose (HPMC)  

      HPMC merupakan turunan dari metilselulosa yang memiliki ciri-ciri 

serbuk atau butiran putih, tidak memiliki bau dan rasa. Sangat sukar larut 

dalam eter, etanol atau aseton. Dapat mudah larut dalam air panas dan akan 

segera menggumpal dan membentuk koloid. Mampu menjaga penguapan 

air sehingga secara luas banyak digunakan dalam aplikasi produk kosmetik 

dan aplikasi lainnya (Rowe et al., 2009). 

c. Gliserin 

      Pemerian cairan jernih seperti sirup, tidak berwarna; rasa manis; hanya 

boleh berbau khas lemah (tajam atau tidak enak). Higroskopis, netral 

terhadap lakmus. Kelarutan dapat bercampur dengan air dan dengan etanol; 

tidak larut dalam kloroform, dalam eter, dalam minyak lemak, dan dalam 

minyak menguap. Titik Beku yaitu -1,60C. Gliserin bersifat higroskopis. 

Dapat terurai dengan pemanasan yang bisa menghasilkan akrolein yang 

beracun. Campuran gliserin dengan air, etanol 95 % dan propilena glikol 

secara kimiawi stabil. Gliserin bisa mengkristal jika disimpan pada suhu 

rendah yang perlu dihangatkan sampai suhu 200C untuk mencairkannya 

(Rowe et al., 2009). 

d. Trietanolamin (TEA) 

      Pemerian berwarna sampai kuning pucat, cairan kental. Kelarutannya 

dapat bercampur dengan aseton, dalam benzene 1:24, larut dalam 

kloroform, bercampur dengan etanol. TEA akan bereaksi dengan asam 

mineral menjadi bentuk garam kristal dan ester dengan adanya asam lemak 

tinggi. Stabilitas TEA dapat berubah menjadi warna coklat dengan paparan 

udara dan cahaya (Rowe et al., 2009). 

e. Nipagin/Methylis Parabenum 

      Pemerian hablur atau serbuk tidak berwarna, atau kristal putih, tidak 

berbau atau berbau khas lemah, dan mempunyai rasa sedikit panas. 

Kelarutan mudah larut dalam etanol, eter; praktis tidak larut dalam minyak; 

larut dalam 400 bagian air. OTT surfaktan non-ionik seperti polisorbat 80, 
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bentonit, magnesium trisilikat, talk, tragakan, dan sodium alginate (Rowe 

et al., 2009). 

f. Nipasol/Propylis Parabenum 

      Pemerian kristal putih, tidak berbau dan tidak berasa. Kelarutan sukar 

larut dalam etanol ( 95 % ), mudah larut dalam air dan etanol  30 %. OTT 

surfaktan non-ionik dan dapat digunakan sebagai pengawet. Stabil pada ph 

3-6. Dalam penempatan wadah dan penyimpanan dalam wadah tertutup 

baik, ditempat sejuk dan kering (Rowe et al., 2009). 

 

7. Metode aktivitas penangkapan radikal bebas 

Metode DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil) merupakan metode pengujian 

sederhana yang telah dikembangkan untuk menentukan aktivitas penangkapan 

radikal bebas makanan atau sumber lainnya. Struktur DPPH dan bentuk 

reduksinya oleh penangkapan radikal bebas dapat di lihat pada gambar 3. 

DPPH berperan sebagai electron scavenger (penangkapan elektron) atau 

hydrogen radical scavenger. Hasilnya adalah molekul yang bersifat 

diamagnetik dan stabil. Gambar mekanisme penangkapan H oleh DPPH dapat 

dilihat dalam gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Ungu tua    +    penangkapan radikal bebas   Ungu Muda 

Gambar 2.1 Mekanisme penangkapan H oleh DPPH (Prakash et al., 2001) 

 

Keterangan: Larutan DPPH berwarna ungu tua bertemu dengan senyawa 

penangkapan radikal bebas akan memudarkan warna DPPH menjadi ungu 

muda. Hal ini dikarenakan elektron radikal pada DPPH diterminasi dengan 

suatu senyawa penangkapan radikal bebas. 
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Penangkapan aktivitas penangkapan radikal bebas ditandai dengan penurunan 

serapan larutan DPPH yang disebabkan adanya penambahan sampel. Untuk 

memperoleh nilai serapan larutan DPPH terhadap sampel (ekstrak) tersebut 

dihitung sebagai persen inhibisi (% inhibisi) dengan rumus sebagai berikut :  

           

 % 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑠𝑖 =  
( 𝐴 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙−𝐴 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙)

𝐴 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 
 ×  100% 

 

 Gambar 2.2 Rumus % inhibisi (Fatimah et al., 2008) 

Keterangan: 

A kontrol = Absorbansi tidak mengandung sampel 

A sampel = Absorbansi sampel 

Kemudian hasil yang diperoleh dimasukan kedalam persamaan regresi dengan 

konsentrasi sampel atau ekstrak (ppm) sebagai basis (sumbu X) dan nilai % inhibisi 

(penangkapan radikal bebas) sebagai ordinatnya (sumbu Y). Nilai IC50 dari 

perhitungan pada saat % inhibisi sebesar 50% dengan Y= Ax + b (Fatimah et al., 

2008). 
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C. Kerangka Konsep 

Kerangka konseptual penelitian dapat dilihat pada gambar 2.3 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

   

                     Gambar 2.3 Diagram kerangka konseptual 

 

 

D. Hipotesis 

      Sediaan masker gel ekstrak etanol daun sirsak dengan variasi 

konsentrasi (0,02; 0,3; dan 4,5%) diduga memiliki aktivitas penangkapan 

radikal bebas yang yang berbeda. 

Ekstrak etanol daun sirsak memiliki  aktivitas penangkapan 

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

Diformulasikan menjadi sediaan masker gel dengan konsentrasi 

ekstrak yang berbeda-beda 

Formula 1 

sediaan masker 

gel dengan 

konsentrasi 

ekstrak 0,02% 

Kontrol 

basis tanpa 

ekstrak 

etanol daun 

sirsak 

Formula 2 

sediaan masker 

gel dengan 

konsentrasi 

ekstrak 0,3% 

Formula 3 

sediaan masker 

gel dengan 

konsentrasi 

ekstrak 4,5% 

Kontrol 

positif 

Pengujian sifat fisik, 

meliputi: 

-Pengamatan  

organoleptik masker gel 

-Pengujian homogenitas  

masker gel 

-Pengukurah pH sediaan 

-Pengukuran viskositas 

-Pengujian waktu untuk 

sediaan mengering 

Pengujian 

kestabilan gel 

meliputi: 

uji stabilitas pada 

suhu 8, 25, 400C 

Aktivitas 

penangkapan 

radikal bebas 

dengan metode 

DPPH 

Diduga sediaan masker gel 

dari ekstrak etanol daun 

sirsak dengan variasi 

konsentrasi ekstrak 

memiliki aktivitas 

penangkapan radikal bebas 

yang berbeda. 

Stabilitas dari 

masker gel 

ekstrak etanol 

daun sirsak 

Sifat fisik dari 

sediaan masker 

gel ekstrak etanol 

daun sirsak 
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