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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Tubuh manusia mempunyai berbagai cara untuk melakukan perlindungan. 

Pertahanan pertama yang dimiliki oleh tubuh adalah barrier mekanik yaitu kulit. 

Kulit merupakan organ yang melapisi seluruh permukaan tubuh makhluk hidup 

dan berfungsi untuk melindungi dari pengaruh luar. Kerusakan pada kulit akan 

mengganggu kesehatan manusia maupun penampilan sehingga kulit perlu dijaga 

dan dilindungi kesehatannya. Salah satu yang dapat menyebabkan kerusakan kulit 

adalah radikal bebas. Senyawa radikal bebas merupakan salah satu factor 

penyebab kerusakan DNA di samping penyebab lain seperti virus. Bila kerusakan 

tidak terlalu parah, masih dapat diperbaiki oleh system perbaikan DNA. Namun, 

bila sudah menyebabkan ranti DNA terputus di berbagai tempat, kerusakan ini 

tidak dapat diperbaiki lagi sehingga pembelahan sel akan terganggu. Bahkan 

terjadi perubahan abnormal yang mengenai gen tertentu dalam tubuh yang dapat 

menimbulkan penyakit kanker (Suryo, 2008).  

Antioksidan adalah suatu senyawa yang dapat menghambat terjadinya 

kerusakan akibat radikal bebas di dalam tubuh. Antioksidan bekerja menghambat 

reaksi oksidasi ini melalui dua jalur, yaitu: melalui proses penangkapan radikal 

bebas (antioksidan primer) dan tanpa melalui proses penangkapan radikal bebas 

(antioksidan sekunder). Contoh dari antioksidan primer adalah senyawa-senyawa 

fenolik seperti vitamin E. Komponen ini akan menangkap radikal selama periode 

induksi. Antioksidan sekunder berkerja melalui beberapa mekanisme seperti 

mengikat ion-ion logam, menangkap oksigen, mengubah hidroperoksida menjadi 

non radikal, menyerap sinar UV atau mendeaktivasi oksigen singlet (Pokorny et 

al., 1999). Antioksidan yang dibutuhkan oleh tubuh dapat diperoleh dari bahan 

alam maupun sintetik. Senyawa-senyawa sintetik yang dapat berfungsi sebagai 

antioksidan adalah butylated hydroxytoluen (BHT), butylated hydroxyanisole 

(BHA), dan tetrabutylhydroxyquinone (TBHQ). Penggunaan antioksidan ini 

penggunaannya dibatasi karena dapat menyebabkan karsinogenik (Umemura et 
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al., 2001). Dalam penelitian sebelumnya dilaporkan bahwa penggunaan BHA dan 

BHT menimbulkan tumor pada hewan percobaan dalam penggunaan jangka 

panjang (Andarwulan, 1996). Adanya kekhawatiran dalam penggunaan 

antioksidan sintetik ini, menyebabkan penggunaan antioksidan alami menjadi 

alternatif yang diperlukan (Rohdiana, 2001; Sunarni, 2005).  

Mokoginta et al. (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh metode 

ekstraksi terhadap aktivitas penangkal radikal bebas ekstrak metanol kulit biji 

pinang. Metode ekstraksi sokletasi memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi 

pada konsentrasi 50 mg/L (85,165%) dan 100 mg/L (92,310%) dibandingkan 

dengan metode ekstraksi maserasi serta perkolasi. Buah pinang memiliki 

kandungan senyawa metabolit sekunder seperti alkaloid, flavonoid, triterpenoid, 

steroid, dan tanin yang memiliki efek sebagai antikanker, antitumor, antibakteri, 

dan juga sebagai antifertilisasi (Simbala, 2007; Runtuwene dan Paendong, 2011).  

Penelitian yang dilakukan oleh Filbert et al, (2014) ekstrak methanol kulit biji 

pinang memiliki aktivitas antioksidan yang baik. Aktivitas antioksidan dari 

ekstrak tersebut  memiliki nilai IC50 sebesar 8,3 ppm.  

Bentuk sediaan topikal yang umum digunakan untuk perawatan kulit 

wajah adalah masker. Masker wajah digunakan untuk membersihkan dan untuk 

perawatan kulit. Masker gel peel-off adalah jenis masker yang akan mengering 

lalu membentuk lapisan film oklusif yang dapat dikelupas setelah digunakan. 

Masker gel peel-off dapat meningkatkan kelembapan kulit dan meningkatkan efek 

dari senyawa utama (senyawa aktif) pada bagian epitel dikarenakan oklusifitas 

lapisan polimer yang terbentuk Pembuatan kosmetik dari bahan alami lebih baik 

dari pada bahan sintesis (Sani et al, 2015). Bahan sintesis dapat menimbulkan 

efek samping bahkan dapat merusak bentuk alami dari kulit (Grace et al., 2015). 

Masker wajah peel off  mempunyai keunggulan dalam penggunaannya yaitu dapat 

dengan mudah dilepas atau diangkat seperti membran elastis sehingga mudah 

untuk dibilas dan dibersihkan (Rahmawanty dkk., 2015).  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu dilakukan penelitian 

mengenai formulasi sediaan masker gel peel-off antioksidan ekstrak kulit buah 

pinang serta uji fisiknya. Uji-uji tersebut meliputi uji organoleptis, uji viskositas, 

uji pH sediaan, uji waktu mengering serta uji daya sebar. Pengukuran aktivitas 
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antioksidan dilakukan dengan metode DPPH dengan menggunakan 1,1-difenil-2-

pikrilhidrazil sebagai sumber radikal bebas. Prinsip dari metode tersebut adalah 

reaksi penagkapan hydrogen DPPH oleh zat antioksidan (Widyastuti, 2010). 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan ekstrak etanol kulit buah pinang 

yang kemudian diformulasikan dalam bentuk sediaan gel peel-off. Perbedaan 

konsentrasi ekstrak dalam tiap formula dilakukan untuk melihat pengaruhnya 

terdapat potensi sediaan dalam memberikan ktivitas aktioksidan yang dinyatakan 

dalam nilai IC50 yaitu konsentrasi sampel yang dibutuhkan untuk dapat 

menghambat 50% radikal bebas DPPH.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas makan yang menjadi perumusan masalah adalah 

sebagai berikut:  

1. Apakah ekstrak metanol kulit biji pinang (Areca catechu L.) dapat 

diformulasikan menjadi sediaan masker gel peel-off yang stabil secara 

fisik? 

2. Apakah sediaan sediaan masker gel peel-off ekstrak kulit biji pinang yang 

dihasilkan memiliki aktivitas penangkapan radikal bebas terhadap DPPH? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui ekstrak metanol kulit biji pinang dapat diformulasikan 

menjadi sediaan masker gel peel-off yang stabil secara fisik. 

2.  Mengetahui aktivitas penangkapan radikal bebas terhadap DPPH yang 

dihasilkan dari sediaan masker gel peel-off ekstrak kulit biji pinang. 

D. Manfaat penelitian 

Manfaat dari penelitian ini yaitu memberitahukan pemanfaatan limbah 

kulit biji pinang sebagai sediaan masker gel peel-off serta mengetahui aktivitas 

penangkapan radikal bebas terhadap DPPH dari sediaan masker gel peel-off 

tersebut. 
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