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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Hasil Penelitian Terdahulu 

Petriana pada tahun 2017 melakukan pengujian aktivitas antioksidan dan  

toksisitas kulit biji pinang (Areca catechu L.). Hasil penelitiannya diketahui 

bahwa nilai IC50 ekstrak kulit biji pinang adalah 29,42 ppm yang merupakan 

antioksidan yang sangat  kuat. Pada penelitian tersebut tidak dilakukan 

pembuatan sediaan. 

Filbert pada tahun 2014 melakukan pengujian aktivitas antioksidan 

berdasarkan nilai IC50 ekstrak metanol kulit biji pinang menghasilkan aktivitas 

antioksidan yang paling baik dibanding pelarut lainnya (n-heksan, etil asetat, 

dan air). Alasannya adalah karena pelarut metanol mampu menarik semua 

senyawa fenolik, flavonoid, dan tanin.  

B. Landasan Teori 

1. Tanaman Pinang 

a. Klasifikasi 

 

Gambar 2.1. Areca catechu L.  

(sumber: foto pribadi) 

Tanaman pinang diklasifikasikan sebagai berikut: 

Divisi   : Spermatophyte (Tumbuhan berbiji) 

Sub divisi  : Angiospermae (Berbiji terbuka) 
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Kelas   : Monocotyledonae (Berkeping satu) 

Bangsa   : Arecales 

Suku   : Arecaceae/palmae (Pinang-pinangan) 

Marga   : Areca 

Spesies : Areca catechu L. 

(Syamsuhidayat et al, 1991) 

b. Morfologi 

Pinang (Areca catechu L.) merupakan tanaman famili Arecaceae 

yang dapat mencapai tinggi 15-20 m dengan batang tegak lurus bergaris 

tengah 15 cm. Buahnya berkecambah setelah 1,5 bulan dan 4 bulan 

kemudian mempunyai jambul daun-daun kecil yang belum terbuka. 

Pembentukan batang baru terjadi setelah 2 tahun dan berbuah pada umur 

5-8 tahun tergantung keadaan tanah (Dirjen POM, 1989). Bagian-bagian 

dari tanaman pinang antara lain: (a). Akar: berakar serabut, putih kotor. 

(b). Batang: tegak lurus dengan tinggi 10-30 meter, bergaris tengah 15 cm, 

tidak bercabang dengan bekas daun yang lepas. (c). Daun: majemuk 

menyirip tumbuh berkumpul di ujung batang membentuk roset batang dan 

panjang helaian daun 1-1,8 m. Pelepah daun berbentuk tabung, panjang 

sekitar 80 cm, dan tangkai daun pendek. Helai anak daun mempunyai 

panjang 85 cm, lebar 5 cm, dengan ujung sobek dan bergigi. (d). Bunga: 

tongkol bunga dengan seludang panjang yang mudah rontok, keluar dari 

bawah roset daun, panjang sekitar 75 cm, dengan tangkai pendek 

bercabang rangkap. Ada satu bunga betina pada pangkal, di atasnya 

banyak bunga jantan tersusun dalam dua baris yang tertancap dalam alur. 

Bunga jantan panjang 4 mm, berwarna putih kuning, dan benang sari 6. 

Bunga betina panjang sekitar 1,5 cm, hijau, bakal buah beruang satu. Buah 

bentuk buni, bulat telur sunsang memanjang, panjang 3,5-7 cm, dinding 

buah bersabut, warna merah jingga jika masak. (f). Biji: biji satu, 

bentuknya seperti kerucut pendek dengan ujung membulat, pangkal agak 
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datar dengan suatu lekukan dangkal, panjang 15- 30 mm, permukaan luar 

berwarna kecoklatan sampe coklat kemerahan, agak berlekuklekuk 

menyerupai jala dengan warna yang lebih muda. Pada bidang irisan biji 

tampak perisperm berwarna coklat tua dengan lipatan tidak beraturan. 

Pinang memiliki nama daerah seperti pineng, pineung (Aceh), pinang 

(Gayo), batang mayang (Karo), pining (Toba), batang pinang 

(Minangkabau), dan jambe (Sunda, Jawa) (Dirjen POM, 1989). Tanaman 

ini berbunga pada awal dan akhir musim hujan dan memiliki masa hidup 

25-30 tahun. Biji buah berwarna kecoklatan sampai coklat kemerahan, 

agak berlekuk-lekuk dengan warna yang lebih muda. Pada bidang irisan 

biji tampak perisperm berwarna coklat tua dengan lipatan tidak beraturan 

menembus endosperm yang berwarna agak keputihan (Dirjen POM, 

1989). 

c. Kandungan 

Biji pinang mengandung alkaloida (seperti: arekolin (C8H13NO2), 

arekolidine, arekain, guvakolin, guvasine dan isoguvasine), saponin, dan 

flavonoid (Syamsuhidayat dan Hutapea, 1991). Ekstrak etanolik biji buah 

pinang juga mengandung tannin terkondensasi, tannin terhidrolisis, flavan, 

dan senyawa fenolik, asam galat, getah, lignin, minyak menguap dan tidak 

menguap, serta garam (Wang and Lee, 1996). 

2. Radikal Bebas 

Radikal bebas (Bahasa Latin: radicalis) adalah atom atau molekul yang 

mempunyai elektron yang tidak  berpasangan pada orbital  terluar dan dapat 

berdiri sendiri (Clarkson and Thomson, 2000). Untuk mencapai kestabilan 

atom atau molekul, radikal bebas akan berfeaksi dengan molekul disekitarnya 

untuk memperoleh pasangan elektron dan reaksi ini akan berlangsung terus 

menerus dalam tubuh (Kikuzaki et al, 2002). Radikal bebas sangat reaktif dan 

mempunyai waktu paruh yang sangat pendek, yang jika tidak diinaktivasi, 

reaktivasinya dapat merusak seluruh tipe makromolekul seluler, termasuk 

karbohidrat, protein, lipid dan asam nukleat (Marks et al, 2000).  
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Mekanisme terbentuknya radikal bebas dapat dimulai oleh banyak hal, 

baik yang bersifat endogen maupun eksogen. Reaksi selanjutnya adalah 

peroksidasi lipid membran dan sitosol yang mengakibatkan terjadinya 

serangkaian reduksi asam lemak sehingga terjadi kerusakan membrane dan 

organel sel. Peroksidasi (otooksidasi) lipid bertanggung jawab tidak hanya 

pada kerusakan makanan, tapi juga menyebabkan kerusakan jaringan in vivo 

karena dapat menyebabkan kanker, penyakit inflamasi, aterosklerosis, dan 

penuaan. Efek merusak tersebut akibat produksi radikal bebas (ROO●, RO●, 

OH●) pada proses pembentukan peroksida dari asam lemak. Peroksidasi lipid 

merupakan reaksi berantai yang memberikan pasokan radikal bebas secara 

terus-menerus yang menginisiasi peroksidasi lebih lanjut. Proses pembentukan 

radikal bebas tersebut secara keseluruhan dapat digambarkan sebagai berikut 

(Marks et al, 2000); 

a. Inisiasi  

ROOH + logam
(n)

 → ROO● + Logam
(n-1)

 + H
+
  

X● + RH → R● + XH 

b. Propagasi 

R● + O2 → ROO● 

ROO● + RH → ROOH + R● 

c. Terminasi  

ROO● + ROO● → ROOR + O2 

ROO● + R● → ROOR 

R● + R● → RR  

(Marks et al, 2000) 

Radikal bebas sering disamakan dengan oksidan karena memiliki 

sifat yang mirip dan dapat menyebabkan kerusakan yang sama walaupun 

prosesnya berbeda (Halliwel, 1999). Efek radikal bebas dalam tubuh akan 

dinetralisir oleh antioksidan yang dibentuk oleh tubuh sendiri dan 

suplemen luar melalui makanan, minuman atau obat-obatan, seperti 

karotenoid, vitamin C, E dan lain-lain (Qomatiyatus et al, 2008). 
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3. Antioksidan 

Antioksidan merupakan substansi yang mampu menetralkan 

radikal bebas dengan cara mengorbankan dirinya agar teroksidasi. 

Antioksidan berperan dalam mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh 

radikal bebas terhadap sel normal, protein, dan lemak. Antioksidan 

menstabilkan radikal bebas dengan melengkapi kekurangan elektron yang 

dimiliki radikal bebas dan menghambat terjadinya reaksiberantai dari 

pembentukan radikan bebas yang dapat menimbulkan stress oksidatif 

(Muray et al, 2003).  

a. Penggolongan antioksidan 

Antioksidan digolongkan menjadi tiga yaitu: 

1) Antioksidan Primer 

Antioksidan primer berfungsi mencegah terbentuknya 

radikal bebas yang baru dengan mengubah radikal bebas yang ada 

menjadi molekul yang berkurang efek negatifnya sebelum sempat 

bereaksi. Contoh dari antioksidan primer yaitu enzim 

superperoksida dismutase (SOD), glutation peroksidase (GPx) dan 

katalase. Kerjanya sangat dipengaruhi oleh mineral-mineral seperti 

mangan, seng, tembaga dan selenium.  

2) Antioksidan sekunder 

Antioksidan sekunder berfungsi menagkap radikal bebas serta 

mencegah terjadinya reaksi berantai sehingga tidak terjadi 

kerusakan yang lebih besar, contohnya adalah asam askorbat dan 

alfa tokoferol.  

3) Antioksidan tersier 

Antioksidan tersier merupakan senyawa yang memperbaiki sel-sel 

dan jaringan yang rusak karena serangan radikal bebas (Sidik, 

1997). 

b. Mekanisme antioksidan 

Mekanisme reaksi antioksidan yang paling penting 

adalahreaksi antara antioksidan dengan radikal bebas. Biasanya 
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antioksidan bereaksi dengan radikal bebas peroksil atau hidroksil yang 

terbentuk dari hidroperoksida yang berasal dari lipid. Senyawa 

antioksidan lain dapat menstabilkan hidroperoksida dengan 

menghambat peruraian hidroperoksida menjadi radikal bebas. 

Peruraian hidroperoksida dapat dikatalisasi oleh logam berat akibat 

senyawa-senyawa yang dapat mengkelat logam juga termasuk 

antioksidan. Beberapa senyawa tersebut sebagai sinergis karena 

senyawa tersebut dengan sendirinya tidak mempunyai aktivitas 

antioksidan senyawa lain. Kelompok lain adalah senyawa-senyawa 

yang mampu menguraikan hidroperoksida melalui jalur non radikal 

sehingga senyawa ini dapat mengurangi kandungan radikal bebas 

(Pokorny et al, 1999). 

4. Metode DPPH (1,1-Diphenyl1-2Picrylhydrazyl) 

 

Gambar 2.2. Rumus bangun DPPH (Molyneux, 2004) 

DPPH biasanya digunakan sebagai substrat untuk menguji aktivitas 

antioksidan beberapa senyawa antioksidan (Kumaran & Karunakaran, 

2006). DPPH merupakan senyawa berwarna ungu yang merupakan suatu 

radikal stabil. Metode DPPH adalah sebuah metode yang sederhana yang 

dapat digunakan untuk menguji kemampuan antioksidan yang terkandung 

dalam makanan. Metode DPPH dapat digunakan untuk sampel yang padat 

dan juga dalam bentuk larutan. Prinsipnya dimana elektron ganjil pada 

molekul DPPH memberikan absorbansi maksimum pada panjang 

gelombang 517 nm yang berwarna ungu. Warna ini akan berubah dari 

ungu menjadi kuning lemah apabila elektron ganjil tersebut berpasangan 
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dengan atom hydrogen yang disumbangkan senyawa antioksidan. 

Perubahan warna ini berdasarkan reaksi kesetimbangan kimia (Prakash, 

2001). 

5. Ekstrak 

Ekstrak adalah sediaan kering, kental atau cair dibuat dengan menyari 

simplisia nabati atau hewani menurut cara yang cocok, di luar pengaruh 

cahaya matahari langsung (DepKes RI,1979). Ekstrak adalah sediaan kental 

yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari simplisia nabati atau 

simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau 

hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa 

diperlakukan sedemikian rupa hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan. 

Sebagian besar ekstrak dibuat dengan mengekstraksi bahan baku obat secara 

perkolasi. Seluruh perkolat biasanya dipekatkan secara destilasi dengan 

pengurangan tekanan, agar bahan sesedikit mungkin terkena panas (DepKes 

RI,1995). 

a.  Metode Ekstraksi 

Beberapa metode ekstraksi dengan menggunakan pelarut yaitu 

(BPOM, 2000): 

1) Cara dingin 

a)  Maserasi 

Maserasi adalah proses penyarian simplisia menggunakan 

pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada 

temperatur kamar. Maserasi yang dilakukan pengadukan secara 

terus-menerus disebut maserasi kinetik, sedangkan maserasi yang 

dilakukan dengan pengulangan penambahan pelarut setelah 

dilakukan penyaringan terhadap maserat pertama dan seterusnya 

disebut remaserasi. 

b)  Perkolasi 

Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru 

sampai terjadi penyarian sempurna yang umumnya dilakukan pada 

temperatur kamar. Proses perkolasi terdiri dari tahap 

pengembangan bahan, tahap perendaman antara, tahap perkolasi 
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sebenarnya (penetesan/penampungan ekstrak) terus-menerus 

sampai diperoleh ekstrak (perkolat). 

2) Cara Panas 

a) Refluks  

Refluks adalah ekstraksi pelarut pada temperatur titik didihnya, 

selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif 

konstan dengan adanya pendingin balik. Umumnya dilakukan 

pengulangan proses pada residu pertama sampai 3-5 kali sehingga 

dapat termasuk proses ekstraksi sempurna (BPOM,2000). 

b) Digesti 

Digesti adalah maserasi dengan pengadukan terus-menerus pada 

temperatur lebih tinggi dari temperatur ruangan, secara umum 

dilakukan pada temperatur 40-50
o
C (BPOM,2000). 

c) Sokletasi 

Sokletasi adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru, 

umumnya dilakukan menggunakan alat khusus sehingga terjadi 

ekstraksi kontinu dengan jumlah pelarut relatif konstan dengan 

adanya pendingin balik (BPOM,2000). 

d) Infundasi 

Infundasi adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur 90
o
C 

selama waktu 15 menit (BPOM,2000). 

e)  Dekoktasi 

Dekoktasi adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur 

sampai titik didih air selama 30 menit atau lebih (BPOM,2000). 

6. Spektrofotometri UV-Vis 

Spektrofotometri Sinar Tampak (UV-Vis) adalah pengukuran energi 

cahaya oleh suatu sistem kimia pada panjang gelombang tertentu (Day, 2002). 

Sinar ultraviolet (UV) mempunyai panjang gelombang antara 200-400 nm, 

dan sinar tampak (visible) mempunyai panjang gelombang 400-750 nm. 

Pengukuran spektrofotometri menggunakan alat spektrofotometer yang 

melibatkan energi elektronik yang cukup besar pada molekul yang dianalisis, 
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sehingga spektrofotometer UV-Vis lebih banyak dipakai untuk analisis 

kuantitatif dibandingkan kualitatif. Spektrum UV-Vis sangat berguna untuk 

pengukuran secara kuantitatif. Konsentrasi dari analit di dalam larutan bisa 

ditentukan dengan mengukur absorban pada panjang gelombang tertentu 

dengan menggunakan hukum Lambert-Beer (Rohman, 2007). 

Prinsip kerja spektrofotometer UV-Vis adalah dimana sinar/cahaya 

dilewatkan melewati sebuah wadah (kuvet) yang berisi larutan, dimana akan 

menghasilkan spektrum. Alat ini menggunakan hukum Lambert Beer sebagai 

acuan (Ewing, 1975). 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Skema alat spektofotometer UV-Vis (Harvey, 2000) 

 Fungsi masing-masing bagian : 

a. Lampu wolfram dan lampu deuterium berfungsi sebagai sumber sinar 

polikromatis dengan berbagai macam rentang panjang gelombang. 

Lampu wolfarm merupakan sumber energi untuk mengukur sampel 

pada daerah sinanr tampak (350-2200 nm), sedangkan lampu 

deuterium digunakan untuk mengukur sample pada daerah UV (190-

380 nm). 

b. Monokromator berfungsi sebagai penyeleksi panjang gelombang yaitu 

mengubah cahaya yang berasal dari sumber sinar polikromatis menjadi 

cahaya monokromatis. Monokromator disebut juga sebagai pendispersi 

atau penyebar cahaya. Dengan adanya pendispersi hanya satu jenis 

cahaya atau cahaya dengan panjang gelombang tunggal yang mengenai 

sel sampel. 

Source Monokromator Sample Detector 
Signal 

processor 

Shutter 

Blank 
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c. Kuvet berfungsi sebagai tempat meletakan sampel. Kuvet biasanya 

terbuat dari kuarsa atau gelas, namun kuvet dari kuarsa terbuat dari 

silica memiliki kualitas yang lebih baik. Hal ini disebabkan yang 

terbuat dari kaca dan plastik dapat menyerap UV sehingga 

penggunaannya hanya pada spektrofotometer sinar tampak (VIS). 

Kuvet biasanya berbentuk persegi panjang dengan lebar 1 cm.  

d. Detector berfungsi menangkap cahaya yang diteruskan dari sampel 

dan mengubahnya menjadi arus listrik.  

e. Read out (recorder) merupakan suatu system baca yang menagkap 

besarnya isyarat listrik yang berasal dari detector (Yahya, 2013)  

Hukum Lambert-Beer (Beer’s law) adalah hubungan linearitas 

antara absorban dengan konsentrasi larutan analit (Dachriyanus, 2004). 

Hukum Lambert-Beer menyatakan hubungan linieritas antara absorban 

dengan konsentrasi larutan analit dan berbanding terbalik dengan 

transmitan. Hukum Lambert-Beer dinyatakan dalam rumus sbb:  

A = ɛ.b.c 

Dimana:  A = absorban 

  ɛ = absorptivitas molar 

  b = tebal kuvet (cm) 

  c = konsentrasi 

Dalam hukum Lamber-Beer tersebut ada beberapa syarat, yaitu 

(Arsyad, 2013):  

1) Sinar yang digunakan dianggap monokromatis 

2) Penyerapan terjadi dalam suatu volume yang mempunyaipenampang 

yang sama 

3) Senyawa yang menyerap dalam larutan tersebut tidak tergantung 

terhadap yang lain dalam larutan tersebut 

4) Tidak terjadi fluorosensi atau fosforisensi 
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5) Indeks bias tidak tergantung pada konsentrasi larutan 

7. Kosmetik 

Menurut Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 19 Tahun 2015 

tentang persyaratan teknis kosmetika, yang dimaksud kosmetika adalah 

bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar 

tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian 

luar), atau gigi dan membrane mukosan mulut, terutama untuk 

membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau 

memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada 

kondisi baik.  

a. Penggolongan kosmetik 

Penggolongan kosmetik berdasarkan Keputusan Kepala Kepala Badan 

POM RI Nomor: HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang kosmetik, 

berdasarkan bahan dan penggunaannya serta untuk maksud evaluasi 

produk kosmetik dibagi 2 (dua) golongan yaitu:  

1) Kosmetik golongan I adalah : 

a) Kosmetik yang digunakan untuk bayi; 

b) Kosmetik yang digunakan di sekitar mata, rongga mulut dan 

mukosa lainnya; 

c) Kosmetik yang mengandung bahan dan fungsinya belum lazim 

serta belum diketahui keamanan dan kemanfaatannya. 

2) Kosmetik golongan II adalah kosmetik yang tidak termasuk 

golongan I 

b. Kategori Kosmetik 

Berdasarkan fungsi, kosmetik terdiri dari 13 (tiga belas) kategori, yaitu 

(BPOM, 2003): 

1) Sediaan bayi; 

2) Sediaan mandi; 

3) Sediaan kebersihan badan; 

4) Sediaan cukur; 

5) Sediaan wangi-wangian; 
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6) Sediaan rambut; 

7) Sediaan pewarna rambut; 

8) Sediaan rias mata; 

9) Sediaan rias wajah 

10) Sediaan perawatan kulit; 

11) Sediaan mandi surya dan tabir surya; 

12) Sediaan kuku 

13) Sediaan hygiene mulut 

8. Masker Gel Peel-off 

Masker gel peel-off  merupakan masker yang memiliki bahan 

pembawa berupa gel yang biasanya dioleskan ke kulit wajah. Masker gel 

peel-off mengandung alkohol yang setelah menguap, terbentuk lapisan 

film yang tipis dan transparan pada kulit wajah. Setelah berkontak selama 

15-30 menit, lapisan tersebut diangkat dari permukaan kulit dengan cara 

dikelupas (Slavtcheff, 2000). Masker gel peel-off memiliki beberapa 

manfaat diantaranya mampu merilekskan otot-otot wajah, membersihkan, 

menyegarkan, melembabkan dan melembutkankan kulit wajah (Vieira, 

2009). 

1) Formulasi masker gel peel-off 

a) Polvinil alcohol (PVA) 

Polivinil alkohol merupakan suatu material yang dibuat 

melalui proses alkoholisis dari polovonil asetat (PVAc). Polivinil 

alcohol memiliki sifat tidak berwarna, padatan termoplastik yang 

tidak larut pada sebagian besar pelarut organic dan minyak, tetapi 

larut dalam air bila jumlah dari gugus hidroksil dari polimer 

tersebut cukup tinggi (Harper & Petrie 2003). Secara komersial, 

polivinil alcohol adalah plastik yang paling penting dalam 

pembuatan film yang dapat larut dalam air. Hal ini ditandai dengan 

kemampuan dalam pembentukan film, pengemulsi, dan sifat 

adesifnya. Polivinil alkohol memiliki kekuatan tarik yang tinggi, 
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fleksibilitas yang baik, dan sifat penghalang oksigen yang baik 

(Ogur, 2005).  

 

b) HPMC 

Hidroksipropil metilselulosa (HPMC) secara luas 

digunakan sebagai eksipien dalam formulasi dalam sedian topical 

dan oral. Dibandingkan metilselulosa, HPMC menghasilkan cairan 

lebih jernih. HPMC juga digunakan sebagai zat pengemulsi, agen 

pensuspensi dan agen penstabil didalam sediaan gel. Pemeriannya 

adalah serbuk hablur putih, tidak berasa, tidak berbau, larut dalam 

air dingin, dan membentuk koloid yang melekat. Tidak larut dalam 

kloroform, etanol 95%, eter tetapi dapat larut dalam diklorometana. 

Berfungsi sebagai suspending agent (Rowe et al, 2009). HPMC 

mampu menjaga penguapan air sehingga secara luas banyak 

digunakan dalam aplikasi produk kosmetik dan aplikasi lainnya 

(Anonim, 2006; Rowe et al, 2005). 

c) Propilen glikol 

Propilen glikol berfungsi sebagai pengawet antibakteri, 

disinfektan, humektan, plasticizer, pelarut, stabilizer untuk vitamin 

dan water-miscible cosolvent (Rowe et al, 2005). Propilen glikol 

dapat menahan lembab, memungkinkan kelembutan dan daya sebar 

yang tinggi dari sediaan, dan melindungi gel dari kemungkinan 

pengeringan (Voigt, 1984). Propilen glikol stabil secara kimia bila 

dikombinasi dengan etanol, gliserin, atau air.  

d) Gliserin 

Gliserin (CAS No 56-81-5) adalah alkohol polihidrat 

dengan rumus molekul C3H8O3. Gliserin (juga disebut sebagai 

gliserol dalam literatur) adalah senyawa poliol sederhana yang 

memiliki tiga gugus hidroksil. Gliserin secara alami terjadi dalam 

semua hewan dan materi tanaman dalam bentuk gabungan sebagai 

gliserida dalam lemak dan ruang intraseluler. Gliserin alam 

diperoleh sebagai hasil sampingan dalam konversi lemak dan 
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minyak menjadi asam lemak atau lemak metil asam esters 

sedangkan gliserin sintetis mengacu pada materi yang diperoleh 

dari sumber-sumber non-trigliserida. Gliserin berfungsi sebagai 

humektan (Chirman et al, 2014). 

e) Akuades  

Akuades atau air murni adalah air yang dimurnikan yang 

diperoleh dengan destilasi, perlakuan menggunakan penukar ion, 

osmotik balik, atau proses lain yang sesuai. Akuades merupakan 

air murni yang tidak mengandung zat tambahan lain (Anonim, 

1995). Fungsi dari akuades adalah sebagai pelarut.  

 

C. Kerangka konsep 

 

Ekstrak metanol kulit biji pinang (Areca catechu L.) 

memiliki aktivitas antioksidan 

 

 

Penentuan IC50 ekstrak metanol kulit biji pinang (Areca 

catechu L.) terhadap DPPH 

 

 

Dibuat formulasi masker gel peel-off 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Kerangka konsep penelitian 

Pengujian aktivitas 

antioksidan masker gel 

peel-off terhadap 

DPPH 

Evaluasi sifat fisik 
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D. Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini adalah  

1. Kulit biji pinang dapat difomulasikan menjadi sediaan masker gel peel-

off  yang memiliki sifat fisik yang baik. 

2. Sediaan masker gel peel-off ekstrak kulit biji pinang memiliki aktivitas 

penangkapan radikal bebas terhadap DPPH. 
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