
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Hasil Penelitian Terdahulu 

Lutfia et al., (2015) telah melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Peningkatan Konsentrasi Carnauba Wax terhadap Sifat Lipstik 

Sari Buah Bit (Beta vulgaris L.).” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

peningkatan konsentrasi carnauba wax terhadap sifat fisik lipstik sari buah 

bit. Peneliti tersebut memanfaatkan sari buah bit sebagai pewarna alami dalam 

sediaan lipstik karena mengandung betanin yang merupakan sumber warna 

merah-ungu. Dalam penelitian ini, peneliti membuat formulasi sediaan 

kosmetik lipstik alami dari ekstrak sari buah bit serta mengetahui pengaruh 

konsentrasi basis terhadap sifat fisik dari sediaan. Peneliti sama-sama meneliti 

formulasi sediaan lipstik ekstrak etanol dari suatu tanaman, namun peneliti 

menggunakan tanaman yang berbeda dengan jurnal acuan ini. Peneliti 

menggunakan ekstrak kulit terung ungu dan pada jurnal acuan menggunakan 

ekstrak sari buah bit.   

Penelitian selajutnya yang dilakukan oleh Todaro et al., (2009) dengan 

judul “Recovery of Anthocyanins from Eggplant Peel”. Dalam penelitian 

tersebut, Todaro et al. melakukan ekstraksi kulit terung ungu untuk diambil 

senyawa antosianinnya. Peneliti menggunakan senyawa pelarut asam untuk 

mengekstraksi senyawa antosianin yang terkandung di dalam kulit terung 

ungu. 

Penelitian yang diacu selanjutnya dilakukan oleh Gallo et al., (2014) 

dengan judul “Nasunin, an Antioxidant Anthocyanin from Eggplant Peels, As 

Natural Dye to Avoid Food Allergies and Intolerances”. Dalam penelitian ini, 

Gallo et al. mengidentifikasi tentang suatu senyawa penangkapan radikal 

bebas yang terkandung dalam kulit terung ungu, yaitu nasunin. Nasunin 

memiliki potensi sebagai pewarna alami pada makanan dan kosmetik.  
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B. Terung Ungu 

1. Klasifikasi Tanaman  

Kingdom   : Plantae  

Divisio   : Spermatophyta 

Sub divisio   : Angiospermae 

Classis   : Magnoliopsida  

Sub class   : Asteridae  

Ordo    : Solanales 

Familia   : Solanaceae 

Genus    : Solanum 

Species   : S. melongena 

Nama binominal  : Solanum melongena L. (Astawan, 2009) 

 

 

Gambar 2.1. Terung Ungu 

 

2.  Deskripsi Tanaman Terung Ungu (Solanum melongena L.) 

Secara morfologi, tanaman terung bentuknya beragam yaitu 

silindris, lonjong, oval, atau bulat. Kulit berwarna ungu hingga ungu 

mengkilap. Terung ungu merupakan buah sejati tunggal, berdaging tebal, 

lunak, dan berair. Buah tergantung pada tangkai buah. Dalam satu tangkai 

umumnya terdapat satu buah terung, tetapi ada juga yang memiliki lebih 

dari satu buah. Biji terdapat dalam jumlah banyak dan tersebar di dalam 

daging buah. Daun kelopak melekat pada dasar buah, berwarna hijau atau 

keunguan. Bunga terung merupakan bunga banci, yaitu berkelamin dua. 

Dalam satu bunga terdapat alat kelamin jantan (benang sari) dan alat 

kelamin betina (putik). Bunga terung bentuknya mirip bintang, berwarna 
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biru atau lembayung, cerah sampai gelap. Penyerbukan bunga dapat 

berlangsung secara silang maupun menyerbuk sendiri (Astawan, 2009). 

 

3. Kandungan Kimia 

Kandungan zat gizi dalam 100 gram bahan mentah terung ungu 

adalah 26 kalori, 1 gram protein, 0,2 gram hidrat arang, 25 IU vitamin A, 

0,04 gram vitamin B, dan 5 gram vitamin C (Sunarjono, 2013). Pada kulit 

terung ungu, terkandung senyawa antosianin yaitu nasunin yang 

merupakan kandungan terbesar. Nasunin berpotensi sebagai zat pewarna 

pada industri tekstil maupun sektor lain seperti kosmetik, farmasi, dan 

industri pangan untuk menggantikan zat pewarna sintetis (Gallo et al., 

2014). Antosianin merupakan pigmen berwarna merah atau ungu pada 

sayur-sayuran dan buah-buahan. Antosianin merupakan antioksidan yang 

memiliki potensi tinggi sebagai penangkap radikal bebas (Persid dan 

Verma, 2014). 

Beberapa terung ungu memiliki kandungan solasodin yang tinggi, 

2 hingga 3,5% efektif sebagai kontrasepsi serta dapat meningkatkan 

libido. Nasunin, delphinidin-3-(p-coumaroylrutinoside)-5-glucoside, 

merupakan penangkap radikal bebas antosianin yang diisolasi dari kulit 

terung ungu dilaporkan sebagai penghambat proses angiogenesis 

(Matsubara et al., 2005). Antosianin pada tanaman memiliki pigmen alami 

seperti flavonoid, karotenoid, anthaxanthin, dan betasianin (Astawan dan 

Kasih, 2008). Secara kimia antosianin merupakan turunan suatu struktur 

aromatik tunggal, yaitu sianidin, pelargonidin, peonidin, petunidin, 

malvidin, dan delfinidin (Harborne, 1987). 

 

4.  Manfaat Tanaman 

Tanaman terung ungu banyak manfaatnya. Selain sebagai bahan 

makanan, terung ungu memiliki manfaat sebagai obat tradisonal, antara 

lain untuk obat gatal-gatal pada kulit, obat sakit gigi, wasir, tekanan darah 

tinggi, pelancar air seni, serta dipercaya dapat memperlancar proses 

persalinan jika sering dikonsumsi sebelum masa persalinan (Sastrapradja 

dan Rifai, 1989). Terung ungu juga memiliki manfaat sebagai obat karena 
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mengandung alkaloid solanin dan solasodin yang berfungsi sebagai bahan 

baku kontrasepsi oral. Selain itu, terung ungu bermanfaat untuk mengobati 

berbagai penyakit, seperti kanker, hipertensi, hepatitis, diabetes, artritis, 

asma, dan bronkhitis (Persid dan Verma, 2014).  

 

C. Antioksidan dan Radikal Bebas 

1. Antioksidan  

Antioksidan adalah senyawa yang dalam konsentrasi rendah dapat 

menghambat atau menangkal proses oksidasi dan juga merupakan 

senyawa pemberi elektron (elektron donor) atau reduktan. Antioksidan 

juga merupakan senyawa yang dapat menghambat reaksi oksidasi, dengan 

mengikat radikal bebas dan molekul yang sangat reaktif (Winarsi, 2007). 

Antioksidan alami yang terdapat dalam bahan pangan dapat 

dikategorikan menjadi dua golongan, yaitu golongan pertama yang 

tergolong sebagai zat gizi, yaitu vitamin A dan karotenoid, vitamin E, 

vitamin C, vitamin B2, seng (Zn), tembaga (Cu), selenium (Se) dan 

protein. Golongan kedua yang termasuk sebagai zat non gizi yaitu 

biogenik amin, senyawa fenol, antosianin, zat sulforaphan, senyawa 

polifenol, dan tannin (Muchtadi, 2011).  

Menurut Winarsi (2007) berdasarkan mekanisme kerjanya, 

antioksidan diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu: 

1. Antioksidan bebas primer (antioxidant endogenus)  

Antioksidan bebas primer disebut juga antioksidan enzimatis. 

Suatu senyawa dikatakan sebagai antioksidan bebas primer apabila 

dapat memberikan atom hidrogen secara cepat kepada senyawa 

radikal bebas, kemudian radikal yang terbentuk segera berubah 

menjadi senyawa yang lebih stabil. Antioksidan dalam kelompok ini 

disebut juga chain-breaking-antioxidant. 

2. Antioksidan sekunder  

Antioksidan sekunder disebut juga antioksidan eksogenus atau 

nonenzimatis. Antioksidan dalam kelompok ini juga disebut 

pertahanan preventif. Kerja sistem antioksidan nonenzimatik yaitu 

dengan cara memotong reaksi oksidasi berantai dari radikal bebas 
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atau dengan cara menyapu radikal bebas tersebut (free radical 

scavanger). 

3. Antioksidan tersier 

Kelompok antioksidan tersier merupakan sistem enzim DNA-

repair dan metionin sulfoksida reduktase. Enzim-enzim ini berfungsi 

dalam perbaikan biomolekuler yang rusak akibat reaktivitas radikal 

bebas.   

 

2. Radikal Bebas 

Radikal bebas merupakan bentuk senyawa oksigen yang reaktif, 

dimana secara umum diketahui sebagai senyawa yang memiliki elektron 

yang tidak berpasangan (Winarsi, 2007). Mekanisme reaksi radikal bebas 

terdiri dari reaksi-reaksi yang bertahap (Winarsi, 2007), yaitu sebagai 

berikut: 

a. Inisiasi  

Merupakan tahap pembentukan awal radikal-radikal bebas. Misalnya:  

Fe++   +  H2O    Fe+++   +  OH  +  • OH 

Cl-Cl     Cl•  +  Cl•  

b. Propagasi 

Merupakan perpanjangan rantai radikal, radikal yang terbentuk pada 

tahap ini akan mengakibatkan perkembangbiakkan radikal-radikal 

bebas baru dalam suatu reaksi yang disebut dengan reaksi rantai. 

R2-H  +  R1 •    R2 •  +  R1-H 

R3-H  +  R2 •    R3 •  +  R2-H   

c. Terminasi 

Merupakan tahap bereaksinya senyawa radikal dengan radikal lain 

atau dengan penangkal radikal, maka potensi propagansinya rendah. 

Pada tahap ini digambarkan sebagai berikut:  

R1 • +  R1 •    R1-R1 

R2 • +  R1 •    R2-R1  

R2 • +  R2 •    R2-R2  dst 

 

FORMULASI DAN AKTIVITAS ..., DEWI SUSANTI, FARMASI, UMP 2017



Radikal bebas yang tidak stabil dan reaktif sangat berbahaya 

keberadaannya di dalam tubuh, radikal bebas ini dapat menyebabkan 

penyakit baru dengan mendegenerasi sel. Radikal bebas yang reaktif ini 

dapat bereaksi dengan lemak tak jenuh yang terdapat pada tubuh dan akan 

membentuk radikal peroksida, radikal superoksida, dan juga radikal 

hidroksi (Kustanto, 2009).  

 

D. Metode Aktivitas Penangkapan Radikal Bebas dengan DPPH 

DPPH merupakan radikal bebas yang stabil pada suhu kamar dan 

sering digunakan untuk menilai aktivitas penangkapan radikal bebas beberapa 

senyawa atau ekstrak bahan alam. Interaksi radikal bebas dengan DPPH baik 

secara transfer elektron atau radikal hidrogen pada DPPH akan menetralkan 

karakter radikal bebas dari DPPH (Gurav et al., 2007). DPPH yaitu senyawa 

radikal bebas berwarna ungu, dan pada awalnya digunakan sebagai reagen 

kolorimetri. Selain itu, reagen DPPH juga berfungsi untuk investigasi reaksi 

inhibisi polimerisasi, uji aktivitas penangkapan radikal bebas (amina, fenol, 

dan vitamin), serta inhibisi reaksi homolitik (Kurniawan, 2011). 

 

 

Gambar 2.2. Struktur DPPH (Kurniawan, 2011) 

 

Metode DPPH (radikal 1,1 diphenyl-2-picryl-hydrazil) merupakan 

metode analisis sederhana yang telah dikembangkan untuk menentukan 

aktivitas penangkapan radikal bebas makanan atau sumber lainnya.  Struktur 

DPPH dan bentuk reduksinya oleh aktivitas penangkapan radikal bebas dapat 

dilihat pada Gambar 2.3. DPPH berperan sebagai electron scavenger 

(penangkap elektron) atau hydrogen radical scavenger. Hasilnya adalah 

molekul yang bersifat diamagnetik dan stabil.  
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DPPH           DPPH-H 

Ungu tua    +    penangkapan radikal bebas   Ungu Muda 

Gambar 2.3. 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. 

 

Pengukuran 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 =
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑠𝑖 𝐷𝑃𝑃𝐻 − 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑠𝑖 𝐷𝑃𝑃𝐻
 𝑋 100 %  

 

Parameter yang digunakan untuk pengukuran aktivitas penangkapan 

radikal bebas adalah harga konsentrasi efisien atau Efficient Concentration 

(EC50) atau Inhibition Concentration (IC50). IC50 merupakan konsentrasi suatu 

zat radikal bebas yang mampu menghambat aktivitas suatu radikal bebas 

sebesar 50%. Semakin kecil nilai IC50 berarti memiliki daya penangkapan 

radikal bebas semakin tinggi. Senyawa dengan nilai IC50 < 50 ppm memiliki 

daya penangkap radikal bebas sangat kuat. Dikatakan kuat jika nilai IC50 

antara 50-100 ppm, sedangkan nilai IC50 sebesar 100-150 ppm maka daya 

penangkapan radikal bebasnya sedang dan senyawa dengan nilai IC50 antara 

150-200 ppm maka memiliki daya penangkapan radikal bebas yang lemah 

(Molyneux, 2004). 
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E. Lipstik dan Uraian Bahan 

1. 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. Disamping untuk merias bibir, lipstik juga mengandung 

bahan untuk melembabkan dan melindungi bibir dari lingkungan yang 

merusak misalnya sinar ultraviolet. Lipstik merupakan sediaan kosmetika 

yang digunakan untuk mewarnai bibir dengan sentuhan artistik sehingga 

dapat meningkatkan estetika dalam tata rias wajah, tetapi tidak boleh 

menyebabkan iritasi pada bibir dan dikemas dalam bentuk batang padat 

(Mukaromah, 2008). 

Lipstik terdiri dari zat warna yang terdispersi dalam pembawa 

yang terbuat dari campuran lilin dan minyak. Suhu lebur lipstik yang ideal 

sesungguhnya diatur hingga suhu yang mendekati suhu bibir, bervariasi 

antara 36-38 0C. Tetapi karena harus memperhatikan faktor ketahanan 

terhadap suhu cuaca di sekelilingnya, terutama suhu daerah tropis, suhu 

lebur lipstik dibuat lebih tinggi, yang dianggap lebih sesuai diatur pada 

suhu lebih kurang 62 0C, biasanya berkisaran 55-57 0C (Depkes RI, 1985). 

Persyaratan sediaan lipstik dikatakan baik, jika:  

a. Tidak menyebabkan iritasi pada bibir, serta tidak berbahaya jika 

ditelan.  

b. Memberikan warna yang menarik, merata, dan stabil.  

c. Melapisi bibir dan memberikan permukaan yang halus.  

d. Cukup melekat pada bibir tetapi tidak sampai lengket.  

e. Melekat dalam jangka waktu yang lama, namun dapat dihapus jika 

diinginkan.  

f. Melembutkan bibir, tidak menyebabkan bibir kering, tetapi juga tidak 

boleh terlalu berminyak.  

g. Tidak memiliki rasa dan bau yang tidak enak.  

h. Mudah diaplikasikan tanpa tekanan yang terlalu besar.  

i. Tidak terlalu keras, terlalu rapuh, atau terlalu lembek.  
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j. Tidak berubah bentuk atau konsistensi selama penyimpanan pada 

suhu ruang.  

k. Bebas dari cacat seperti goresan, kerutan, serta permukaan kasar 

karena berkristal dan keluarnya minyak (Depkes RI, 1985). 

 

2. Uraian bahan 

a. Tween 80  

Tween 80 atau polisorbat 80 merupakan zat berupa cairan kental 

seperti minyak jernih, kuning, bau asam lemak dan khas. Mudah larut 

dalam air, etanol, metanol, dan sukar larut dalam paraffin cair. Biasa 

digunakan secara luas dalam sediaan kosmetik dan makanan. Manfaat 

dari tween 80 adalah sebagai agen pendispersi, agen pengemulsi, 

surfaktan non-ionik, agen pelarut, suspending agent, dan wetting agent 

(Rowe et al., 2009). 

b. Carnauba wax (Malam) 

Carnauba wax diperoleh dari daun Copernicia cerifera Mart (Fam. 

Palmae). Pemerian berupa serpihan berbentuk tidak teratur berwarna 

kuning pucat, berbau hambar, dan praktis tidak ada rasa. Carnauba 

wax larut dalam kloroform hangat dan toluena hangat, sedikit larut 

dalam etanol (95%) mendidih, dan praktis tidak larut dalam air. Titik 

leburnya yaitu 81-85 0C. Kegunaan: meningkatkan titik leleh, 

mengeraskan lipstik (Rowe et al., 2009). 

c. Cera alba (Malam putih) 

Cera alba berbentuk zat padat, berwarna putih kekuningan, dan bau 

khas lemah. Cera alba praktis tidak larut dalam air, agak sukar larut 

dalam etanol (95%), larut dalam kloroform, eter, minyak lemak, dan 

minyak atsiri. Suhu leburnya yaitu antara 62 0C hingga 64 0C (Depkes 

RI, 1985). 

d. Metil paraben (Nipagin) 

Metil paraben berbentuk hablur kecil, tidak berwarna atau serbuk 

hablur, putih, tidak berbau atau berbau khas lemah, mempunyai sedikit 

rasa terbakar. Metil paraben sukar larut dalam air dan benzene, mudah 
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larut dalam etanol dan eter, larut dalam minyak, propilen glikon, dan 

dalam gliserol (Rowe et al., 2003). 

e. Propil paraben (Nipasol)  

Propil paraben berbentuk serbuk hablur putih atau tidak berwarna, 

tidak berbau dan tidak berasa. Propil paraben sangat sukar larut dalam 

air, larut dalam 40 bagian minyak lemak, mudah larut dalam larutan 

alkali hidroksida, mudah larut dalam etanol, dan eter. Kegunaan dalam 

formula adalah sebagai pengawet agar sediaan tidak mudah 

terkontaminasi (Rowe et al., 2003).  

f. Propilen glikol  

Propilen glikol berbentuk cairan kental, jernih, tidak berwarna, praktis 

tidak berbau, rasa khas lemah, dan higroskopik. Propilen glikol  dapat 

bercampur dengan air, dengan aseton P dan dengan kloroform P, larut 

dalam eter P, dan dapat melarutkan berbagai minyak atsiri, dan tidak 

dapat bercampur dengan minyak lemak. Kegunaan propilen  glikol  

adalah sebagai pelembab,  dan  dapat  membantu  melarutkan  ekstrak  

agar  dapat bercampur dengan basis lainnya (Rowe et al., 2009). 

g. Oleum rosae (Minyak mawar) 

Minyak mawar adalah minyak atsiri yang diperoleh dari penyulingan 

uap bunga segar Rosa gallica L., Rosa damascena Miller, Rosa alba 

L., dan varietas rosa lainnya. Oleum rosae berupa cairan tidak 

berwarna atau kuning, jika didinginkan perlahan-lahan berubah 

menjadi massa hablur bening yang jika dipanaskan akan mudah 

melebur, mempunyai bau menyerupai bunga mawar, rasa khas, pada 

suhu 25 0C kental. Oleum rosae larut dalam kloroform dan berat 

jenisnya yaitu antara 0,848 sampai 0,863 (Depkes, 1979). 

h. Oleum ricini (Minyak jarak) 

Minyak jarak merupakan minyak lemak yang diperoleh dengan 

perasan dingin biji Ricinus communis L. yang telah di kupas. Minyak 

jarak berupa cairan kental, jernih, berwarna kuning pucat atau hampir 

tidak berwarna, berbau lemah dengan rasa manis kemudian agak 

pedas, umumnya memualkan. Minyak ini dapat bercampur dengan 

kloroform, larut dalam etanol (95%) dan praktis tidak larut dalam air. 
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Selain itu, minyak jarak stabil dan tidak tengik dengan pemanasan. 

Kegunaan minyak jarak adalah untuk memberikan viskositas yang  

tinggi sehingga  memperlambat  terjadinya pengendapan zat warna 

(Rowe et al., 2009). 

i. Setil alkohol  

Setil alkohol berbentuk serpihan putih licin, granul atau kubus, putih, 

bau khas lemah dan rasa lemah. Setil alkohol tidak larut dalam air, 

larut dalam etanol dan dalam eter. Kelarutanya bertambah dengan 

bertambahnya suhu. Suhu leburnya antara 45-50 0C (Rowe et al., 

2003). 

j. Vaselin alba 

Vaselin alba memiliki massa lunak, lengket, bening, putih, sifat tetap 

walaupun zat telah dileburkan. Vaselin alba praktis tidak larut dalam 

air dan dalam etanol (95%), tetapi larut dalam kloroform dan eter. 

Suhu leburnya antara 38-56 0C (Depkes RI, 1985). 

k. Lanolin   

Lanolin memiliki massa seperti lemak, lengket, warna kuning, bau 

khas, dan titik leburnya antara 38-44 0C. Lanolin tidak larut dalam air, 

dapat bercampur dengan air lebih kurang dua kali beratnya, agak sukar 

larut dalam etanol dingin, lebih larut dalam etanol panas, mudah larut 

dalam eter, dan dalam kloroform (Rowe et al., 2003). 
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