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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Hasil Penelitian Terdahulu 

Pada penelitian terdahulu  yang telah dilakukan oleh Suhariani 

pada tahun 2013. Ekstrak etanol beras merah diukur serapannya dengan 

spektrofotometer  UV-Vis untuk menilai efektifitas tabir surya dengan 

nilai %Te dan %Tp. Persamaan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu 

menggunakan etanol 96% sebagai pelarutnya dan menggunakan alat 

spektrofotometri UV-Vis. Pada penelitian ini penentuan efektifitas tabir 

surya yang dilakukan dengan menentukan nilai SPF dan kadar total 

fenolik. Pada Beras merah aleuronnya mengandung gen yang diduga 

memproduksi senyawa antosianin atau senyawa lain sehingga 

menyebabkan adanya warna merah atau ungu (Adzkiya, 2011). Menurut 

Sompong et al (2011) melaporkan bahwa beras merah memiliki 

kandungan antosianin yang tinggi. 

B. Landasan Teori 

1. Beras Merah  

 a. Klasifikasi Tanaman (Suardi, 2005) 

Kingdom : Plantae 

Subkingdom : Tracheobionta 

Superdivisi : Spermatophyta 

Divisio  : Magnoliophyta 

Kelas  : Liliopsida 

Subkelas : Commenlinidae 

Ordo  : Poales 

Famili  : Poaceae 

Genus  : Oryza 

Species : Oryza glaberrima Steud. 
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Gambar 2.1 Beras merah 

b. Anatomi Beras 

     Beras merupakan hasil proses pasca panen dari tanaman padi yaitu 

setelah tangkai dan kulit malainya dilepaskan dan digiling atau ditumbuk. 

Pada saat panen, akan diperoleh biji padi atau gabah yang tersusun atas 

dua komponen utama yaitu kariopsis padi (bagian yang dapat dimakan) 

dan kulit pembungkus (kulit gabah atau sekam). Beras merupakan bahan 

pangan biji-bijian yang berasal dari hasil penyosokan setelah gabah 

terpisah dari sekamnya. Beras terdiri dari butir biji (endosperm) dan 

lembaga (embrio). Endosperm terdiri atas sub lapisan aleuron dan pati, 

sedangkan embrio terdiri atas scetcelum, plumule, radical, dan spiblast 

(Damardjati dan Purwani, 1991).  

c. Kandungan Kimia 

      Beras merah merupakan beras dengan warna merah dikarenakan 

aleuronnya mengandung gen yang diduga memproduksi senyawa 

antosianin atau senyawa lain sehingga menyebabkan adanya warna merah 

atau ungu. Kadar karbohidrat tetap merupakan komposisi terbesar, protein 

dan lemak merupakan komposisi kedua dan ketiga terbesar pada beras. 

Karbohidrat utama dalam beras adalah pati dan hanya sebagian kecil 

pentosan, selulosa, hemiselulosa dan gula. Pati berkisar antara 85-90% dari 

berat kering beras. Protein beras terdiri dari 5% fraksi albumin, 10% 

globulin, 5% prolamin, dan 80% glutein. Kandungan lemak berkisar antara 

0,3-0,6 % pada beras kering giling dan 2,4-3,9% pada beras pecah kulit 

(Adzkiya, 2011). 
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     Kulit ari beras merah kaya akan serat, minyak alami dan lemak 

esensial. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa beras merah dapat 

menjadi sumber antioksidan yang baik bagi kesehatan. Antioksidan yang 

dihasilkan beras merah berasal dari pigmen antosianin. Warna merah pada 

padi gogo beras merah, yang terbentuk dari pigmen antosianin, tidak hanya 

terdapat pada kulit beras, tetapi juga terdapat pada seluruh bagian beras, 

seperti pada Oryza glaberima dan pada ubi jalar ungu. Pigmen antosianin 

ini berperan sebagai senyawa antioksidan dalam mencegah dan mengobati 

beberapa penyakit seperti kanker, diabetes, hipertensi, kolesterol dan 

jantung koroner. Selain itu, nilai jual beras merah lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan beras biasa, sehingga dapat menambah pendapatan 

petani (Santika dan Rozakurniati, 2010). 

 

1. Fenol 

     Senyawa fenol merupakan senyawa yang memiliki satu atau lebih 

gugus hidroksil yang terikat langsung dengan cincin aromatik (Gambar 

2.2). 

                                            

                                                

Gambar 2.2 Struktur senyawa fenol (Vermerris & Nicholson, 2006) 

 

      Beras merah mengandung senyawa fenolik. Senyawa fenolik 

memiliki spektrum atau jenis yang sangat banyak, mulai dari senyawa 

fenolik sederhana hingga yang senyawa komplek yang berikatan 

dengan gugus glukosa sebagai glikon. Salah satu kelompok senyawa 

fenolik yang memiliki manfaat sebagai antioksidan adalah kelompok 

senyawa flavonoid. Kelompok senyawa ini dibagi menjadi beberapa 

golongan di antaranya flavone, flavon-3-ol, flavonone, flavan-3-ol dan 

antocyanidin (Adzkiya, 2011) 
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2. Flavonoid 

     Flavonoid merupakan salah satu senyawa metabolit sekunder yang 

paling banyak ditemukan di dalam jaringan tanaman. Flavonoid 

termasuk dalam golongan senyawa fenolik dengan struktur C6-C3-C6 

(Redha, 2010). Struktur flavonoid dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

 

 

Gambar 2.3 Struktur flavonoid (Redha, 2010) 

      Kelompok senyawa flavonoid seperti antosianin (bentuk glikon dari 

antosianidin) merupakan salah satu kelompok bahan alam pada  

tumbuhan yang berperan sebagai antioksidan, antimikroba, 

fotoreseptor, visual attractors, feeding repellant, antialergi, antiviral 

dan anti inflamatory. Senyawa inilah yang diduga bertanggung jawab 

sebagai zat yang memberikan warna pada beras merah. Beras merah 

kaya akan metabolit sekunder terutama asam fenolat dan quinoline 

alkaloid, dan juga mengandung tokol (tokoferol dan tokotrienol). 

Beragamnya senyawa atau kelompok senyawa hasil metabolit sekunder 

diyakini memiliki berbagai macam fungsi yang menguntungkan bagi 

kesehatan diantaranya efek psikologis, pertahanan terhadap 

sitotoksisitas, aktivitas antineurogeneratif, inhibisi glikogen 

phosporilase dan aktivitas antioksidatif (Adzkiya, 2011). 

3. Antosianin  

      Beras merah adalah beras yang mengandung gen yang 

memproduksi antosianin yang termasuk golongan senyawa flavonoid. 

Pigmen ini berperan terhadap timbulnya warna merah atau ungu hingga 
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biru pada beberapa bunga, buah dan daun (Andersen dan Bernard,  

2001). 

     Warna merah pada beras terbentuk dari pigmen antosianin yang 

tidak hanya terdapat pada perikarp dan tegmen, tetapi juga bisa di setiap 

bagian gabah, bahkan pada kelopak daun. Nutrisi beras merah sebagian 

terletak di lapisan kulit luar (aleuron) yang mudah terkelupas pada saat 

penggilingan. Jika butiran dipenuhi oleh pigmen antosianin maka warna 

merah pada beras tidak akan hilang (Suardi, 2005). Antosianin adalah 

zat warna alami yang bersifat sebagai antioksidan yang terdapat dalam 

tumbuh-tumbuhan. Lebih dari 300 struktur antosianin yang ditemukan 

telah diidentifikasi secara alami (Wrolstad, 2001). Antosianin adalah 

pigmen dari kelompok flavonoid yang larut dalam air, berwarna merah 

sampai biru dan tersebar luas pada tanaman (Jawi S dan Sutirtayasa, 

2007).  

 

2. Kulit 

      Kulit merupakan lapisan yang melindungi tubuh terhadap pengaruh 

lingkungan luar. Kulit disebut juga integumen atau kutis yang tumbuh dari 2 

macam jaringan yaitu jaringan epitel yang menumbuhkan lapisan epidermis 

dan jaringan pengikat (penunjang) yang menumbuhkan lapisan dermis (kulit 

dalam). Kulit mempunyai susunan serabut syaraf yang teranyam secara 

halus berguna untuk merasakan sentuhan atau sebagai alat raba dan 

merupakan indikator untuk memperoleh kesan umum dengan melihat 

perubahan pada kulit (Syaifuddin, 2009). 

a. Lapisan kulit 

1) Epidermis 

      Lapisan kulit yang paling luar disebut dengan epidermis. Lapisan 

epidermis memiliki ketebalan yang berbeda-beda pada berbagai 

bagian tubuh, yang paling tebal berukuran 1 milimeter misalnya ada 

pada telapak kaki dan telapak tangan, dan lapisan yang tipis berukuran 

0,1 milimeter terdapat pada kelopak mata, pipi, dahi, dan perut 
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(Tranggono & Latifah, 2007). Epidermis terbagi menjadi beberapa, 

yaitu:  

a) Stratum corneum (lapisan tanduk) 

       Lapisan ini merupakan lapisan yang paling atas dan terdiri atas 

beberapa lapis sel pipih, mati, tidak memiliki inti, tidak mengalami 

metabolisme, tidak berwarna, dan sangat sedikit mengandung air. 

Lapisan ini sebagian besar terdiri atas keratin (protein yang tidak 

larut dalam air) dan sangat resisten terhadap bahan kimia. Secara 

alami, sel-sel yang mati di permukaan kulit akan melepaskan diri 

untuk beregenerasi. Permukaan lapisan ini dilapisi oleh lapisan 

pelindung lembab tipis bersifat asam disebut mantel asam kulit 

(Tranggono & Latifah, 2007). 

b) Stratum lusidum (stratum lucidum) 

      Lapisan ini terdiri atas beberapa lapisan sel yang sangat gepeng 

dan bening. Membran yang membatasi sel-sel tersebut sulit terlihat 

sehingga lapisannya secara keseluruhan seperti kesatuan yang 

bening. Lapisan ini ditemukan pada daerah tubuh yang berkulit 

tebal (Syaifuddin, 2009). Lapisan ini terletak di bawah stratum 

corneum. Antara stratum licuidum dan stratum granulosum 

terdapat lapisan keratin tipis yang disebut rein’s barrier (Szakall) 

yang tidak bisa ditembus (impermeable) (Tranggono & Latifah, 

2007) 

c) Stratum granulosum (lapisan berbutir-butir) 

     Lapisan ini tersusun atas sel-sel keratinosit berbentuk poligonal, 

berbuir kasar, berinti mengkerut. Dalam butir keratohyalin tersebut 

terdapat bahan logam, khususnya tembaga, sebagai katalisator 

proses pertandukan kulit. 

      Stratum granulosum merupakan 2 atau 3 lapis sel gepeng 

dengan sitoplasma berbutir kasar dan terdapat inti sel didalamnya. 

Mukosa biasanya tidak memiliki lapisan ini. Stratum granulosum 

juga tampak jelas ditelapak tangan dan kaki (Wasitaatmadja, 1997) 
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d) Stratum spinosum 

      Lapisan ini terdiri atas banyak lapisan sel berbentuk kubus dan 

poligonal, inti terdapat ditengah dan sitoplasmanya berisi berkas-

berkas serat yang terpaut pada desmosom (jembatan sel). Seluruh 

sel terikat rapat lewat serat-serat tersebut sehingga secara 

keseluruhan lapisan sel-selnya berduri. Lapisan ini untuk menahan 

gesekan dan tekanan dari luar, tebal dan terdapat di daerah tubuh 

yang banyak bersentuhan atau menahan beban dan tekanan seperti 

tumit dan pangkal telapak kaki (Syaifuddin, 2009). 

e) Stratum malpigi 

    Unsur-unsur lapis taju yang mempunyai susunan kimia yang 

khas. Inti bagian basal lapis taju mengandung kolesterol dan asam-

asam amino. Stratum  malpigi merupakan lapisan terdalam dari 

epidermis yang berbatasan dengan dermis di bawahnya dan terdiri 

atas selapis sel berbentuk kubus (batang) (Syaifuddin, 2009). 

f) Stratum germinativum (lapisan basal atau membran basalis) 

      Lapisan ini merupakan lapisan terbawah epidermis. Di 

dalamnya terdapat sel-sel melanosit, yaitu sel yang tidak 

mengalami keratinisasi dan fungsinya hanya membentuk pigmen 

dan melalui dendrit-dendrit diberikan kepada sel-sel keratinosit. 

Satu sel melanin untuk sekitar 36 sel keratinosit dan disebut dengan 

unit melanin epidermal (Tranggono & Latifah, 2007) 

 

2) Dermis 

     Bagian ini terdiri dari serabut kolagen dan elastin, yang berada 

dalam substansi dasar yang bersifat koloid dan terbuat dari gelatin 

mukopolisakarida. Serabut kolagen mencapai 72%  dari keseluruhan 

berat kulit manusia tanpa lemak. Di dalam dermis terdapat adneksa  

folikel rambut, papila rambut, kelenjar keringat, saluran keringat, 

kelenjar sebasea, otot penrgak rambut, ujung pembuluh darah dan 

ujung syaraf , juga sebagian serabut lemak yang terdapat pada lapisan 
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lemak bawah kulit (subkutis/hipodermis) (Tranggono & Latifah, 

2007). 

3) Lapisan subkutan 

      Hipodermis adalah lapisan bawah kulit (fasia superfisialis) yang 

terdiri atas jaringan pengikat longgar, komponennya serat longgar, 

elastis dan sel lemak. Sel-sel kemak membentuk jaringan lemak pada 

lapisan adiposa yang terdapat susunan lapisan subkutan untuk 

menentukan mobilitas kulit diatasnya, bila terdapat lobulus lemak 

yang merata, hipodermis membentuk bantal lemak yang disebut 

pannikulus adiposa. Pada daerah perut, lapisan ini dapat mencapai 

ketebalan 3 cm. Pada kelopak mata, penis dan skortum, lapisan 

subkutan tidak mengandung lemak. Dalam lapisan hipodermis 

terdapat anyaman pembuluh arteri, pembuluh vena, dan anyaman 

syaraf yang berjalan sejajar dengan permukaan kulit bawah dermis. 

Lapisan ini mempunyai ketebalan variasi dan mengikat kulit secara 

longgar terhadap jaringan dibawahnya (Syaifuddin, 2009). 

 

3. Ekstraksi 

     Ekstraksi adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut 

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

Metode ekstraksi yang tepat ditentukan oleh tekstur kandungan air bahan-

bahan yang akan diekstrak dan senyawa-senyawa yang akan diisolasi 

(Harborne, 1996). Senyawa aktif yang terdapat dalam berbagai simplisia 

dapat digolongkan kedalam golongan minyak atsiri, alkaloid, flavonoid, dan 

lain-lain. Struktur kimia yang berbeda-beda akan mempengaruhi kelarutan 

serta stabilitas tersebut terhadap pemanasan, udara, cahaya, logam berat, dan 

derajat keasaman. Dengan diketahuinya senyawa aktif yang dikandung 

simplisia akan mempemudah pemilihan pelarut dan cara ekstraksi yang 

tepat (Depkes RI, 2000). Hasil dari ekstraksi adalah ekstrak, yang 

merupakan sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif 

dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang 

sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan masa atau 

Penentuan Nilai Sun Protecting Factor…, Rina Ardiansih, Fakultas Farmasi UMP, 2017



 
 

12 
 

serbuk yang tersisa diperlukan sedemikian hingga memenuhi baku yang 

ditetapkan (Depkes RI, 1995). 

     Proses ekstraksi dibagi menjadi beberapa metode, yaitu : 

1) Cara dingin 

a. Maserasi 

       Maserasi merupakan cara penyarian yang sederhana. Maserasi 

dilakukan dengan merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari. 

Cairan penyari akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga 

sel yang mengandung zat aktif, zat aktif akan larut dan karena adanya 

perubahan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dengan yang 

diluar sel, maka larutan yang terpekat didesak keluar. Peristiwa tersebut 

berulang sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar 

sel dan di dalam sel (Depkes RI, 1986). 

b. Perkolasi 

      Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru sampai 

sempurna (exhaustic axtraction) yang umumnya dilakukan pada 

temperatur ruang. Proses ini terdiri dari tahapan pengembangan bahan, 

tahap maserasi antara, tahap perkolasi sebenarnya 

(penetesan/penampungan ekstrak), terus-menerus sampai diperoleh ekstrak 

(perkolat) yang jumlahnya 1-5 kali bahan (Depkes RI, 2000). 

2) Cara panas (Depkes RI, 2000) 

a. Refluks 

      Refluks merupakan ekstraksi denggan pelarut pada temperur titik 

didihnya, selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif 

konstan dengan adanya pendingin balik. Umumnya dilakukanpengulangan 

proses pada residu pertama sampai 3-5 kali sehingga dapat termasuk 

proses ekstraksi sempurna. 

b. Soxhletasi 

      Soxhletasi adalah ekstraksi dengan menggunakan pelarut yang selalu 

baru yang umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi 

ekstraksi kontinyu dengan umlah pelarut relatif konstan dengan adanya 

pendingin balik. 
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c. Digesti 

      Digesti merupakan maserasi kinetik (pengadukan kontinyu) dengan 

temperatur yang lebih tinggi dari temperatur ruangan (kamar) secara 

umum dilakukan pada temperatur 40-50˚C. 

d. Infusa 

      Infusa adalh ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur penngas air 

mendidih, temperatur terukur 90-98˚C selama waktu tertentu (15-20 

menit). 

e. Dekok 

      Dekok adalah infus yang waktunya lebih lama (lebih dari 30 menit) 

dan temperatur sampai titik didih air (Depkes RI, 2000). 

 

4. Spektrofotometri UV-Vis 

      Spektrofotometri UV-Visibel merupakan teknik spektroskopik yang 

menggunakan sumber radiasi elektromagnetik ultraviolet dekat (190-360 

nm) dan sinar tampak (380-780 nm) dengan instrumen spektrofotometer. 

Distribusi elektron di dalam suatu senyawa organik secara umum yang 

dikenal sebagai orbital elektron pi (π), sigma (α) dan elektron tidak 

berpasangan (n). Apabila pada molekul dikenakan radiasi elektromagnetik 

UV atau Visibel maka akan terjadi eksitasi elektron ke tingkat yang lebih 

tinggi yang dikenal sebagai orbital elektron anti bonding (Ditjen POM, 

1979). Penerapan spektrofotometri UV-Vis pada senyawa organik 

didasarkan pada transisi n-π* ataupun π-π*. Transisi ini terjadi dalam daerah 

spektrum sekitar 200 ke 700 nm yang digunakan dalam eksperimen dan 

karenanya memerlukan gugus kromofor dalam molekul itu. Kromofor 

merupakan gugus tak jenuh kovalen yang dapat menyerap radiasi dalam 

daerah-daerah UV dan Visibel. Pada senyawa organik dikenal pula gugus 

auksokrom yaitu gugus jenuh yang terikat pada kromofor. Terikatnya gugus 

auksokrom pada kromofor dapat mengubah panjang gelombang dan 

intensitas serapan maksimum (Depkes RI, 1995) 

     Spektrum absorbansi UV-Visibel absorbansi sangat berguna untuk 

pengukuran secara kuantitatif. Konsentrasi dari analit di dalam larutan bisa 
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ditentukan dengan mengukur absorbansi pada panjang gelombang tertentu 

dengan menggunakan hukum Lambert-Beer (Pratama & Zulkarnain, 2015). 

Hukum Lambert-Beer menyatakan bahwa intensitas yang diteruskan oleh 

larutan zat penyerap berbanding lurus dengan tebal dan konsentrasi larutan. 

A = a.b.c        (1) 

Keterangan : 

A = absorbansi 

a =  absorptivitas molar 

b = tebal kuvet (cm) 

c = konsentrasi  

     Absorptivitas molar merupakan suatu konstanta yang tidak tergantung   

pada konsentrasi, tebal kuvet dan intensitas radiasi yang mengenai larutan 

sampel. Absorptivitas molar tergantung pada suhu, pelarut, struktur 

molekul, dan panjang gelombang radiasi. Persyaratan berlakunya hukum 

Lambert-Beer adalah sebagai berikut (Rohman, 2007): 

1. Sinar yang digunakan dianggap monokromatis. 

2. Penyerapan terjadi dalam satu volume yang mempunyai penampang luas 

yang sama. 

3. Senyawa yang menyerap dalam larutan tersebut tidak tergantung 

terhadap yang lain dalam larutan tersebut. 

4. Tidak terjadi peristiwa fluorosensi atau fosforisensi. 

5. Indeks bias tidak tergantung pada konsentrasi larutan. 

5. Sun Protecting Factor (SPF) 

     Efektifitas dari suatu sediaan tabir surya dapat ditunjukkan  melalui 2 

cara yaitu dengan penentuan nilai SPF, persentase transmisi eritema (%Te) 

dan persentase transmisi pigmentasi (%Tp). SPF 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 UV yang dibutuhkan untuk mencapai MED pada kulit yang 

diberikan perlindungan. Semakin besar nilai SPF, maka semakin besar 

perlindungan yang diberikan oleh produk tabir surya tersebut (Wilkinson & 
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Moore, 1982). MED didefinisikan sebagai waktu jangka waktu terendah 

atau dosis radiasi sinar UV yang dibutuhkan untuk menyebabkan terjadinya 

eritema (Wolf, 2001). 

Tabel 2.1 Keefektifan Sediaan Tabir Surya Berdasarkan Nilai SPF 

No Nilai SPF Kategori Proteksi Tabir 

Surya 

1. 2-4 Proteksi minimal 

2. 4-6 Proteksi sedang 

3. 6-8 Proteksi ekstra 

4. 8-15 Proteksi maksimal 

5. ≥15 Proteksi ultra 

sumber : Wilkinson & Moore, 1982 

     Pengujian aktivitas secara in vivo dapat dilakukan dengan cara 

mengamati eritema akibat terkena paparan UV dan dibandingkan dengan 

kontrol. Pengujian aktivitas serapan sinar UV secara in vitro dapat 

dilakukan dengan teknik spektroskopi UV yang diukur pada panjang 

gelombang ultraviolet 200-400 nm (Tahir et al., 2002). Metode 

pengukuran nilai SPF secara in vitro secara umum terbagi dalam dua tipe, 

yaitu : 

a. Dengan mengukur serapan atau transmisi radiasi UV melalui 

produk tabir surya pada plat kuarsa atau biomembran 

                      Tabel 2.2. Keefektifan Sediaan Tabir Surya Berdasarkan %Te dan %Tp 

Kategori Penilaian 

Rentang sinar UV yang 

ditransmisi 

 

%Te %Tp 

Sunblock <1 3-40 

Proteksi Ekstra 1-6 42-86 

Suntan Standar 6-12 45-86 

Fast Tanning 10-18 45-86 

Sumber : Balsam, 1972 

 

b. Dengan menentukan karakteristik serapan tabir surya 

menggunakan analisis secara spektrofotometri larutan hasil 

pengenceran dari tabir surya yang diuji (Fourneron et al., 1999). 
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Tabel 2.3 Normalisasi fungsi produk digunakan dalam perhitungan SPF. 

Panjang gelombang (λnm) EE x I (Normalisasi) 

290 0,0150 

295 0,0817 

300 0,2874 

305 0,3278 

310 0,1864 

315 0,0839 

320 0,0180 

Total 1 

Sumber :Sayre et al., (1979) 

EE = spektrum efek eritema ; I = intensitas matahari spektrum 

     Metode penentuan SPF secara in vitro dengan spektrofotometri Uv-Vis 

yang digunakan adalah seperti yang digunakan oleh Dutra et al., 2004 

dengan persamaan matematika sebagai berikut:  

SPFspektrofotometri= 𝐶𝐹× ∑ EE (𝛌) 𝐱 𝐈 (𝛌) 𝐱 𝐀𝐛𝐬 (𝛌)
320

290
 (2) 

Keterangan:  

CF = Faktor koreksi (= 10 ) 

EE = Spektrum efek eritema 

I = Intensitas spektrum sinar 

Abs = Absorbansi 

6. Kandungan Total Fenolik 

     Kandungan total fenolik ditentukan dengan metode yang menggunakan 

reagen Folin-Ciocalteu (FC). Reagen FC dibuat dengan campuran natrium 

tungstat (Na2WO4.2H2O), natrium molibdat (Na2MoO4.2H2O), HCl, 85% 

asam fosforik, dan Li2SO4.4H2O yang menghasilkan larutan berwarna 

kuning yang jernih. Hasil pengukuran biasanya dinyatakan setara dengan 

asam galat GAE atau Gallic Acid Equivalent. Asam galat digunakan karena 

tidak mahal, larut dalam air, mudah terekristalisasi, kering, dan stabil dalam 

bentuk kering (Singleton et al., 1999). 
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      Reaksi kimia dari tungstat dan molibdat sangat rumit. Senyawa 

isopolifosfotungstat dalam keadaan tidak berwarna apabila keenam valensi 

(6+) logamnya teroksidasi sempurna dan komponen molibdenum analog 

berwarna kuning. Kedua senyawa ini membentuk campuran 

heteropolitungstat-molibdat. Campuran ini berada dalam larutan asam 

dengan kompleks oktahedral terhidrasi dari oksidator logam terkoordinasi di 

sekeliling fosfat pusat. Reduksi dari satu atau dua elektron akan 

memunculkan senyawa biru seperti (PMoW11O40)
-4. Pada prinsipnya, 

penambahan elektron ke orbital yang tidak terikat akan mereduksi nominal 

MoO+4 menjadi isostruktural MoO+3 (Singleton et al., 1999). 

      Struktur tungstat cenderung mudah direduksi, namun cukup transfer satu 

elektron. Kondisi ketidakberadaan molibdenum membuat fosfotungstat 

digunakan untuk menentukan fenol orto-dihidrat secara selektif tanpa 

melibatkan monofenol atau meta-dihidrat. Molibdat cenderung mudah 

direduksi menjadi senyawa biru yang dapat berupa Mo+6 atau Mo+5 yang 

stabil. Puncak absorbsi berkisar pada kemurnian senyawa biru. Luasnya 

puncak ini dan tidak adanya komponen dalam sampel biologi yang dapat 

mengabsorbsi pada daerah ini membuat analisis dilakukan pada panjang 

gelombang 760 nm. Warna biru yang terbentuk pada suhu ruang berasal dari 

reaksi turunan fenolik yang terdata sebanyak 29 monofenol, 22 katekol, 11 

pirogalol, 4 floroglusinol, 9 resorsinon, 9 para-hidrokuinol, 11 naftol, 6 

antrasenes, 17 aglikon flavonoid, 9 glikosida, 5 hidroksikumarin, 7 

aminofenol, dan 19 substansi nonfenolik (Singleton et al.,1999).  
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B. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Kerangka konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekstrak etanol beras merah memiliki kemampuan tabir surya bedasarkan 

nilai %Te dan %Tp (La suda, 2013) 

Penentuan kandungan total 

fenolik, menggunakan reagen 

Folin-Ciocalteu 

 

Penentuan nilai SPF 

dengan metode Dutra 

Diduga semakin tinggi nilai SPF ekstrak beras merah semakin tinggi 

kandungan total fenoliknya. 

Ekstrak etanol beras merah 

konsentrasi 100, 200, 300, 

400 dan 500 

Ekstrak etanol beras merah 

konsentrasi 100, 200, 300, 

400 dan 500 

Kandungan total fenolik Nilai SPF 
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