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A. Latar Belakang Masalah 

Penggunaan produk kosmetik sudah menjadi kebutuhan primer wanita 

yang dapat membantunya tampil lebih menarik. Seiring dengan 

berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, beragam sediaan dan jenis 

kosmetik muncul di pasaran. Sayangnya, tidak semua kosmetik itu memenuhi 

kaidah farmasetika yaitu aman, berkhasiat, dan berkualitas (Gumbara et al., 

2015). Contoh produk kosmetik yang sering digunakan setiap hari bahkan 

sulit dipisahkan dari wanita adalah lipstik. Lipstik atau pewarna bibir 

merupakan sediaan kosmetika, yang bertujuan untuk mewarnai bibir agar 

dapat menyempurnakan bentuk dan memberikan warna dekoratif pada bibir 

untuk dapat menunjang penampilan (Mukaromah dan Maharani, 2008). 

BPOM (2014) mengidentifikasi 68 buah kosmetika dari 32 kosmetik 

luar negeri dan 36 kosmetik dalam negeri yang di dalamnya terdapat bahan 

kimia berbahaya. Contoh produk kosmetik yang mengandung bahan 

berbahaya menurut BPOM RI (2014) yaitu lipstik, krim malam, sabun wajah, 

eye shadow, blush on, dan bedak. Bahan berbahaya yang ada di dalam 

kosmetik di antaranya logam timbal, merkuri, pewarna merah K3, dan bahan 

berbahaya lainnya. 

Saat ini banyak kosmetik seperti krim, tabir surya, dan juga sebagai 

pewarna bibir yang menggunakan zat aktif dari suatu tanaman tertentu yang 

berkhasiat sebagai aktivitas radikal bebas. Pewarna bibir atau yang lebih 

dikenal dengan nama lipstik adalah produk yang sangat umum digunakan oleh 

para wanita. Para wanita menganggap bibir sebagai bagian penting dalam 

penampilan seseorang. Oleh sebab itu maka diperlukan sediaan lipstik yang 

memiliki aktivitas radikal bebas (Ditjen POM, 1985).  

Terung ungu (Solanum melongena L.) termasuk salah satu tanaman 

yang banyak dan mudah ditemukan di Indonesia, terutama di daerah Jawa. 

Kandungan gizi pada terung ungu cukup tinggi antara lain protein, vitamin A, 

vitamin B, dan vitamin C (Sunarjono, 2013). Selain itu terdapat kandungan 
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antosianin, fenol, glikoalkaloid (solasodin), dan protein amida (Tiwari et al, 

2009). Dalam kulit terung ungu terkandung senyawa antosianin yaitu nasunin. 

Nasunin yang terkandung dalam terung ungu dapat dimanfaatkan sebagai zat 

penangkapan radikal bebas  (Gallo et al., 2014). Menurut Persid dan Verma 

(2014) mengatakan bahwa antosianin merupakan antioksidan yang memiliki 

potensi tinggi sebagai penangkap radikal bebas. Berdasarkan analisis HPLC-

DAD-MS3 antosianin utama dalam terung ungu adalah delphinidin-3-

rutinoside (Sadilova, 2006). Selain sebagai aktivitas penangkapan radikal 

bebas terung ungu memiliki potensi sebagai analgetik, hipolipidemik, serta 

antialergik (Han et al., 2003).  

Flavonoid yang diisolasi dari terung ungu menunjukkan kadar 

aktivitas penangkapan radikal bebas yang cukup kuat (Sudheesh et al., 1999). 

Adanya pigmen antosianin pada kulit terung ungu menyebabkan terung ungu 

ini berpotensi untuk dikembangkan sebagai pewarna alami pada pangan, 

kosmetik terutama lipstik. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti 

tertarik untuk membuat formulasi ekstrak kulit terung ungu yang baik sebagai 

lipstik yang dapat memberikan daya penangkapan radikal bebas pada bibir 

untuk melindungi dari sinar ultraviolet dan radikal bebas. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dibuat rumusan masalah sebagai 

berikut:  

1. Apakah ekstrak kulit terung ungu dapat digunakan sebagai zat warna 

alami pada sediaan lipstik? 

2. Apakah sediaan lipstik dari ekstrak kulit terung ungu memiliki aktivitas 

penangkapan radikal bebas? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui potensi ekstrak kulit terung ungu dapat digunakan 

sebagai zat pewarna alami pada sediaan lipstik. 

2. Untuk mengetahui aktivitas penangkapan radikal bebas yang terkandung 

dalam ekstrak kulit terung ungu dalam sediaan lipstik. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat memberikan ilmu dan penelitian ilmiah dalam 

bidang kosmetika dari bahan alam dan diperoleh formulasi sediaan lipstik dari 

ekstrak kulit terung ungu sebagai penangkapan radikal bebas yang relatif lebih 

aman karena bahannya merupakan bahan alami serta dapat digunakan secara 

praktis oleh masyarakat. 
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