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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Permasalahan 

         Di Era modern ini, masyarakat menyadari akan kebutuhan penggunaan 

kosmetik pada kulit sebagai pelindung dari sengatan sinar matahari. Selain 

sebagai sumber kehidupan, sinar matahari juga memiliki kerugian terutama 

pada kulit manusia yaitu sinar ultraviolet (UV) yang terdapat dalam sinar 

matahari memiliki dampak yang berbahaya pada kulit. Apabila kulit terkena 

paparan sinar matahari secara berlebihan maka akan menimbulkan efek seperti 

kulit terbakar bahkan kanker kulit. Salah satu upaya yang dapat digunakan 

untuk mencegah bahaya yang ditimbulkan oleh sinar matahari adalah dengan 

penggunaan tabir surya. Penggunaan tabir surya setiap hari dapat menurunkan 

probabilitas terjadinya kanker kulit (Green et al., 1999). Penelitian tentang 

usaha pencegahan dan pengurangan dampak negatif dari sinar matahari 

terhadap kulit semakin meningkat, diantaranya dengan penggunaan kosmetik 

tabir surya (sunscreen) (Garoli et al., 2009). Kemampuan menahan sinar 

ultraviolet dalam tabir surya dinilai dalam faktor proteksi sinar yaitu 

perbandingan antara waktu yang diperlukan untuk menimbulkan erythema 

pada kulit yang diolesi oleh tabir surya dengan yang tidak diolesi 

(Wasitaatmadja, 1997). SPF atau sun protecting factor, didefinisikan sebagai 

jumlah energi UV yang dibutuhkan untuk mencapai minimal erythema dose 

(MED) pada kulit yang dilindungi oleh suatu tabir surya, dibagi dengan jumlah 

energi yang dibutuhkan untuk mencapai MED pada kulit yang tidak diberikan 

perlindungan. MED didefinisikan sebagai jangka waktu terendah atau dosis 

radiasi sinar UV yang dibutuhkan untuk menyebabkan terjadinya erythema 

(Wood & Murphy, 2000). 

            Salah satu bahan alam yang diduga memiliki nilai SPF adalah beras merah 

(Oryza glaberrima Steud.) yang telah diteliti aktivitasnya sebagai tabir surya. 

Beras merah memiliki nilai persentase transmisi eritema dan pigmentasi <1% 
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sehingga dikategorikan sebagai sunblock yaitu substansi kimia yang dapat 

menyerap hampir semua radiasi UV A dan UV B (La suda, 2013). Salah satu 

senyawa penting dalam tabir surya yaitu antioksidan yang diketahui dapat 

mencegah dan menghambat terbentuknya radikal bebas. Senyawa yang  

berfungsi sebagai antioksidan pada beras merah adalah kandungan antosianin, 

yaitu senyawa fenolik yang masuk kelompok flavonoid yang berperan penting 

baik bagi tanaman itu sendiri maupun bagi kesehatan manusia. Kandungan 

antosianin pada setiap gram padi beras merah masih sangat beragam dan 

berkisar antara 0,34 – 93,5 µg (Damanhuri, 2005; Herani dan Rahardjo, 2005). 

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang ada adalah apakah ekstrak 

beras merah memiliki nilai SPF yang dapat dimanfaatkan sebagai 

sunscreen/tabir surya. Untuk itu, dilakukan penelitian untuk mengetahui nilai 

SPF yang terkandung dalam ekstrak beras merah dengan menggunakan metode 

spektrofotometri UV-Vis secara in vitro. 

B. Perumusan Masalah 

      Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dibuat rumusan masalah 

seperti berikut: 

1. Apakah ekstrak etanol beras merah memiliki potensi sebagai tabir surya? 

2. Berapa nilai SPF pada ekstrak etanol beras merah yang ditentukan secara 

in vitro menggunakan spektrofotometri UV-Vis? 

3. Berapakan kandungan total fenolik pada ekstrak etanol beras merah? 

4. Adakah hubungan antara kandungan total fenolik dengan nilai SPF pada 

ekstrak etanol beras merah? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui potensi ekstrak etanol beras merah sebagai bahan tabir surya. 

2. Mendapatkan nilai SPF dari ekstrak etanol beras merah secara in vitro 

menggunakan spektrofotometri UV-Vis.   

3. Menghasilkan kandungan total fenolik ekstrak etanol beras merah.  

4. Mengetahui ada tidaknya hubungan antara kandungan total fenolik dengan 

nilai SPF pada ekstrak etanol beras merah. 

D. Manfaat penelitian 

      Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai nilai SPF 

dan kandungan total fenolik serta untuk mengetahui ada atau tidaknya 

hubungan antara kandungan total fenolik dengan nilai SPF yang terkandung 

pada ekstrak etanol beras merah. 
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