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FORMULASI VANISHING CREAM  EKSTRAK ETANOL KENTANG 

(Solanum tuberosum L.) : PEREDAMAN RADIKAL BEBAS DPPH  DAN 

AKTIVITAS TABIR SURYA

INTISARI

Buah kentang (Solanum melongena L.) merupakan tanaman yang mengandung 
senyawa flavonoid , betakaroten dan vitamin c. Buah kentang telah terbukti memiliki
aktivitas antioksidan dengan meredam radikal bebas DPPH (2,2-difenil-1-
pikrihidrazil). Penelitian ini bertujuan untuk membuat formulasi sediaan vanishing 
cream ekstrak etanol kentang (Solanum melongena L.) sehingga memiliki karakteristik 
yang lebih baik, dilihat dari aspek bentuk sediaan dan kestabilannya selama 
penyimpanan dan juga untuk membuktikan khasiat tabir surya yang terkandung dalam 
sediaan vanishing cream yang dibuat. Vanishing cream dibuat dengan kadar zat aktif 
5%, asam stearat, setil alkohol, parafin cair dan metil paraben sebagai fase minyak. 
Sedangkan trietanolamin, gliserin dan aquadest sebagai fase air, serta minyak mawar. 
Kentang yang telah dikeringkan dimaserasi dengan etanol 70% pro analisis. Ekstrak 
etanol kentang yang diperoleh di uji kandungan flavonoidnya menggunakan plat KLT 
secara kualitatif maupun kuantitatif menggunakan KLT densitometer dengan standar 
pembanding yang digunakan rutin. Hasil menunjukkan bahwa ekstrak etanol kentang 
memiliki kandungan flavonoid sebesar 0,0751%. Uji  aktivitas antioksidan dilakukan 
menggunakan DPPH 40 ppm, dimana terjadi perubahan warna larutan dari ungu 
menjadi kuning. Hasil % penghambatan ekstrak etanol kentang 5% sebesar 69,717 % 
dan krim sebesar 21,49 %. Uji tabir surya dilakukan menggunakan spektrofotometer 
UV pada panjang gelombang 290 – 320 nm. Diperoleh nilai SPF (Sun Protecting 
Factor) sebesar 3,43. Uji stabilitas fisik vanishing cream yang dilakukan adalah uji 
organolepstis, uji homogenitas, uji pH, uji daya lekat dan uji daya sebar. Hasil yang 
diperoleh selama 4 minggu penyimpanan, krim yang dibuat tidak stabil karena terjadi 
perubahan pada nilai pH, daya lekat dan daya sebar. Data pengujian dianalisis dengan 
Paired T-Test dan didapatkan untuk uji daya sebar dan daya lekat berbeda secara 
signifikan.

Kata kunci : Solanum Tuberosum Linn., radikal bebas, DPPH, antioksidan, KLT, Tabir surya, 
vanishing cream
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FORMULATION OF VANISHING CREAM ETHANOL EXTRACT POTATO 
(Solanum tuberosum Linn) : FREE RADICALS DPPH REDUCTION AND 

SUNSCREEN ACTIVITY

ABSTRACT

Potato (Solanum tuberosum L.) is a plant containing flavonoids, beta-carotene and 
vitamin c. Potato  has been shown to have antioxidant activity by reducing free radical 
DPPH (2,2-diphenyl-1-pikrihidrazil). This study aims to make preparations vanishing 
cream formulation of ethanol extract of potato (Solanum tuberosum L.) that have 
better characteristics, viewed from the aspect of the dosage form and stability during 
storage and also to prove the efficacy of sunscreens contained in vanishing cream. 
Vanishing cream is made with the active substance content of 5%, stearic acid, cetyl 
alcohol, liquid paraffin and methyl paraben as the oil phase. While Triethanolamine, 
glycerine and distilled water as the water phase, and rose oil. That potato has been 
dried macerated with ethanol 70 % proanalysis. Ethanol extract of potato test the 
flavonoid content used the TLC (thin layer cromatography) qualitatively and 
qualitatively used TLC Densitometer with a standart of comparison used rutin. The 
result of ethanol extract of the potato has a 0,0751 % of the flavonoid. Antioxidant 
activity assay carried out used DPPH 40 ppm, where the color of solution changes 
from purple to yellow. The result of % inhibition 5% ethanol extract of potato 
69,717 % and 21,44 % for the cream. Test performed sunscreen using a UV 
spectrophotometer at a wavelength of 290-320 nm. SPF value of 3,43. Physical 
stability test of vanishing cream conducted organoleptis test, pH test, adhesion test and 
speard test. The result obtained during 4 weeks of storage, a cream had unstable due to 
changes result in pH, adhesion and speard. Test data were analyzed by Paired T-Test 
and obtained for the test scatter and adhesion are significantly different.

Key : Solanum tuberosum Linn., Free radical, DPPH, Antioxidant, TLC, Sunscreen, 
vanishing cream 
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Radikal bebas merupakan molekul yang relatif tidak stabil, memiliki 

elektron yang tidak berpasangan di orbital luarnya sehingga bersifat reaktif dalam 

mencari pasangan elektron. Jika terbentuk dalam tubuh, akan terjadi reaksi 

berantai dan menghasilkan radikal bebas baru yang jumlahnya terus bertambah(1). 

Radikal bebas yang merusak tubuh ini dapat dinetralisir oleh senyawa antioksidan. 

Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menghambat oksigen reaktif dan 

radikal bebas dalam tubuh. Senyawa antioksidan ini akan menyerahkan satu atau 

lebih elektron kepada radikal bebas sehingga menjadi bentuk molekul yang 

normal kembali dan menghentikan berbagai kerusakan yang ditimbulkan(2). Salah 

satu tumbuhan asli Indonesia yang berpotensi sebagai antioksidan yaitu tanaman 

kentang (Solanum tuberosum Linn).

Kentang (S. tuberosum L.) memiliki efek antioksidan karena memiliki 

beberapa senyawa antara lain flavonoid antosianin, vitamin C, dan karotenoid(3). 

Oleh sebab itu, pada penelitian ini dilakukan pengujian fitokimia untuk 

mengetahui senyawa metabolit sekunder yang terdapat dalam kentang serta uji 

aktivitas antioksidannya dengan metode DPPH. Salah satu metode yang 

digunakan untuk pengujian aktivitas antioksidan adalah metode DPPH. Metode 

DPPH didasarkan pada kemampuan antioksidan untuk menghambat radikal bebas 

dengan mendonorkan atom hidrogen. Perubahan warna ungu DPPH menjadi ungu 

kemerahan dimanfaatkan untuk mengetahui aktivitas senyawa antioksidan. 

Metode ini menggunakan kontrol positif sebagai pembanding untuk mengetahui 

aktivitas antioksidan sampel. Kontrol positif ini dapat berupa tokoferol, BHT, dan 

vitamin C. Uji aktivitas antioksidan dengan metode DPPH menggunakan 2,2-

difenil-1-pikrilhidrazil (DPPH) sebagai radikal bebas. Prinsipnya adalah reaksi 

penangkapan hidrogen oleh DPPH dari senyawa antioksidan(4).

Krim adalah bentuk sediaan setengah padat, berupa emulsi mengandung 

air tidak kurang dari 60% dan dimaksudkan untuk pemakaian luar. Ada dua tipe 

krim, krim tipe minyak dalam air (M/A) dan tipe air dalam minyak (A/M)(5). 
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Krim tipe M/A (vanishing cream) mudah dicuci dengan air, jika digunakan pada 

kulit, maka akan terjadi penguapan dan peningkatan konsentrasi dari suatu obat 

yang larut dalam air sehingga mendorong penyerapannya ke dalam jaringan kulit. 

Tapi pada umumnya orang lebih menyukai tipe A/M, karena penyebarannya lebih 

baik, walaupun sedikit berminyak tetapi penguapan airnya dapat mengurangi rasa 

panas di kulit(6).

Pencegahan terjadinya gangguan kulit akibat pancaran sinar matahari dan 

menanggulangi bahaya ultraviolet (UV) bagi kulit adalah menggunakan senyawa 

tabir surya guna menyaring sinar UV berbahaya sebelum menembus kulit. 

Berdasarkan klasifikasi, sinar radiasi UV digolongkan menjadi tiga bagian yaitu 

senyawa tabir surya tipe A (menyerap sinar UV pada panjang 315-400 nm), tipe B 

(menyerap sinar UV pada panjang 290-315 nm), tipe C (menyerap sinar UV pada 

panjang 200-290 nm)(7).

Pada penelitian ini akan dibuat sediaan vanishing cream dengan khasiat 

sebagai tabir surya. Zat aktif yang digunakan adalah flavonoid, yang merupakan 

suatu antioksidan yang terdapat pada kentang. Tanaman kentang dipilih karena 

tanaman tersebut mudah dijumpai di Indonesia, khususnya daerah jawa. Sediaan 

yang dibuat di uji stabilitas fisik krim, aktivitas antioksidan dan aktivitas tabir 

suryanya.

B. Perumusan Masalah

1. Apakah ekstrak etanol kentang (S. tuberosum L.) mempunyai aktivitas 

antioksidan?

2. Bagaimanakah aktivitas tabir surya sediaan vanishing cream ekstrak etanol 

kentang (S. tuberosum L.)?

3. Bagaimanakah stabilitas fisik sediaan vanishing cream dari ekstrak kentang 

(S. tuberosum L.)?
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C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui efek antioksidan dari ekstrak etanol kentang (S. tuberosum 

L.) dengan menggunakan metode DPPH.

2. Untuk mengetahui aktivitas tabir surya sediaan vanishing cream ekstrak 

etanol kentang (S. tuberosum L.).

3. Untuk mengetahui stabilitas fisik  formulasi vanishing cream dari ekstrak

etanol kentang (S. tuberosum L.).

D. Manfaat Penelitian

Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini jelas sangat bermanfaat terutama 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang pembuatan sediaan vanishing 

cream dari ekstrak kentang (S. tuberosum L.) sebagai antioksidan. Diharapkan 

semoga penelitian ini dapat menunjang upaya pengembangan formula sediaan 

vanishing cream sebagai krim tabir surya sehingga dapat dimanfaatkan oleh 

industri farmasi maupun sebagai kosmetik.
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BAB II

STUDI PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Kentang (Solanum tuberosum Linn.)

Tanaman kentang (S. tuberosum L.) menghasilkan umbi sebagai 

komoditas sayuran yang diprioritaskan untuk dikembangkan dan berpotensi untuk 

dipasarkan di dalam negeri dan diekspor. Sebagai bahan makanan, kandungan 

nutrisi umbi kentang dinilai cukup baik, yaitu mengandung protein berkualitas 

tinggi, asam amino esensial, mineral, dan elemen-elemen mikro, di samping juga 

merupakan sumber vitamin C (asam askorbat), beberapa vitamin B (tiamin, niasin, 

vitamin B6), dan mineral P, Mg, dan K(8).

Gambar 1. Umbi kentang (9)

a. Klasifikasi kentang

Taksonomi tanaman kentang secara umum diklasifikasikan sebagai 

berikut:

Kingdom :  Plantae (Tumbuhan)

Subkingdom :  Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh)

Super Divisi :  Spermatophyta (Menghasilkan biji)

Divisi :  Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga)

Kelas :  Magnoliopsida (Berkeping dua/dikotil)

Subkelas :  Asteridae

Ordo :  Solanales
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Family :  Solanaceae (Suku terung-terungan)

Genus :  Solanum

Spesies :  Solanum tuberosum Linn

b. Morfologi Tumbuhan

Kentang merupakan tanaman ubi-ubian dan tergolong tanaman setahun. 

Bentuk kentang sesungguhnya menyemak dan bersifat menjalar. Batangnya 

berbentuk segi empat, panjang mencapai 50-120 cm dan tidak berkayu. Batang 

dan daunnya berwarna hijau kemerah-merahan atau berwarna ungu. Selain itu, 

kentang juga memiliki organ umbi. Umbi tersebut berasal dari cabang samping 

yang masuk kedalam tanah. Cabang ini merupakan tempat penyimpanan 

karbohidrat sehingga membengkak dan bisa dimakan. Umbi bisa mengeluarkan 

tunas dan nantinya akan membentuk cabang-cabang baru(8).

c. Kandungan Kimia

Sebagai bahan makanan, kentang banyak mengandung karbohidrat, 

sumber mineral (fosfor, besi, dan kalium), mengandung vitamin B, vitamin C, 

antosianin dan sedikit vitamin A. selain itu, kentang juga mengandung protein, 

asam amino esensial, elemen-elemen mikro, Mg, dan lain sebagainya. Senyawa 

antioksidan yang terdapat pada kentang yaitu antosianin, asam klorogenat dan 

asam askorbat(8).

2. Metode ekstraksi

Cara penyarian dapat dibedakan menjadi infudasi, maserasi, perkolasi, dan 

penyarian berkesinambungan. Dari keempat metode tersebut sering dilakukan 

modifikasi untuk memperoleh hasil yang lebih baik(10):

a. Infundasi

Infundasi adalah proses penyarian yang umumnya digunakan untuk 

menyari zat kandungan aktif yang larut dalam air dari bahan-bahan nabati. 

Penyarian dengan cara ini menghasilkan sari yang tidak stabil dan mudah 

tercemar oleh kuman dan kapang. Oleh sebab itu sari yang diperoleh dengan 

cara ini tidak boleh disimpan lebih dari 24 jam(10).
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b. Maserasi

Maserasi adalah proses mengekstraksi simplisia dengan menggunakan 

pelarut dengan perendaman pada temperatu ruangan (kamar), secara 

teknologi termasuk ekstraksi dengan prinsip, metode pencapaian konsentrasi 

pada keseimbangan(11).

c. Perkolasi

Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru sampai 

sempurna yang umumnya dilakukan pada temperatur ruangan. Proses terdiri 

dari pengembangan bahan, tahap maserasi antar, tahap perkolasi sebenarnya 

terus menerus sampai diperoleh ekstrak yang jumlahnya 1-5 kali bahan(11).

d. Soxhlet 

Soxhlet adalah ektraksi menggunakan pelarut yang selalu baru. Umumnya 

dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstrak yang kontinu dengan 

jumlah pelarut relatif konstan dengan adanya pendingin balik(11).

3. Antioksidan

Radikal bebas adalah suatu molekul atau atom yang memiliki satu atau 

lebih elektron yang tidak berpasangan pada orbital terluarnya dan dapat 

menyebabkan kerusakan pada biomolekul(12). Hal tersebut menyebabkan radikal 

bebas bersifat sangat reaktif dan mampu mengambil elekron dari molekul lain, 

seperti protein, DNA, dan peroksidasi lipid(13). Radikal bebas dapat menyebabkan 

kerusakan oksidatif pada jaringan biologis, kerusakan tersebut dapat 

menyebabkan penyakit kronis, seperti iskemia, katarak, kanker, diabetes melitus, 

penuaan, dan jantung koroner(14).

Radikal bebas terbentuk melalui dua cara, yaitu secara endogen dan 

eksogen. Secara endogen, radikal bebas dihasilkan melalui reaksi biokimia di 

dalam tubuh, contohnya oksidasi enzimatis, fagositosis, transport elektron, dan 

oksidasi logam transisi melalui ischemic. Secara eksogen, radikal bebas dihasilkan 

dari lingkungan sekitar, seperti polusi udara, bahan tambahan pangan, dan radiasi 

ultraviolet (UV). Radikal eksogen tersebut, selanjutnya akan masuk ke dalam 

tubuh melalui pernafasan, pencernaan, dan absorbsi kulit(15).
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Antioksidan adalah senyawa yang memiliki kemampuan untuk 

menetralisir radikal bebas dengan cara menyumbangkan elektronnya pada 

molekul radikal bebas. Senyawa antioksidan dapat mencegah kerusakan yang 

ditimbulkan oleh radikal bebas terhadap sel normal, protein, lemak, dan DNA. 

Berdasarkan sumbernya, antioksidan dikelompokkan ke dalam antioksidan 

endogen dan antioksidan eksogen. Antioksidan endogen merupakan antioksidan 

enzimatis yang dihasilkan oleh tubuh, melalui proses metabolisme sel. Contoh 

antioksidan endogen, antara lain superoksida dismutase (SOD), katalase (CAT), 

peroksidase, dan glutathione peroksidase (GPX). Antioksidan eksogen merupakan 

antioksidan yang diperoleh dari luar tubuh. Antioksidan eksogen kerap kali 

diperoleh dari makanan sehari-hari, terutama sayuran dan buah-buahan yang 

banyak mengandung vitamin (Vit. A, B, C) serta mineral (seperti Zn dan Se)(16).

Antioksidan memiliki fungsi utama untuk memutus reaksi berantai radikal 

bebas. Radikal bebas bersifat sangat reaktif dan mampu menyebabkan kerusakan 

oksidatif pada asam nukleat, protein, dan lipid yang mampu meng-inisiasi 

terjadinya penyakit degeneratif. Senyawa antioksidan seperti fenol, polifenol, dan 

flavonoid dapat menghambat mekanisme oksidasi yang disebabkan oleh radikal 

bebas seperti superoksida, hidroksiperoksida, atau lipid peroksida(17).

Berdasarkan fungsinya, antioksidan dikelompokkan menjadi antioksidan 

primer, antioksidan sekunder, antioksidan tersier, oxygen scavenger, dan chelator. 

Antioksidan primer adalah antioksidan yang berfungsi untuk mencegah 

terbentuknya radikal bebas baru, karena memiliki kemampuan untuk 

menonaktifkan radikal bebas sebelumnya. Contoh antioksidan primer adalah 

enzim SOD, enzim tersebut dapat melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan yang 

diakibatkan oleh radikal bebas. Antioksidan sekunder adalah senyawa antioksidan 

yang mampu memotong reaksi berantai (propagasi) yang ditimbulkan oleh radikal 

bebas. Sehingga dapat mencegah  terjadinya kerusakan yang lebih besar. Contoh 

antioksidan sekunder adalah betakaroten, vitamin C, dan vitamin E. Sedangkan 

antioksidan tersier merupakan antioksidan yang mampu memperbaiki kerusakan 

sel atau jaringan akibat oksidasi radikal bebas. Metionin sulfoksidan merupakan 

contoh antioksidan tersier yang mampu memperbaiki kerusakan DNA akibat 

oksidasi radikal bebas(16). Oxygen scavenger adalah antioksidan yang mampu 
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mengikat radikal oksigen, sehingga tidak mendukung terjadinya reaksi oksidasi. 

Asam askorbat (vitamin C) merupakan contoh dari oxygen scavenger. Sedangkan 

chelator berfungsi mengikat kofaktor logam yang mampu mengkatalisis reaksi 

oksidasi, misalnya asam sitrat dan asam amino(18).

Berdasarkan sumbernya, antioksidan dikelompokkan menjadi antioksidan 

alami dan antioksidan sintetik. Antioksidan alami dalam makanan, dapat berasal 

dari satu atau beberapa komponen makanan. Senyawa antioksidan tersebut dapat 

berupa antioksidan yang diisolasi dari sumber alami dan ditambahkan sebagai 

bahan tambahan pangan, maupun antioksidan yang terbentuk selama proses 

pengolahan(15). Antioksidan alami umumnya memiliki gugus hidroksil dalam 

struktur molekulnya(19). Senyawa antioksidan yang diisolasi dari sumber alami, 

berasal dari bagian tumbuhan seperti kayu, kulit kayu, akar, daun, buah, bunga, 

biji, rimpang, dan serbuk sari(15). Selain antioksidan alami, terdapat juga 

antioksidan sintetik. Jenis-jenis antioksidan sintetik yang sering dijumpai, 

diantaranya α tokoferol, propylgalate (PG), butylatedhydroxytoluene (BHT), 

butylatedhydroxyanysole (BHA), tert-butyl hydroxyquinone (TBHQ), dan 

noredihidroquairetic acid (NDGA). Senyawa BHT dan BHA adalah antioksidan 

yang paling banyak digunakan sebagai bahan tambahan pangan(15). Namun, 

antioksidan tersebut bersifat karsinogen terhadap system reproduksi, 

menyebabkan pembengkakan organ hati, mempengaruhi aktivitas enzim dalam 

hati, bahkan dalam jangka waktu lama tidak terjamin keamanannya. Berdasarkan 

uji toksisitas akut dan kronik pada hewan coba, pemakaian zat antioksidan 

maksimal yang diperbolehkan dalam campuran makanan adalah sebesar 200 

ppm(20).

4. Flavonoid

Flavonoid merupakan senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada 

tanaman hijau, kecuali alga. Flavonoid yang lazim ditemukan pada tumbuhan 

tingkat tinggi (Angiospermae) adalah flavon dan flavonol dengan C- dan O-

glikosida, isoflavon C- dan O-glikosida, flavanon C dan O-glikosida, khalkon 

dengan C- dan O-glikosida, dan dihidrokhalkon, proantosianidin dan antosianin, 

auron O-glikosida, dan dihidroflavonol O-glikosida. Golongan flavon, flavonol, 
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flavanon, isoflavon, dan khalkon juga sering ditemukan dalam bentuk aglikonnya. 

Flavonoid tersusun dari dua cincin aromatis yang dapat atau tidak dapat 

membentuk cincin ketiga dengan susunan C6-C3-C6. Flavonoid merupakan 

termasuk senyawa fenolik alam yang potensial sebagai antioksidan dan 

mempunyai bioaktifitas sebagai obat(21). Struktur flavonoid dapat ditunjukkan 

pada gambar berikut ini.

Gambar 2. Struktur dasar flavonoid (22)

Antosianin merupakan senyawa flavonoid yang memiliki kemampuan 

sebagai antioksidan. Umumnya senyawa flavonoid berfungsi sebagai antioksidan 

primer, chelator dan scavenger terhadap superoksida anion. Antosianin dalam 

bentuk aglikon lebih aktif daripada bentuk glikosidanya(23). Kemampuan 

antioksidatif antosianin timbul dari reaktifitasnya yang tinggi sebagai pendonor 

hidrogen atau elektron, dan kemampuan radikal turunan polifenol untuk 

menstabilkan dan mendelokalisasi elektron tidak berpasangan, serta 

kemampuannya mengkhelat ion logam(24). Aktivitas antioksidan antosianin 

dipengaruhi oleh sistem yang digunakan sebagai substrat dan kondisi yang 

dipergunakan untuk mengkatalisis reaksi oksidasi(25).
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Gambar 3. Macam-macam Struktur flavonoid (26)

Ekstraksi antosianin dapat dilakukan dengan beberapa jenis solven, seperti 

air, etanol, metanol, tetapi yang paling efektif adalah dengan menggunakan 

metanol yang diasamkan dengan HCl. Tetapi karena sifat toksik dari metanol 

biasanya dalam system pangan digunakan air atau etanol yang diasamkan dengan 

HCl(27).

5. DPPH

Pengukuran aktivitas antioksidan dapat dilakukan dengan menggunakan 

beberapa metode, salah satunya menggunakan 2,2 diphenyl-1-picrylhydrazil 

(DPPH). Pemilihan metode DPPH untuk penentuan aktivitas antioksidan, 

didasarkan pada beberapa keunggulannya, diantaranya mudah, sederhana, cepat, 
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Gambar 4

Metode DPPH secara umum, digunakan

dalam penentuan aktivitas antioksidan. Pengukuran

panjang gelombang 515

padatan maupun larutan, dan tidak spesifik untuk komponen

partikular, tetapi dapat digunakan

keseluruhan pada suatu sampel

Metode DPPH dapat memberikan

yang diuji dengan suatu radikal bebas yang stabil.

DPPH oleh antioksidan menyebabkan elektron menjadi

perubahan warna yang sebanding dengan jumlah elektron yang

radikal bebas. Reagen DPPH

terlarut dalam pelarut organik,

DPPH digunakan untuk mengukur dan

senyawa turunan fenolik dan mengevaluasi

perubahan serapan yang terjadi. Pengujian aktivitas

dilakukan secara cepat dan hati

didegradasi oleh cahaya,

ntuk sampel dengan polaritas tertentu, sensitif, dan hanya 

sampel(28). Karakter dari DPPH diantaranya, DPPH

merupakan senyawa hidrofobik (tidak larut air). Namun, dapat berubah menjadi 

dengan melekatkan gugus CO maupun SO2 pada DPPH. DPP

merupakan senyawa radikal bebas yang stabil dan dapat disimpan dalam jangka 

lama, pada kondisi penyimpanan yang baik/kering(29).

4. Struktur DPPH (2,2 diphenyl-1-picrylhydrazil

Metode DPPH secara umum, digunakan untuk screening berbagai sampel 

penentuan aktivitas antioksidan. Pengukuran serapan DPPH berkisar pada 

gelombang 515-520 nm. Metode DPPH dapat digunakan untuk sampel 

larutan, dan tidak spesifik untuk komponen antioksidan 

tetapi dapat digunakan untuk pengukuran kapasitas antioksidan

keseluruhan pada suatu sampel(31).

Metode DPPH dapat memberikan informasi mengenai reaktivitas senyawa 

diuji dengan suatu radikal bebas yang stabil. Penangkapan radikal bebas 

antioksidan menyebabkan elektron menjadi berpasangan, serta terjadi 

yang sebanding dengan jumlah elektron yang diambil oleh 

radikal bebas. Reagen DPPH hanya dapat mengukur senyawa antioksidan

terlarut dalam pelarut organik, khususnya golongan alkohol. Secara luas,

DPPH digunakan untuk mengukur dan membandingkan aktivitas antioksidan

senyawa turunan fenolik dan mengevaluasi aktivitas antioksidan melalui 

serapan yang terjadi. Pengujian aktivitas antioksidan DPP

cepat dan hati-hati, karena reagen DPPH dapat dengan mudah 

didegradasi oleh cahaya, oksigen, pH, dan jenis pelarut(32).
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Prinsip metode uji antioksidan DPPH didasarkan pada reaksi penangkapan 

atom hidrogen oleh DPPH (reduksi DPPH) dari senyawa antioksidan. Reagen 

DPPH berperan sebagai radikal bebas yang diredam oleh senyawa antioksidan 

yang terkandung dalam sampel. Selanjutnya DPPH akan tereduksi menjadi 

senyawa diphenyl picryl hydrazine (DPPH-H). Reduksi DPPH menjadi DPPH-H

menyebabkan perubahan warna pada reagen DPPH, dari ungu menjadi kuning(32).

Gambar 5. Struktur DPPH sebelum dan sesudah bereaksi dengan antioksidan(33)

6. Tabir Surya

Sediaan tabir surya adalah suatu sediaan yang mengandung senyawa kimia 

yang dapat menyerap, menghamburkan atau memantulkan sinar surya yang 

mengenai kulit sehingga dapt digunakan untuk melindungi fungsi dan struktur 

kulit manusia dari kerusakan akibat sinar surya(34). 

Daerah sinar tampak dibagi menjadi 3 daerah :

a. UV C : 200-280 nm

b. UV B : 280-320 nm

c. UV A : 320-400 nm.

Mekanisme perlindungan tabir surya:

a. Penghadang fisik

Bahan ini akan menghalangi sinar surya UV menembus masuk lapisan kulit.
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Contohnya : titanium dioksida, zinkoksida, petrolium merah, kromium oksida 

dan kobal oksid.

Dalam jumlah yang cukup dapat menjadi penghadang fisik yang akan 

memantulkan sinar UV, Visibel dan infra merah.

b. Penyerap kimia

Bahan kimia yang menyerap sinar UV berdasarkan daerah yang cenderung 

diserapnya.

Bahan kimia terbagi atas 2 berdasarkan tipe radiasi yang dilindungi :

a) Penyerap UV A : Bahan-bahan kimia yang menyerap radiasi pada daerah 

320-360 nm. Contohnya : Benzofenon, antranilat dan benzoil metana.

b) Penyerap UV B : Bahan-bahan kimia yang menyerap radiasi pada daerah 

290-320 nm. Contohnya : PABA dan salisilat(34).

Sun Protecting Factor (SPF)

Salah satu metode untuk menentukan besarnya aktivitas tabir surya suatu 

zat adalah dengan mengukur besarnya faktor perlindungan sinar matahari atau 

yang dikenal dengan istilah SPF (Sun protecting factor). SPF merupakan nilai 

perbandingan antara banyaknya energi sinar UV yang diperlukan untuk 

menyebabkan kemerahan pada kulit yang diberi tabir surya dengan energi sinar 

UV yang diperlukan untuk menyebabkan efek yang sama pada kulit yang tidak 

diberi tabir surya(35). 

Nilai SPF merupakan ukuran tingkat perlindungan terhadap sinar UV-B (λ 

290-320 nm) yang merupakan kelompok sinar paling berbahaya yang dapat 

menyebabkan kerusakan lebih cepat dan mudah dibanding sinar UV-A (λ > 320 

nm). Disamping itu harga SPF juga menunjukkan seberapa lama dapat berjemur 

di bawah terik matahari dengan menggunakan tabir surya tanpa terbakar. 

Efektifitas tabir surya suatu zat dibagi atas lima kelompok berdasarkan harga SPF-

nya, yakni proteksi minimal (SPF 2-4), proteksi sedang (SPF 4-6), proteksi ekstra 

(SPF 6-8), proteksi maksimum (8-15), dan proteksi ultra (≥ 15)(35).

Jika suatu vanishing cream mengandung SPF 15 berarti krim tersebut akan 

meneruskan sinar matahari seperlima belas saja. Krim dengan SPF 60 hanya 

meneruskan seperenam puluh sinar matahari ke kulit. Oleh karena itu, makin 
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besar nilai SPF maka makin efektif fungsinya sebagai tabir surya. Krim tabir 

surya dapat dioleskan di seluruh bagian tubuh yang terbuka, terutama wajah, 

tetapi jangan sampai terkena bagian mata. Krim inipun dapat digunakan setiap 

hari sebagai alas bedak(36). Para ahli kulit lazimnya menyarankan agar tabir surya 

dipilih minimal SPF 15. Kurang dari itu, biasanya kulit cepat terbakar. Spesifikasi 

itu cukup untuk mereka yang lebih sering berada di dalam ruangan, termasuk yang 

berpenyejuk udara. Pekerja lapangan, atau mereka yang biasa melakukan olahraga 

luar ruang, seperti renang, sebaiknya menggunakan minimal SPF 30(37).

7. KLT

Densitometri merupakan metode analisis instrumental yang mendasarkan 

pada interaksi radiasi elektromagnetik dengan analit yang merupakan bercak pada 

plat Kromatografi Lapis Tipis. Kromatografi lapis tipis adalah metode pemisahan 

fisikokimia. Kromatografi lapis tipis merupakan cara pemisahan yang berdasarkan 

pada pemisahan campuran dua senyawa dalam dua fase yaitu fase gerak dan fase 

diam yang berupa lapisan tipis(38). Prinsip KLT adalah analit bergerak keatas 

melewati lapisan tipis fase diam (paling sering adalah silica gel) dibawah 

pengaruh fase gerak (biasanya campuran pelarut organik) yang bergerak melalui 

fase diam oleh gaya kapiler. Absorban dilapiskan pada lempeng kaca yang 

bertindak sebagai fase diam. Fase bergerak akan merayap sepanjang fase diam 

dan terbentuklah kromatografi, ini dikenal juga sebagai kromatografi kolom 

terbuka. Teknik ini mempunyai keunggulan antara lain lebih sederhana, cepat 

dalam pemisahan dan sensitif, kecepatan tinggi dalam pemisahan dan mudah 

untuk memperoleh kembali senyawa-senyawa yang terpisah(39).

Penjerap yang paling sering digunakan pada Kromatografi Lapis Tipis 

adalah silika gel dan serbuk selulosa, sementara mekanisme sorpsi – desorpsi 

(suatu mekanisme perpindahan solut dari fase diam ke fase gerak atau sebaliknya) 

yang utama pada Kromatografi Lapis Tipis adalah partisi dan adsorbsi(40). Jarak 

migrasi senyawa pada plat silika gel tergantung pada polaritasnya. Senyawa yang 

paling polar bergerak naik dengan jarak paling dekat dari titik awal penotolan, 

sedangkan senyawa dengan polaritas paling kecil bergerak paling jauh dari titik 
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awal penotolan tersebut. Silika gel merupakan penjerap polar yang paling sering 

digunakan, meskipun demikian silika gel juga banyak dijumpai dalam bentuk 

yang termodifikasi(41).

Fase gerak pada Kromatografi Lapis Tipis (KLT) dipilih dari pustaka, 

sistem yang paling sederhana adalah dengan menggunakan campuran 2 pelarut 

organik sehingga pemisahan dapat terjadi secara optimal. Pada saat pemilihan fase 

gerak, maka fase gerak harus mempunyai kemurnian yang sangat tinggi karena 

Kromatografi Lapis Tipis (KLT) merupakan teknik pemisahan yang sangat 

sensitif. Daya elusi dari fase gerak yang dipilih harus dapat memberikan harga Rf 

analit diantara 0,2 – 0,8 guna untuk memaksimalkan pemisahan. Untuk pemisahan 

dengan menggunakan Kromatografi Lapis Tipis (KLT), maka polaritas fase gerak 

akan menentukan nilai Rf dari analit(40). Semakin polar suatu pelarut atau 

campuran pelarut maka akan semakin jauh pelarut tersebut menggerakkan 

senyawa polar naik dari titik awal penotolan. Jika senyawa non polar yang sedang

dianalisis, maka tidak akan ada peningkatan  yang nyata dalam jarak migrasi 

dengan peningkatan polaritas pada fase gerak(41).

Kromatografi lapis tipis hingga saat ini masih merupakan suatu teknik 

pemisahan yang popular, karena memiliki berbagai keunggulan yang tidak dapat 

digantikan oleh jenis kromatografi lain. Keunggulan tersebut antara lain(42):

(1) Sederhana dan relatif murah

(2) Memungkinkan penggunaan pereaksi-pereaksi agresif, yang harus 

dihindarkan pemakaiannya didalam kromatografi kolom.

(3) Merupakan satu-satunya teknik yang dapat menganalisa berbagai 

campuran komponen secara serempak.

Keuntungan kromatografi lapis tipis adalah dapat memisahkan senyawa 

yang sangat berbeda seperti senyawa organik alam dan senyawa organik sintesis, 

kompleks organik dan anorganik serta ion anorganik dalam waktu singkat 

menggunakan alat yang tidak terlalu mahal. Metode ini mempunyai kepekaan 

cukup tinggi dengan jumlah cuplikan beberapa mikrogram. Kelemahannya adalah 

harga Rf yang tidak tepat(43). Hasil pengukuran yang sering digunakan dalam 

kromatografi lapis tipis adalah harga Rf, dimana harga Rf untuk senyawa-senyawa 
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murni dapat dibandingkan dengan harga Rf standar. Harga Rf dapat didefinisikan 

sebagai berikut (44):

Harga Rf =   

8. Spektrofotometer UV-Vis

Spektrofotometer sesuai dengan namanya adalah alat yang terdiri dari 

spektrometer dan fotometer. Spektrometer menghasilkan sinar dari spektrum 

dengan panjang gelombang tertentu dan fotometer adalah alat pengukur intensitas 

cahaya yang di transmisikan atau yang di absorpsi(45).  

Penyerapan sinar uv dan sinar tampak oleh molekul, melalui 3 proses yaitu :

1. Penyerapan oleh transisi elektron ikatan dan elektron anti ikatan.

2. Penyerapan oleh transisi elektron d dan f dari molekul kompleks

3. Penyerapan oleh perpindahan muatan(45).

Penyerapan sinar uv-vis dibatasi pada sejumlah gugus fungsional/gugus 

kromofor (gugus dengan ikatan tidak jenuh) yang mengandung elektron valensi 

dengan tingkat eksitasi yang rendah. Dengan melibatkan 3 jenis elektron yaitu :

sigma, phi dan non bonding elektron. Kromofor-kromofor organik seperti 

karbonil, alken, azo, nitrat dan karboksil mampu menyerap sinar ultraviolet dan 

sinar tampak. Panjang gelombang maksimalnya dapat berubah sesuai dengan 

pelarut yang digunakan. Auksokrom adalah gugus fungsional yang mempunyai 

elekron bebas, seperti hidroksil, metoksi dan amina. Terikatnya gugus auksokrom 

pada gugus kromofor akan mengakibatkan pergeseran pita absorpsi menuju ke 

panjang gelombang yang lebih besar disertai dengan peningkatan intensitas(46).

Inti dari pekerjaan dengan spektrofotometer UV-Vis adalah sinar, dimana 

sinar berasal dari dua lampu yang berbeda, yaitu lampu wolfram untuk sinar 

Visible (sinar tampak = 380 – 780nm) dan lampu deuterium untuk sinar Ultra 

Violet (180 – 380nm) pada video lampu yang besar(47).

Jarak yang digerakan oleh senyawa dari titik asal      

Jarak yang digerakan oleh pelarut dari titik asal
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9. Krim

Krim adalah bentuk sediaan setengah padat, berupa emulsi mengandung 

air tidak kurang dari 60% dan dimaksudkan untuk pemakaian luar. Krim 

merupakan salah satu bentuk sediaan emulsi yang terdiri dari dua tipe, yaitu tipe 

minyak dalam air (M/A) jika minyak terdispersi dalam fase air dan tipe air dalam 

minyak (A/M) jika air terdispersi dalam fase minyak sebagai lapisan pembawa. 

Emulsi A/M memberikan lapisan yang lebih baik dari pada emulsi tipe M/A 

karena tipe A/M mengandung bagian lipid yang lebih besar sehingga kontak 

dengan kulit lebih lama(48).

Untuk membuat krim digunakan zat pengemulsi, umumnya berupa 

surfaktan-surfaktan anionik, kationik, dan nonionik. Untuk krim tipe A/M 

digunakan sabun polivalen, span, adeps lanae, cholesterol, cera. Sedangkan untuk 

krim tipe M/A digunakan sabun monovalen (Triethanolaminum stearat, Natrium 

stearat, Kalium stearat, Ammonium stearat); tween; natrium lauril sulfat; kuning 

telur; gelatin; caseinum. Zat antioksidan dan pengawet perlu ditambahkan dalam 

pembuatan krim untuk kestabilan. Zat pengawet yang sering digunakan ialah 

nipagin 0,12%-0,18% dan nipasol 0,02%-0,05%. Bahan-bahan yang sering 

digunakan untuk membuat krim adalah: cetyl alkohol, stearyl alkohol, acidum 

stearinicum, polyethylen glikol (macrogol), glyseryl monostearat, isopropyl 

myristas, ester-ester dari asam lemak isopropil, adeps lanae (lanolinum 

anhidrous), spermacety (cetaceum), dan kelompok polisorbate (ester sorbitan)(49).

10. Pemerian Bahan

a. Asam stearat

O

HO

Gambar 6. Struktur molekul asam stearat(50)

Asam stearat adalah campuran asam organik padat yang diperoleh dari 

lemak, sebagian besar terdiri dari asam oktadekanoat, C18H36O2 dan asam 
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heksadekanoat, C16H36O2. Pemerian zat padat keras mengkilat, putih atau 

kuning pucat; mirip lemak lilin. Kelarutan praktis tidak larut dalam air; 

larut dalam 20 bagian etanol (95%) P, dalam 2 bagian kloroform P dan 

dalam 3 bagian eter P. Khasiat dan penggunaan sebagai zat tambahan(51).

b. Setil alkohol

HO

Gambar 7. Struktur molekul setil alkohol(52)

Pemeriannya yaitu berupa serpihan putih licin, granul, atau kubus, putih, 

bau khas lemah, dan rasa lemah. Kelarutannya yaitu tidak larut dalam air, 

larut dalam etanol dan dalam eter, kelarutannya bertambah dengan naiknya 

suhu. Suhu leburnya yaitu antara 45o dan 50o(53).

c. Paraffin cair

Paraffin cair adalah campuran hidrokarbon yang diperoleh dari minyak 

mineral; sebagai zat pemantap dapat ditambahkan tokoferol atau 

butilhidroksitoluen tidak lebih dari 10 bpj. Pemerian cairan kental, 

transparan, tidak berfluorosensi; tidak berwarna; hampir tidak berbau; 

hampir tidak mempunyai rasa. Kelarutan praktis tidak larut dalam air dan 

dalam etanol (95%) P; larut dalam kloroform P dan dalam eter P. 

Penyimpana dalam wadah tertutup baik, terlindung dari cahaya. Khasiat 

dan penggunaan sebagai laksativum(51).

d. Gliserin

OH

OH

HO

Gambar 8. Struktur molekul gliserin(52)
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Rumus molekul C3H8O3. Pemerian cairan seperti sirop jernih, tidak 

berbau, tidak berwarna, manis diikuti rasa hangat, dan higroskopis. Jika 

disimpan beberapa lama pada suhu rendah dapat memadat membentuk 

massa hablur tidak berwarna dan tidak melebur hingga suhu mencapai 

lebih kurang 20oC. Kelarutan dapat dicampur dengan air dan dengan 

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

Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Khasiat dan penggunaan zat 

tambahan(51).

e. Trietanolamin (TEA)

NH+

HO

HO

OH

Gambar 9. Struktur molekul Trietanolamin(55)

Nama lain Trihydroksi triethylamin. Pemerian cairan kental, tidak 

berwarna hingga kuning pucat, bau lemah mirip amoniak, higroskopis. 

Kelarutan dapat bercampur dengan air, atau alcohol, larut dalam 

kloroform, sukar larut dalam eter, benzene. Fungsi Pengemulsi, pembuat 

alkali. Kadar konsentrasi 2-4%(51).

f. Metil paraben

O

O

HO

Gambar 10. Struktur molekul metil paraben(56)

Metil paraben mengandung tidak kurang dari 99,0% dan tidak lebih dari 

101,0% C8H8O3. Pemerian serbuk hablur halus, putih, hampir tidak 
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berbau, tidak mempunyai rasa, agak membakar diikuti rasa tebal. 

Kelarutan larut dalam 500 bagian air, dalam 20 bagian air mendidih, dalam 

3,5 bagian etanol (95%) P dan dalam 3 bagian aseton, jika didinginkan 

larutan tetap jernih. Suhu lebur 125o - 128o. khasiat dan penggunaan 

sebagai zat tambahan; zat pengawet(51)

g. Akuabidestilata

Air murni memiliki rumus molekul H2O merupakan air yang dimurnikan 

dan diperoleh dengan destilasi, perlakuan menggunakan penukar ion, 

osmosis balik, atau proses lain yang sesuai. Dibuat dari air yang memenuhi 

persyaratan air minum dan tidak mengandung zat tambahan lain. Pemerian 

dari air adalah cairan jernih, tidak berwarna, tidak berbau. 

Penyimpanannya disarankan dalam wadah tertutup rapat(51).

B. Landasan Teori

Umbi kentang memiliki banyak sekali kandungan antioksidan diantaranya 

flavonoid, carotenoid, vitamin C dan asam fenolik total yang diketahui dari 

penelitian C. R. Brown(3). Salah satu kandungan flavonoidnya adalah antosianin 

yang merupakan suatu penangkal radikal bebas. Kandungan flavonoid tersebut 

dapat di uji dengan menggunakan larutan DPPH yang dapat menangkap radikal 

bebas. Pengukuran dan pengujian aktivitas senyawa-senyawa tabir surya dapat 

dilakukan dengan banyak cara yakni pengujian secara in vitro dan in vivo. 

Pengujian aktivitas serapan sinar UV secara in vitro dapat dilakukan dengan 

teknik spektroskopi UV yang diukur pada rentang panjang gelombang sinar UV 

(200-400 nm)(57). Senyawa berpotensi tabir surya sebagian besar merupakan 

senyawa organik yang memiliki gugus-gugus kromofor yang mampu menyerap 

sinar UV (analisis spectra). Senyawa tersebut pada umumnya memiliki atom

hidrogen yang bermuatan parsial positif dan gugus atom bermuatan parsial 

negatif. Oleh karena itu kentang yang mengandung flavonoid diduga dapat 

digunakan sebagai tabir surya(58).
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Vanishing cream merupakan sediaan krim yang mudah dicuci dengan air, 

jika digunakan pada kulit akan terjadi penguapan dan peningkatan konsentrasi 

dari suatu obat yang larut dalam air sehingga mendorong penyerapannya ke dalam 

jaringan kulit, sehingga sediaan tersebut dirasa lebih cocok digunakan sebagai 

tabir surya. Penambahan bahan alam pada sediaan semi padat baik berupa ekstrak 

maupun minyak atsiri pada sediaan farmasi diduga dapat mempengaruhi stabilitas 

fisik dan aktivitas dari sediaan tersebut, oleh karenanya uji stabilitas fisik dan 

aktivitas tabir surya layak dilakukan pada sediaan.

C. Hipotesis

Ekstrak etanol-kentang memiliki kandungan flavonoid yang dapat 

meredam radikal bebas DPPH serta dapat diformulasikan menjadi sediaan

vanishing cream tabir surya.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Bahan dan Alat

1. Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: umbi kentang

(Solanum tuberosum Linn) yang diperoleh di pasar pakem,  Jalan Kaliurang km 

18, Sleman, Yogyakarta. Bahan lain yang digunakan adalah akuadestilata 

kualitas farmasi, etanol 70% kualitas farmasi (Merck), pereaksi 2,2-diphenyl-1-

picrylhydrazyl (DPPH) kualitas farmasi (Sigma-Aldrich), asam stearat, gliserin, 

setil alkohol, parafin cair, trietanolamin, minyak mawar, dan metil paraben 

kualitas farmasi (Merck). Serta bahan-bahan yang digunakan untuk KLT 

berupa fase diam yaitu plat Silika gel 60 GF254 (Merck), pembanding rutin, n-

butanol : asam asetat glasial : aquades (4:1:5).

2. Alat 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah spektrofotometer 

UV (UV, Milton Roy-Spectronic 3000), kuvet, plat KLT, alat-alat gelas 

(pyrex), timbangan digital, pipet ukur, cawan porselin, pisau dan sendok 

stainless steel, almari pengering, blender, vacum rotary evaporator, water 

warming bath, mixer, pH meter (Metler Toledo),  double plate (pengukur daya 

sebar), stopwatch, gelas objek, beban.
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B. Cara Penelitian

1. Skema Kerja Penelitian

Skema kerja penelitian dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar  11. Skema kerja penelitian

Determinasi tanaman kentang

Maserasi dengan etanol 70% pa

Ekstrak cair di uapkan dengan rotary evaporator

Ekstrak kental kentang

Ekstrak cair

Buah Kentang

Buah kentang

Uji Organoleptis

Uji antioksidan

Pembuatan vanishing cream

Uji stabilitas fisik yang dilakukan  
tiap 5 hari selama 4 minggu :

1. Uji Organoleptis
2. Uji pH
3. Uji Daya Sebar
4. Uji Daya Lekat

Uji aktivitas tabir surya:

1. Penentuan aktivitas 
antioksidan

2. Penentuan nilai SPF
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2. Determinasi tanaman

Determinasi tanaman akan dilkakukan di Laboratorium Biologi 

Farmasi, Jurusan Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 

Universitas Islam Indonesia menggunakan buku panduan Flora of Java(62).

3. Pengolahan Sampel
Pengolahan buah kentang (Solanum tuberosum L.) segar sebanyak 

2000 g. Proses pencucian dilakukan untuk menghilangkan kotoran yang 

menempel pada saat permanenan atau pada saat penyimpanan. Proses 

selanjutnya kentang di iris tipis dengan pisau stainless dan segera dimasukkan 

kedalam air untuk mencegah proses oksidasi. Selanjutnya dikeringkan 

dilemari pengering. Kentang yang sudah kering dihancurkan dengan grender, 

diperoleh serbuk kentang yang sudah halus, dimasukkan ke dalam wadah 

tertutup rapat.

4. Pembuatan larutan DPPH 40 ppm

Ditimbang sebanyak 4 mg DPPH dan dilarutkan DPPH tersebut dengan 

menggunakan etanol hingga volume 100 m(59).

5. Pembuatan ekstrak buah kentang (Solanum tuberosum L.)

Pembuatan ekstrak dilakukan secara maserasi menggunakan pelarut 

etanol(59). Dimasukkan sebanyak 200 g serbuk halus kentang kedalam sebuah 

wadah kaca, dituangi dengan 1000 ml etanol 70% (pro analisis) lalu ditutup

rapat dibiarkan selama 5 hari terlindung dari cahaya sambil sesekali diaduk. 

Disaring hasil maserat menggunakan corong buchner hingga diperoleh 

ekstrak cair. Dilakukan pemekatan ekstrak dengan alat rotary evaporator

hingga diperoleh ekstrak kental

6. Uji sifat fisik ekstrak dan kandungan kimia

a. Rendemen

Rendemen (%) = Bobot hasil (g) x 100%
      Bobot simplisia awal (g)
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b. Uji organoleptis

Pemeriksaan organoleptis meliputi: bentuk, warna, rasa, dan bau dilakukan 

terhadap ekstrak kentang.

c. Uji Kandungan Kimia 

Dalam penelitian ini, analisis secara kualitatif akan dilakukan guna 

mengetahui ada tidaknya komponen senyawa aktif. Senyawa utama yang 

akan dianalisis dalam penelitian ini adalah kandungan senyawa flavonoid 

yang terkandung di dalam ekstrak umbi kentang.

Fase diam : Silikagel 60 F254

Fase gerak : BAA=  n-Butanol – Asam Asetat – Air (4 : 1 : 5) 

Pembuatan fase gerak B : A : W (4 : 1 : 5) (58)

Dimasukkan sebanyak 4 ml n-butanol, 1 ml asam asetat glasial dan 5 ml 

aquadestilata kedalam corong pisah. Dicampur n-butanol, asam asetat 

glasial dan aquadest dengan cara digojok. Didiamkan campuran larutan 

tersebut selama ± 24 jam hingga terbentuk 2 lapisan. Diambil lapisan atas 

campuran untuk dijadikan fase gerak didalam bejana.

7. Analisis kandungan flavonoid ekstrak etanol kentang menggunakan plat 

KLT

Dibuat ekstrak etanol kentang 5 % dan standar rutin dengan seri kadar 

1000, 3000 dan 5000 ppm. Ekstrak etanol kentang ditotolkan pada KLT 

dengan fase diam silika gel dan fase gerak BAA=  n-butanol : asam asetat : 

air (4:1:5), dikeringkan. Dilakukan pengembangan dalam bejana 

kromatografi. Ekstrak etanol kentang dan rutin yang ditotolkan pada plat KLT

ukuran 2x10 cm disemprotan pereaksi DPPH, lalu dikeringkan. Sedangkan 

ekstrak etanol kentang dan rutin yang ditotolkan pada plat KLT ukuran 5x10 

cm dibaca pada KLT densitometer dan dihitung persamaan kurva baku untuk 

mendapatkan kadar flavonoidnya(60).
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8. Formulasi vanishing cream

Krim tipe M/A, dibuat krim sebanyak 100 gram.

Tabel 1. Formula Vanishing cream umbi kentang(61)

Bahan (b/v) Jumlah (g)
Ekstrak kentang 5
Asam stearat 7
Setil alkohol 2
Parafin cair 20
Gliserin 10
Metil paraben 0,5
TEA 2
Minyak mawar 1
Aquadest ad 100

9. Pembuatan Vanishing cream ekstrak kentang

Ditimbang semua bahan krim yang akan digunakan. Dipisahkan bahan 

fase minyak dan bahan fase air, dimana fase minyaknya adalah Asam stearat, 

setil alkohol dan paraffin cair. Sedangkan fase airnya adalah gliserin, TEA, 

metil paraben dan aquadest. Kedua fase dipanaskan diatas penangas air pada 

suhu 70oC. Ditambahkan fase minyak sedikit demi sedikit ke dalam fase air, 

aduk menggunakan mixer hingga membentuk massa krim. Kemudian di 

tambahkan ekstrak kentang dan minyak mawar, campur hingga homogen.

10. Penentuan antioksidan krim tabir surya

Di timbang 1,0 gram sampel lalu dimasukkan ke dalam labu 

volumetrik 100 mL, diencerkan dengan etanol hingga batas. Dilakukan 

pencampuran menggunakan ultrasonikasi selama 5 menit lalu disaring. 

Dipindahkan sebanyak 5,0 mL larutan ke dalam labu volumetrik 50 mL lalu 

diencarkan menggunakan etanol hingga batas. Dipindahkan lagi sebanyak 5,0 

mL alikuot ke dalam labu volumetrik 25 mL lalu diencerkan lagi 

menggunakan etanol hingga batas. Dibaca absorbansi larutan menggunakan 

spektrofotometri UV pada panjang gelombang (λ) 290 – 450 nm setiap 

panjang gelombang 5 nm(62,63).
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11. Uji Stabilitas Fisik Vanishing cream

a. Uji Organoleptis

Vanishing cream yang akan diuji, di letakkan pada wadah transparan, dan 

diamati bentuk, warna, bau dan teksturnya. 

b. Uji pH

Vanishing cream dimasukkan dalam cawan dan diletakkan kertas pH. pH

vanishing cream diketahui dengan mengamati perubahan warna pada 

kertas pH.

c. Uji Daya Lekat

Sebanyak 50 mg vanishing cream ditaruh diantara 2 keping kaca obyek, 

diratakan dengan mengetahui panjang dan lebar sampel pada kaca obyek, 

diberi beban seberat 1 kg selama 5 menit. Taruh pada alat uji daya lekat, 

catat berapa waktu yang dibutuhkan agar kedua keeping kaca terlepas.

d. Uji Daya Sebar

Vanishing cream dengan berat 0,50 g diletakkan ditengah-tengah kaca, 

ditutup dengan kaca lain yang telah ditimbang dan dibiarkan selama satu 

menit kemudian diukur diameter sebar vanishing cream. Penambahan 

beban dilakukan tiap satu menit sebesar 50 gram hingga 1000 gram. 

Pengukuran diameter dilakukan pada 4 sisi yaitu vertical, horizontal,

serong kiri dan serong kanan.

C. Analisis Hasil

Uji aktivitas antioksidan dari ekstrak etanol kentang didapatkan dari nilai 

absorbansi plat KLT dengan menggunakan fase diam yaitu silica gel dan fase 

gerak BAA yaitu perbandingan n-butanol : asam asetat : air (4:1:5) dan disemprot 

menggunakan larutan DPPH, dibaca dengan dibawah sinar UV pada  panjang 

gelombang 254 nm dan 366 nm.
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Sedangkan penentuan evektivitas sediaan tabir surya dilakukan dengan 

menentukan nilai SPF secara invitro dengan metode spektrofotometri. Larutan 0,4 

g/L dari setiap formula dilarutkan dengan etanol absolut. Kemudian diukur 

absorbansinya menggunakan spektrofotometer UV pada panjang gelombang 290-

400 nm dan dilakukan replikasi sebanyak tiga kali. Nilai SPF (Sun Protecting 

Factor) dihitung menggunakan rumus berikut(63):

Dimana:

CF = faktor koreksi
EE = efek spektrum eritemal
I = spektrum intensitas surya
Abs = absorbansi larutan sampel



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.

Determinasi tanaman dilakukan untuk memastikan apakah jenis tanaman 

yang kita gunakan tepat dan sesuai dengan yang ada pada literatur. Hal ini untuk 

menghindari kesalahan dalam pemilihan tanaman, karena akan berpengaruh pada 

sediaan yang kita buat. Determinasi tanaman dilakukan dengan menguji tanaman 

kencur secara makroskopik, termasuk akar, batang, daun, bunga dan buah dengan 

mencocokkan pada literatur 

Identifikasi tanaman kentang (

Laboratorium Biologi Farmasi Program Studi Farmasi Universitas Islam 

Indonesia. Hasil dari determinasi tanaman kentang sebagai berikut :

1b - 2b - 3b - 4b - 6b - 7b

Daun-daun majemuk tersebar

7b - 8a - 9b - 10b (7.Solanum

Dari determinasi yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa tanaman yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah benar tanaman kentang (

tuberosum L.).
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Determinasi Tanaman Kentang

Determinasi tanaman dilakukan untuk memastikan apakah jenis tanaman 

yang kita gunakan tepat dan sesuai dengan yang ada pada literatur. Hal ini untuk 

menghindari kesalahan dalam pemilihan tanaman, karena akan berpengaruh pada 

. Determinasi tanaman dilakukan dengan menguji tanaman 

kencur secara makroskopik, termasuk akar, batang, daun, bunga dan buah dengan 

mencocokkan pada literatur Flora of Java(62).

Identifikasi tanaman kentang (Solanum tuberosum L.) dilakukan  di 

m Biologi Farmasi Program Studi Farmasi Universitas Islam 

Indonesia. Hasil dari determinasi tanaman kentang sebagai berikut :

7b - 9b - 10b - 11b - 12b - 13b - 14a - 15b - (Golongan 9.

daun majemuk tersebar) 197b - 208b - 219a (111. Solanaceae) 1c

7.Solanum) Solanum tuberosum Linn.

Dari determinasi yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa tanaman yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah benar tanaman kentang (

Gambar 12. Buah kentang

Determinasi tanaman dilakukan untuk memastikan apakah jenis tanaman 

yang kita gunakan tepat dan sesuai dengan yang ada pada literatur. Hal ini untuk 

menghindari kesalahan dalam pemilihan tanaman, karena akan berpengaruh pada 

. Determinasi tanaman dilakukan dengan menguji tanaman 

kencur secara makroskopik, termasuk akar, batang, daun, bunga dan buah dengan 

L.) dilakukan  di 

m Biologi Farmasi Program Studi Farmasi Universitas Islam 

Golongan 9.

1c - 4b - 6b -

Dari determinasi yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa tanaman yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah benar tanaman kentang (Solanum 
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B. Pembuatan Ekstrak Kentang

Proses penyarian zat aktif dari kentang dilakukan dengan metode maserasi. 

Maserasi ialah proses penyarian senyawa kimia sederhana dengan cara merendam 

simplisia atau tumbuhan pada suhu kamar dengan pelarut yang sesuai sehingga 

bahan menjadi lunak dan larut. Pelarut yang digunakan akan memecah dinding 

tanaman sehingga zat aktif dapat tertarik keluar. Sampel direndam selama 4 hari, 

sambil diaduk sesekali untuk mempercepat proses pelarutan.  Proses ini dilakukan 

dalam botol kaca dan terlindung dari cahaya. Dipilihnya metode maserasi sebagai 

proses ekstraksi didasarkan bahwa zat aktif yang diinginkan yang terkandung 

dalam tanaman kentang yaitu flavonoid dapat ditarik menggunakan pelarut 

organik, dimana pelarut yang digunakan adalah etanol 70 % pro analisis (pa).

Pemilihan pelarut etanol 70 % didasarkan oleh kemampuannya menarik zat aktif 

yang terdapat pada tanaman kentang(21). Selain itu etanol lebih aman digunakan 

dibandingkan dengan metanol yang lebih biasa digunakan, karena metanol dapat 

berubah menjadi senyawa berbahaya jika masuk kedalam tubuh. Selain itu 

kelebihan metode maserasi antara lain alat dan cara yang digunakan sederhana

dan dapat digunakan untuk zat yang tahan dan tidak tahan pemanasan seperti 

flavonoid.

Proses maserasi dilakukan selama 4 hari, pemberhentian proses tersebut 

ditandai dengan tidak berubahnya warna larutan, dimana sampel diambil sedikit 

lalu dilarutkan dengan etanol, jika tidak terjadi perubahan warna pada pelarut 

maka maserasi dapat dihentikan.  Sampel yang direndam dengan pelarut disaring 

menggunakan kertas saring untuk mendapat maseratnya, lalu di saring lagi 

menggunakan corong Buchner untuk mendapatkan larutan yang jernih bebas dari 

serbuk sampel. Setelah itu maserat di pisahkan dari etanol menggunakan rotary 

evaporator pada suhu 60oC. Ekstrak cair yang diperoleh dipekatkan lagi 

menggunakan penangas air hingga diperoleh ekstrak kental.



C.

1. Perhitungan rendemen

Rendemen (%) =

                        

                       

                        

Perhitungan rendemen 

yang diperoleh. Dari 2

menghasilkan ekstrak kental sebesar 

2. Pemeriksaan Organoleptis 

Merupakan identifikasi awal terhadap ekstrak kentang. Pemeriksaan ini 

dilakukan secara visual

ekstrak kentang yang dihasilkan.

kentang tertera didalam tabel 2

Tabel II. 

Parameter Organoleptis

Adapun ekstrak kentang

Gambar 

Uji Sifat fisik Ekstrak Buah Kentang

Perhitungan rendemen

(%) =

                        = 

Bobot Ekstrak kental x 100%
Bobot simplisia awal

16,12 g   x 100%
   200 g

                       

                        
8,06 %

erhitungan rendemen dilakukan untuk mengetahui jumlah ekstrak kenta

2 kg kentang segar, diperoleh 200 g serbuk kentang, 

menghasilkan ekstrak kental sebesar 16,12 g diperoleh rendemen sebesar 

Pemeriksaan Organoleptis 

Merupakan identifikasi awal terhadap ekstrak kentang. Pemeriksaan ini 

dilakukan secara visual untuk mendeskripsikan bentuk, warna dan bau dari 

yang dihasilkan. Hasil dari pemeriksaan organoleptis ekstrak 

kentang tertera didalam tabel 2:

. Data hasil uji organoleptis ekstrak kentang

Parameter Organoleptis Keterangan
Bentuk Cairan kental
Warna Coklat

Bau Khas

kentang dapat dilihat pada gambar 18

Gambar 13. Ekstrak kental kentang
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untuk mengetahui jumlah ekstrak kental 

serbuk kentang, 

diperoleh rendemen sebesar 8,06 %.

Merupakan identifikasi awal terhadap ekstrak kentang. Pemeriksaan ini 

dan bau dari 

Hasil dari pemeriksaan organoleptis ekstrak 



32

D. Kandungan Kimia Ekstrak 

1. Uji kandungan flavonoid ekstrak kentang dengan menggunakan KLT

Uji ini bersifat kualitatif karena hanya bertujuan untuk mengetahui 

komposisi kandungan kimia dari ekstrak kentang berdasarkan pola kromatogram 

terhadap standar. Uji ini dilakukan dengan metode kromatografi lapis tipis (KLT) 

yang bertujuan untuk mengetahui apakah kandungan kimia yang terdapat dalam 

ekstrak kentang sesuai dengan kandungan zat aktif yang diinginkan. Senyawa 

yang akan diidentifikasi adalah senyawa flavonoid yang merupakan senyawa aktif 

yang memiliki aktivitas antioksidan. Fase diam yang digunakan adalah silika gel 

karena silika gel cepat daya adsorbsinya dan fase gerak (eluen) yang digunakan

yaitu n-butanol, asam asetat dan air (BAA).

Penjenuhan bejana menggunakan campuran pelarut n-butanol, asam asetat, 

dan aquadest (BAA) dengan perbandingan 4:1:5, hal ini berdasarkan literatur yang 

menyatakan bahwa proses elusi senyawa flavonoid menghasilkan hasil yang baik 

dengan campuran larutan BAA(21). Eluen merupakan campuran yang tidak saling 

tercampur karena adanya perbedaan kepolaran yang digunakan untuk elusi.         

n-butanol, asam asetat dan air mempunyai kepolaran yang berbeda, dimana         

n-butanol merupakan eluen yang bersifat semipolar, asam asetat dan air 

merupakan eluen yang bersifat polar. Setelah ketiga larutan tercampur dalam 

corong pisah didiamkan dulu selama 24 jam hingga terpisah menjadi 2 fase(21). 

Fase atas yang akan digunakan dalam proses elusi, sedangkan fase bawahnya 

dibuang. Fase atas yang digunakan karena campuran n-butanol dan asam asetat

telah jenuh dengan aquadest dan bersifat sangat polar sehingga cocok untuk 

digunakan dalam menganalisis flavonoid yang bersifaat sangat polar. Bejana 

dijenuhkan dengan fase atas, ditandai dengan kertas saring yang telah terbasahi 

semua. Plat KLT yang berukuran 2x10 cm ditandai 1 cm diatas dan dibawah 

untuk menentukan jarak elusi, ukuran bercak sekecil dan sesempit mungkin agar 

pemisahan pada plat KLT optimal(47). Sampel berupa ektrak etanol ditotolkan 

pada plat KLT sebelah kiri sedangkan di sebelah kanan di totol dengan 

standarnya, rutin. Diamkan hingga plat KLT jenuh, setelah jenuh diangin-



anginkan hingga kering lalu diamati warnanya di bawah sinar UV 254 nm dan 366 

nm.

Berikut ini merupakan

ekstrak kentang sebelum dan sesudah diuapi amoniak

     S         

  R

  

       A          

Gambar 14. Uji flavonoid 

Keterangan : 
S = Spot yang terbentuk dari ekstrak 
R = Spot yang terbentuk dari pembanding 

A = Spot yang terbentuk pada UV 254 nm
B = Spot yang terbentuk pada UV 3
C = Spot yang terbentuk pada UV 254 nm
D = Spot yang terbentuk pada UV 
E = Spot yang terbentuk pada UV Visibel

Tabel III. Data hasil uji KLT ekstrak 

Senyawa

Flavonoid ekstrak 
kentang

Rutin

anginkan hingga kering lalu diamati warnanya di bawah sinar UV 254 nm dan 366 

Berikut ini merupakan gambar hasil KLT kualitatif uji flavonoid pada 

ekstrak kentang sebelum dan sesudah diuapi amoniak:

        S         S        S         

R    R R

         B C D

Uji flavonoid sebelum dan setelah diuapi amoniak

pot yang terbentuk dari ekstrak etanol kentang
R = Spot yang terbentuk dari pembanding rutin

A = Spot yang terbentuk pada UV 254 nm sebelum diuapi amoniak
B = Spot yang terbentuk pada UV 365 nm sebelum diuapi amoniak

Spot yang terbentuk pada UV 254 nm sesudah diuapi amoniak
Spot yang terbentuk pada UV 366 nm sesudah diuapi amoniak

= Spot yang terbentuk pada UV Visibel

Data hasil uji KLT ekstrak kentang dengan diuapi amoniak

Rf Warna sebelum 
disemprot amoniak

Warna sesudah 
disemprot amoniak

Flavonoid ekstrak 
0,73

λ 254 nm : ungu λ 254 nm : ungu
λ 366 nm : hijau λ 366 nm : hijau

0,56
λ 254 nm : coklat λ 254 nm : coklat tua
λ 366 nm : coklat λ 366 nm : coklat tua
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anginkan hingga kering lalu diamati warnanya di bawah sinar UV 254 nm dan 366 

flavonoid pada 

        S

R

E      

diuapi amoniak

amoniak

sesudah 
disemprot amoniak

λ 254 nm : ungu
λ 366 nm : hijau
λ 254 nm : coklat tua
λ 366 nm : coklat tua



Pada gambar 14

oleh spot sebelum dan sesudah diuapi amoniak. D

amoniak spot ekstrak kentang 

berwarna hijau dibawah sinar 

warna spot yang terbentuk 

berwarna coklat lebih tua

terbukti mengandung senyawa flavonoid karena menghasilkan warna ungu 

dibawah sinar UV254 nm dan berwarna hijau dibawah sinar 

hijau ini juga bisa terjadi karena menggunakan silika gel dengan pengikat dan 

indikator fluoresensi.

dimungkinkan fase gerak yang digunakan tidak bisa untuk senyawa yang tidak 

polar sehingga senyawa yang bersifat tidak polar tertahan di plat KLT dan 

menyebabkan tailing.

Berikut ini merupakan gambar hasil KLT 

pada ektsrak kentang menggunakan DPPH:

               S

     R

A

Gambar 

Keterangan : 
S = Spot yang terbentuk dari ekstrak 
R = Spot yang terbentuk dari pembanding 

A = Spot yang terbentuk pada UV 254 nm
B = Spot yang terbentuk pada UV 365 nm
C = Spot yang terbentuk pada UV Visibel

4 menunjukkan adanya perubahan warna yang terbentuk 

lum dan sesudah diuapi amoniak. Dimana saat sebelum diuapi 

amoniak spot ekstrak kentang berwarna ungu dibawah sinar UV254

berwarna hijau dibawah sinar UV366 nm, namun setelah diuapi dengan amoniak 

warna spot yang terbentuk tidak terlalu berubah warna, sedangkan spot rutin 

lebih tua pada sinar UV254 nm dan UV366 nm. Ekstrak kentang 

terbukti mengandung senyawa flavonoid karena menghasilkan warna ungu 

nm dan berwarna hijau dibawah sinar UV366 nm. 

hijau ini juga bisa terjadi karena menggunakan silika gel dengan pengikat dan 

Pada plat KLT yang diamati terjadi tailing, hal ini 

dimungkinkan fase gerak yang digunakan tidak bisa untuk senyawa yang tidak 

polar sehingga senyawa yang bersifat tidak polar tertahan di plat KLT dan 

Berikut ini merupakan gambar hasil KLT kualitatif uji aktifitas antioksidan 

pada ektsrak kentang menggunakan DPPH:

  S    S

R R

      B C

Gambar 15. Uji antioksidan ekstrak kentang dengan DPPH

pot yang terbentuk dari ekstrak etanol kentang
R = Spot yang terbentuk dari pembanding rutin

A = Spot yang terbentuk pada UV 254 nm
B = Spot yang terbentuk pada UV 365 nm
C = Spot yang terbentuk pada UV Visibel
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menunjukkan adanya perubahan warna yang terbentuk 

imana saat sebelum diuapi 

254 nm dan 

nm, namun setelah diuapi dengan amoniak 

tidak terlalu berubah warna, sedangkan spot rutin 

. Ekstrak kentang 

terbukti mengandung senyawa flavonoid karena menghasilkan warna ungu 

nm. Warna 

hijau ini juga bisa terjadi karena menggunakan silika gel dengan pengikat dan 

terjadi tailing, hal ini 

dimungkinkan fase gerak yang digunakan tidak bisa untuk senyawa yang tidak 

polar sehingga senyawa yang bersifat tidak polar tertahan di plat KLT dan 

aktifitas antioksidan 

antioksidan ekstrak kentang dengan DPPH
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Tabel IV. Data hasil uji KLT ekstrak kentang dengan pereaksi DPPH

Senyawa Rf Warna sebelum 
disemprot DPPH

Warna sesudah 
disemprot DPPH

Flavonoid ekstrak 
kentang 5%

0,73
λ 254 nm : ungu λ 254 nm : kuning
λ 366 nm : hijau λ 366 nm : kuning

Rutin 0,56
λ 254 nm : coklat λ 254 nm : kuning
λ 366 nm : coklat λ 366 nm : kuning

Pada gambar 15 menunjukkan adanya perubahan warna yang terbentuk 

oleh spot sebelum dan sesudah disemprot dengan larutan DPPH. DPPH berfungsi 

sebagai radikal bebas. Adanya efek peredaman radikal bebas ditandai dengan 

perubahan warna ungu menjadi kuning . Dimana saat sebelum disemprot dengan 

larutan DPPH spot ekstrak kentang berwarna ungu dibawah sinar UV254 nm dan 

berwarna hijau dibawah sinar UV366 nm, namun setelah disemprot dengan larutan 

DPPH warna spot yang terbentuk berwarna kuning. Hal ini membuktikan bahwa 

ekstrak kentang dapat meredam radikal bebas DPPH karena menghasilkan warna 

kuning dibawah sinar UV254 nm dan sinar UV366 nm setelah disemprot dengan 

larutan DPPH(65).

2. Uji kandungan flavonoid dengan menggunakan KLT densitometer

Uji kandungan flavonoid dilakukan menggunakan KLT densitometer. 

Ekstrak yang digunakan sebanyak 5% dilarutkan kedalam etanol 70 % pa, 

sedangkan untuk pembanding rutin dengan konsentrasi 1000, 3000 dan 5000 ppm

dilarutkan kedalam metanol p.a. Plat KLT yang digunakan berukuran 5 x 10 cm. 

Ekstrak dan rutin ditotolkan pada plat KLT, kemudian dikeringkan dan 

dimasukkan plat KLT kedalam chamber yang sudah jenuh dengan menggunkan 

fase gerak n-butanol : asam asetat glasial : air (4:1:5). Dilakukan pengembangan 

plat KLT didalam chamber, setelah pengembangan selesai maka plat KLT 

dikeringkan dan dianalisis dengan menggunakan densitometer. Hasil yang dibaca 

adalah nilai Rf, luas area dan persen area. Kemudian hasil yang dibaca akan 

diolah dan didapatkan persamaan kurva baku. 
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Berikut ini merupakan gambar hasil KLT kuantitatif uji flavonoid pada 

ekstrak kentang menggunakan KLT densitometer:

   S    R1    R2   R3          S    R1    R2   R3

A     B

Gambar 16. Uji flavonoid pada ekstrak kentang mengunakan KLT Densitometri

Keterangan : 
S = Spot yang terbentuk dari ekstrak etanol kentang
R1 = Spot yang terbentuk dari pembanding rutin 1000 ppm
R2 = Spot yang terbentuk dari pembanding rutin 3000 ppm
R3 = Spot yang terbentuk dari pembanding rutin 5000 ppm

A = Spot yang terbentuk pada UV 254 nm
B = Spot yang terbentuk pada UV 365 nm

Berikut data hasil pembacaan densitometer :

Tabel V. Data hasil uji KLT ekstrak kentang dengan menggunakan densitometer

Sampel (x) Rf Luas area (y)
Ekstrak kentang 0,05% 0,54 3235,3
Larutan rutin 1000 ppm 0,55 2824,5
Larutan rutin 3000 ppm 0,57 19134,9
Larutan rutin 5000 ppm 0,57 24797,2
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Dengan menggunakan densitometer diketahui kadar flavonoid dari ekstrak 

kentang sebesar 0,0751 %. Dari gambar 16 diketahui bahwa ekstrak etanol 

kentang memiliki nilai Rf yang sama dengan standar rutin, dimana nilai Rf ekstrak 

etanol kentang sebesar 0,54 dan pembandingnya yaitu standar rutin memiliki nilai 

Rf 0,57.  Dalam ektrak etanol kentang 0,05 % mengandung kadar flavonoid 

sebesar 0,0751 %, walaupun kadar flavonoidnya sangat kecil, namun ekstrak 

etanol kentang tetap menunjukkan adanya aktivitas antioksidan, hal ini 

dimungkinkan dalam ekstrak etanol kentang tidak hanya mengandung senyawa 

flavonoid saja yang berfungsi sebagai penangkal radikal bebas (antioksidan).

3. Uji aktifitas antioksidan ekstrak kentang menggunakan DPPH

a. Pembuatan larutan DPPH 40 ppm

40 ppm = 40 g / 1000 mL

= 4 g / 100 mL

b. Pengujian aktifitas antioksidan ekstrak etanol kentang menggunakan DPPH

- Larutan standar  DPPH 40 ppm =  3,8 mL

- Larutan sampel 0,01; 0,02; 0,03; 0,04; 0,05 % =  0,2 mL

- Larutan standar dan larutan sampel di inkubasi selama 30 menit

A B C D E F A B      C       D     E F

1 2

Gambar 17. Uji antioksidan ekstrak kentang saat ditambah dengan DPPH

Keterangan : 
(1) = Larutan sampel ekstrak kentang sesaat ditambah dengan DPPH 40 ppm
(2) = Larutan sampel ekstrak kentang 30 menit setelah ditambah dengan DPPH 40 ppm

A = Larutan DPPH 40 ppm
B, C, D, E, F = Larutan sampel 0,01 % ; 0,02 %; 0,03 %; 0,04 %; 0,05%
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Uji aktivitas antioksidan ektrak etanol kentang menggunakan metode 

DPPH karena metode tersebut sederhana, murah, cepat, peka, serta hanya 

membutuhkan sedikit sampel. DPPH memberikan serapan kuat pada panjang 

gelombang 515,5 nm dengan absorbansi 0,752. Hal ini mendekati nilai 

panjang gelombang DPPH yaitu sekitar 515-520 nm(31). 

Dengan penambahan larutan uji dalam hal ini adalah ekstrak etanol 

kentang, akan terjadi penangkap radikal bebas oleh senyawa flavonoid yang 

terkandung dalam ekstrak etanol kentang, sehingga menyebabkan elektron 

menjadi berpasangan yang kemudian menyebabkan penghilangan warna 

yang sebanding dengan jumlah elektron yang diambil. Pada metode ini 

absorbansi yang diukur adalah absorbansi larutan DPPH sisa yang tidak 

bereaksi dengan senyawa antioksidan. Warna ungu dari larutan DPPH 

menjadi memudar menjadi warna kuning setelah ditambahkan larutan uji 

dapat dilihat pada gambar 17. Intensitas warna DPPH berkurang disebabkan 

oleh reaksi penangkapan radikal bebas DPPH oleh senyawa flavonoid yang 

terkandung dalam ektrak etanol kentang, dimana elektron bebas dari DPPH 

telah berpasangan dengan atom hidrogen dari senyawa flavonoid yang akan 

membentuk DPPH-H tereduksi yang lebih stabil, rekasi tersebut dapat 

dilihat pada gambar berikut :
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c. Perhitungan persen penghambatan (% inhibisi) ekstrak etanol kentang 

Setelah dilakukan pembacaan absorbansi menggunakan 

spektrofotometer uv-vis, dapat dihitung nilai % peredaman radikal bebas 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

% inhibisi =  (Abskontrol – Abssampel)  x 100 %
        Abskontrol

Tabel VI. Data persen penghambatan ekstrak kentang dengan variasi kadar

Dari hasil penelitian diperoleh nilai % peredaman radikal bebas untuk 

ekstrak etanol kentang 0,01; 0,02; 0,03; 0,04; 0,05 % berturut-turut 18,54;

26,43; 52,90; 65,71 dan 69,70 %. Hal ini menunjukkan bahwa ekstrak etanol 

kentang 5% memiliki aktivitas antioksidan yang paling besar diantara kelima 

sampel. Hal ini disebabkan jumlah ekstrak etanol kentang yang ditambahkan 

lebih banyak, yaitu 5% sedangakan pada sampel lain kurang dari 5%. Dari 

hasil yang diperoleh dapat diambil kesimpulan bahwa semakin banyak 

ekstrak etanol kentang yang digunakan maka semakin besar % peredaman 

radikal bebasnya, sehingga semakin besar aktivitas antioksidannya. A          B             

C D     E      F

Konsentrasi
(b/v)

Replikasi
Absorbansi

λ 515 nm
% Peredaman
radikal bebas

Rata-rata ± SD

DPPH 40 
ppm

1 0,899 -
-2 0,879 -

3 0,877 -

0,01 %
1 0,711 20,91 %

18,54 % ± 2,082 0,723 17,74 %
3 0,728 16,98 %

0,02 %
1 0,658 26,80 %

26,43 % ± 0,442 0,651 25,93 %
3 0,644 26,56 %

0,03 %
1 0,416 53,72 %

52,90 % ± 0,702 0,417 52,55 %
3 0,417 52,45 %

0,04 %
1 0,302 66,40 %

65,71 % ± 0,612 0,303 65,52 %
3 0,305 65,22 %

0,05%
1 0,260 71,07 %

69,70 % ± 1,252 0,276 68,60 %
3 0,268 69,44 %
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Hubungan absorbansi DPPH (% peredaman) terhadap konsentrasi 

sampel ekstrak etanol kentang untuk menganalisis aktivitas antioksidannya 

dapat dilihat pada gambar 18 :

Gambar  18. Grafik % Peredaman Vs Konsentrasi ekstrak etanol Kentang

Dari gambar 18, dapat dilihat adanya peningkatan % peredaman 

radikal bebas DPPH yang diberi larutan uji pada setiap kenaikan konsentrasi.

Hal ini membuktikan bahwa peningkatan konsentrasi ekstrak etanol kentang 

dapat meningkatkan % peredaman radikal bebas DPPH. Aktivitas antioksidan 

yang paling besar adalah kadar ekstrak kentang 0,05%. Jadi dapat 

disimpulkan, dengan peningkatan konsentrasi ekstrak maka akan 

meningkatkan aktivitas antioksidan.

E. Pembuatan dan Aktivitas Vanishing Cream Ekstrak Etanol Kentang

Dalam pembuatan vanishing cream ekstrak etanol kentang, 

menggunakan fase minyak asam stearat, setil alkohol dan paraffin cair. Untuk 

fase air terdiri dari gliserin, trietanolamin, dan akuabidestilata. Sedangkan untuk 

metil paraben dicampurkan kedalam fase minyak. Semua bahan dipanaskan 

R² = 0.957
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dalam tempat yang berbeda di atas water warming bath dengan suhu 60ºC. 

Setelah semua bahan terlarut, maka fase minyak dan fase air dicampur dengan 

menggunakan mixer dengan kecepatan tinggi hingga membentuk massa krim. 

Kemudian ditambahkan ekstrak etanol kentang 5 % dan minyak mawar kedalam 

massa krim dan di campur hingga tercampur rata.

1. Uji Aktivitas Antioksidan Vanishing Cream Ekstrak Etanol Kentang 

Uji aktivitas antioksidan vanishing cream dilakukan untuk 

mengetahui apakah ekstrak etanol kentang yang terkandung dalam vanishing 

cream yang dibuat masih memiliki efek antioksidan. Dimana caranya dengan 

mengambil 1 g krim sampel lalu diencerkan dengan etanol hingga 100 mL, 

lalu diambil 5 mL larutan pertama diencerkan dengan etanol hingga 50 mL, 

lalu lalu diambil 5 mL larutan kedua diencerkan dengan etanol hingga 25 mL. 

Pengenceran ini dilakukan agar larutan uji dapat terbaca pada 

spektrofotometer UV, dimana hanya larutan berwarna bening yang dapat 

terbaca. Gambar pengenceran dapat dilihat pada gambar berikut ini.

A      B          C

Gambar 19. Pengenceran vanishing cream ekstrak kentang

Keterangan : 
A = Larutan krim ekstrak etanol kentang pengenceran pertama
B = Larutan krim ekstrak etanol kentang pengenceran kedua
C = Larutan krim ekstrak etanol kentang pengenceran ketiga
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       A    B C      D

Gambar 20. Larutan vanishing cream ekstrak kentang diberi DPPH

Keterangan : 
A = Larutan DPPH 40 ppm
B = Krim Ekstrak etanol kentang + DPPH replikasi 1
C = Krim Ekstrak etanol kentang + DPPH replikasi 2
D = Krim Ekstrak etanol kentang + DPPH replikasi 3

Penambahan larutan uji krim ekstrak etanol kentang pada larutan 

DPPH, menyebabkan  terjadinya penangkap radikal bebas oleh senyawa 

flavonoid yang terkandung dalam krim ekstrak etanol kentang, sehingga

menyebabkan penghilangan warna yang sebanding dengan jumlah elektron 

yang diambil. Warna ungu dari larutan DPPH menjadi sedikit memudar 

setelah ditambahkan larutan uji dapat dilihat pada gambar 20. Intensitas 

warna DPPH berkurang disebabkan oleh reaksi penangkapan radikal bebas 

DPPH oleh senyawa flavonoid yang terkandung dalam ektrak etanol kentang. 

Namun, perubahan warna ungu yang terjadi tidak terlalu signifikan seperti 

perubahan warna pada penambahan ektrak etanol kentang yang berubah dari 

ungu menjadi kuning. Hal ini mungkin disebabkan kandungan antioksidan 

pada krim berkurang, sehingga perubahan warna tidak signifikan seperti pada 

ekstrak.

Tabel VII. Data persen penghambatan vanishing cream ekstrak etanol kentang

Sampel Replikasi
Absorbansi 
λ 515 nm

% Peredaman 
radikal bebas

Rata-rata ± SD

Vanishing 
cream ekstrak 
etanol kentang

1 0,634 21,04 %
21,44 % ± 0,872 0,622 22,44 %

3 0,642 20,83 %
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Nilai Absorbansi vanishing cream ekstrak etanol kentang dibaca 

menggunakan spektrofotometer UV-Vis dengan  λ = 515 nm. Dari hasil 

penelitian diperoleh nilai % peredaman radikal bebas untuk krim ekstrak 

etanol kentang 5 % sebesar 21,44 %. Hal ini menunjukkan pengurangan nilai 

% peredaman radikal bebas dari ektrak etanol kentang 0,05 % sebesar 

69,717 % menjadi 21,44 % saat dibuat kedalam sediaan krim. Hal ini 

dikarenakan pada krim dilakukan pengenceran hingga 3 kali (15 kali 

pengenceran). Selain itu diperkirakan bahan-bahan dari vanishing cream

seperti asam stearat dan metil paraben memiliki gugus karbonil yang dapat

menyerap panjang gelombang di panjang gelombang ultraviolet dan tampak, 

sehingga meningkatkan nilai absorbansinya yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan nilai % peredamannya.

2. Penentuan nilai SPF (Sun Protecting Factor)

Keterangan : EE : Efek spektrum eritemal
I      : Spektrum intensitas surya
Abs : Absorbansi larutan sampel
CF   : Faktor koreksi (10)
dimana, nilai EE x I bernilai 1,0002.

Tabel VIII.  Nilai absorbansi dan SPF vanishing cream ekstrak kentang

Formula
Krim

Replikasi
Panjang gelombang (λ)

290 295 300 305 310 315 320

Ekstrak 
kentang

1 0,360 0,353 0,347 0,342 0,337 0,332 0,328
2 0,361 0,354 0,348 0,343 0,338 0,333 0,328
3 0,361 0,354 0,348 0,342 0,337 0,332 0,326

Formula Krim SPF
Replikasi 1 3,427
Replikasi 2 3,436
Replikasi 3 3,429
rata-rata ± SD 3,43 ± 0,004
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Penentuan nilai SPF dilakukan dengan menggunakan uji 

spektrofotometri pada daerah UV dan hasilnya disajikan pada tabel IX.

Serapan spektra UV menunjukkan adanya serapan pada daerah UV B yaitu 

pada panjang gelombang 290, 295, 300, 305, 310, 315 dan 320 nm. Hal ini 

juga menunjukkan bahwa senyawa flavonoid yang terkandung dalam ektrak 

etanol kentang merupakan senyawa tabir surya tipe UV-B.

Dari hasil penelitian, diperoleh nilai SPF pada formula vanishing 

cream dari ekstrak etanol kentang sebesar 3,43. Sehingga diketahui bahwa 

formula vanishing cream dari ekstrak etanol kentang mampu meneruskan 

sepertiga sinar matahari kekulit. Namun pada penelitian ini, nilai SPF yang 

diperoleh terlalu rendah dan tidak sesuai dengan SNI yang menyatakan SPF 

untuk tabir surya minimal 15. 

3. Uji Stabilitas Fisik Formula Vanishing Cream Ekstrak Etanol Kentang

Uji stabilitas fisik yang merupakan salah satu parameter stabilitas 

krim yang  dilakukan satu kali setiap 5 hari selama 30 hari dimulai pada hari 

pembuatan vanishing cream ekstrak etanol kentang.

Gambar 21. Formulasi vanishing cream ekstrak etanol kentang

a. Uji Organoleptik

Uji organoleptik sangat penting dilakukan untuk mendukung 

penerimaan konsumen tehadap vanishing cream ekstrak etanol kentang. 

Kriteria sediaan yang baik adalah harus merupakan produk yang menarik 

yang mempunyai identitas sendiri serta bebas dari serpihan, keretakan, 

pelunturan dan kontaminasi.
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Uji organoleptik dilakukan dengan melihat secara makroskopik bentuk, 

warna dan bau dari vanishing cream ekstrak etanol kentang yang dibuat. 

Sediaan vanishing cream diletakkan di dalam ruangan dengan suhu ruangan 

15-25ºC dengan tujuan agar hasil pengujian tidak dipengaruhi oleh suhu

ruangan, kemudian diamati secara visual. Hasil pemerikasaan organoleptik

sediaan vanishing cream ekstrak etanol kentang dapat dilihat pada tabel IX.

Tabel IX. Uji organoleptis vanishing cream ekstrak etanol kentang

Hari ke Bentuk Warna Bau
0 krim homogen krem khas minyak mawar
5 krim homogen krem khas minyak mawar

10 krim homogen krem khas minyak mawar
15 krim homogen krem khas minyak mawar
20 krim homogen krem khas minyak mawar
25 krim homogen krem khas minyak mawar
30 krim homogen krem khas minyak mawar

Dari penelitian yang dilakukan di peroleh formula vanishing cream

ekstrak etanol kentang berbentuk semi padat, berwarna krem, dan berbau 

khas minyak mawar dan semua parameter ini stabil selama empat minggu 

penyimpanan.

b. Uji pH

Uji pH dilakukan untuk mengetahui besarnya pH sediaan vanishing 

cream ekstrak etanol kentang yang dibuat dan diharapkan pH yang dihasilkan 

sesuai dengan pH kulit sehingga jika digunakan tidak menyebabkan iritasi 

pada kulit. Hasil uji pH vanishing cream ekstrak etanol kentang dapat dilihat 

pada tabel berikut ini :

Tabel X. Uji pH vanishing cream ekstrak etanol kentang

Hari ke Replikasi 1 Replikasi 2 Replikasi 3 Rata-rata ± SD
0 6,35 6,45 6,58 6,46 ± 0,11
5 6,52 6,46 6,5 6,49 ± 0,03
10 6,89 6,96 6,96 6,93 ± 0,04
15 7,01 7,02 6,99 7,00 ± 0,01
20 7,04 7,05 7,03 7,02 ± 0,02
25 7,06 7,05 7,07 7,06 ± 0,01
30 7,08 7,07 7,09 7,08 ± 0,01



46

Gambar 22. Data pH vanishing cream selama 30 hari

Derajat keasaman suatu produk ditunjukkan oleh nilai pH produk 

tersebut. pH sediaan topikal harus sesuai dengan pH kulit yaitu 4,5 – 6,5, 

sehingga sediaan topikal dengan pH lebih kecil atau lebih besar dengan pH 

kulit dimungkinkan akan dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Nilai pH yang 

diperoleh dari uji pH selama 4 minggu berubah-ubah yaitu antara 6,5 hingga 

7. Dari data diatas menunjukkan pH vanishing cream tidak stabil, hal ini 

disebabkan karena tidak ditambahkan pendapar yang berfungsi menstabilkan 

pH sehingga pH tidak stabil di setiap pengambilan data, selain itu bahan-

bahan krim memiliki gugus fungsi yang dapat meningkatkan pH sediaan, 

contohnya seperti TEA yang memiliki gugus N yang bersifat basa. Tetapi pH 

ini termasuk pH normal dan sedikit basa untuk kulit. Jadi sediaan yang 

dihasilkan kemungkinan untuk mengiritasi kulit kecil dan kemampuan 

menembus kulit juga rendah. Data uji pH dianalisis secara statistik dengan 

menggunakan Paired T-Test didapatkan hasil signifikan 0,009 sehingga hasil 

ini bisa disimpulkan bahwa data yang didapat berbeda secara signifikan dari 

hari pertama sampai hari ke-30 karena nilai signifikannya kurang dari 0,05

(p < 0,5).

c. Uji daya lekat

Daya lekat merupakan kemampuan untuk melekat dan melapisi 

permukaan kulit sewaktu digunakan agar dapat berfungsi maksimal. Semakin 

lama kemampuan daya lekat sediaan vanishing cream ekstrak etanol kentang
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maka semakin lama kontak zat aktif dengan kulit, sehingga semakin banyak 

zat aktif yang diserap oleh kulit dan efek semakin maksimal. Hasil uji daya 

lekat dapat dilihat pada tabel XII.

Tabel XI. Uji daya lekat vanishing cream ekstrak etanol kentang

Gambar 23. Data daya lekat vanishing cream selama 30 hari

Pada penelitian ini diperoleh daya lekat vanishing cream ekstrak etanol 

kentang selama 4 minggu berkisar 0,5 detik hingga 1 detik. Ketidak stabilan 

vanishing cream ekstrak etanol kentang mungkin dikarenakan kadar air yang 

terdapat pada vanishing cream ekstrak etanol kentang berkurang selama 

penyimpanan, menyebabkan daya lekatnya tiap hari semakin lama. Data uji 

daya lekat dianalisis secara statistik dengan menggunakan Paired T-Test

didapatkan hasil signifikan 0,034 sehingga hasil ini bisa disimpulkan bahwa 

data yang didapat berbeda secara signifikan dari hari pertama sampai hari ke-

30 karena nilai signifikannya kurang dari 0,05 (p < 0,5).
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Hari ke Replikasi 1
(detik)

Replikasi 2
(detik)

Replikasi 3
(detik)

Rata-rata ± 
SD

0 0,63 0,87 0,82 0,77 ± 0,12
5 0,68 0,75 0,89 0,77 ± 0,10

10 0,88 0,87 0,95 0,90 ± 0,04
15 0,78 0,98 0,97 0,91 ± 0,11 
20 0,88 0,97 0,96 0,93 ± 0,04
25 0.98 0,89 0,96 0,94 ± 0,04
30 1,12 0,98 1,00 1,03 ± 0,07
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d. Uji daya sebar

Uji daya sebar dilakukan untuk mengetahui kemampuan vanishing 

cream ekstrak etanol kentang untuk menyebar pada daerah pemakaiannya. 

Semakin besar diameter daya sebar menggambarkan bahwa vanishing cream

ekstrak etanol kentang akan menyebar dengan cepat tanpa penekanan yang 

berlebih. Daya sebar yang baik adalah yang paling luas sehingga kontak 

antara zat aktif pada sediaan vanishing cream ekstrak etanol kentang dengan 

kulit semakin besar sehingga zat aktif terdistribusi dengan baik pada tempat 

pemakaian. Hasil uji daya sebar dapat dilihat pada tabel XII.

Tabel XII. Uji daya sebar vanishing cream ekstrak etanol kentang

Gambar 24. Data daya sebar vanishing cream selama 30 hari

Daya sebar yang diperoleh pada formula yang diperoleh selama 4 

minggu berkisar  6 cm hingga 8 cm. Perbedaan daya sebar ini mungkin 

disebabkan karena berkurangnya kadar air yang terdapat pada vanishing 

cream ekstrak etanol kentang yang menyebabkan vanishing cream ekstrak 
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Hari ke Rata-rata ± SD
0 7,90 ± 0,30
5 7,05 ± 0,21
10 6,90 ± 0,24
15 6,48 ± 0,17 
20 6,46 ± 0,16 
25 6,40 ± 0,27 
30 6,22 ± 0,15
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etanol kentang yang dibuat menjadi tidak stabil. Data uji daya sebar dianalisis 

secara statistik dengan menggunakan Paired T-Test didapatkan hasil 

signifikan 0,003 sehingga hasil ini bisa disimpulkan bahwa data yang didapat 

berbeda secara signifikan dari hari pertama sampai hari ke-30 karena nilai 

signifikannya kurang dari 0,05 (p < 0,05).
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut :

1. Ekstrak etanol kentang memiliki aktivitas antioksidan yang dapat diukur 

menggunakan metode DPPH.

2. Vanishing cream ekstrak etanol kentang memiliki aktivitas antioksidan dan 

aktivitas tabir surya.

3. Stabilitas fisik sediaan vanishing cream ekstrak etanol kentang tidak stabil, 

hal ini dapat dilihat dari adanya perubahan pada nilai pH, daya lekat, dan daya 

sebarnya, walaupun uji organoleptis dan homogenitasnya tetap stabil selama 

penyimpanan 4 minggu. Dari data statistik yang digunakan, menunjukkan 

bahwa daya sebar dan lekat berbeda signifikan setiap harinya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disarankan untuk:

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai aktivitas antioksidan dan 

tabir surya ekstrak etanol kentang dengan metode yang lain.

2. Perlu dilakukan perubahan formulasi agar vanishing cream ekstrak etanol 

kentang yang dibuat menjadi lebih stabil.
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Lampiran 1. Surat Keterangan Determinasi
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Lampiran 2. Vanishing cream ekstrak etanol kentang (a); Alat ultrasonic Branson 
(b); UV Visible Spectrofotometer (c); alat homoginezer (d); alat uji 
daya sebar (e); alat uji daya pisah (f); alat ukur pH (g); seperangkat 
alat densitometer (h)

(a)

(b)

(c)
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(c)

(d)

      (e) (f)

(g)
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(h)



Lampiran 3.  Hasil kromatogram 
setelah diuapi amoniak

     S         

  R

  

       A          

Keterangan : 
S = Spot yang terbentuk dari ekstrak 
R = Spot yang terbentuk dari pembanding 

A = Spot yang terbentuk pada UV 254 nm
B = Spot yang terbentuk pada UV 365 nm
C = Spot yang terbentuk pada UV 254 nm
D = Spot yang terbentuk pada UV 
E = Spot yang ter

Hasil kromatogram uji flavonoid ekstrak kentang sebelum dan 
setelah diuapi amoniak

        S         S        S         

R    R R

         B C D

pot yang terbentuk dari ekstrak etanol kentang
R = Spot yang terbentuk dari pembanding rutin

yang terbentuk pada UV 254 nm sebelum diuapi amoniak
B = Spot yang terbentuk pada UV 365 nm sebelum diuapi amoniak

Spot yang terbentuk pada UV 254 nm sesudah diuapi amoniak
Spot yang terbentuk pada UV 366 nm sesudah diuapi amoniak

= Spot yang terbentuk pada UV Visibel

60

sebelum dan 

        S

R

E      



Lampiran 4.  Hasil kromatogram 

               S

     R

A

Keterangan : 
S = Spot yang terbentuk dari ekstrak 
R = Spot yang terbentuk dari pembanding 

A = Spot yang terbentuk pada UV 254 nm
B = Spot yang terbentuk pada UV 365 nm
C = Spot yang terbentuk pada UV Visibel

Hasil kromatogram Uji antioksidan ekstrak kentang dengan DPPH

  S    S

R R

      B C

pot yang terbentuk dari ekstrak etanol kentang
R = Spot yang terbentuk dari pembanding rutin

A = Spot yang terbentuk pada UV 254 nm
B = Spot yang terbentuk pada UV 365 nm
C = Spot yang terbentuk pada UV Visibel
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Uji antioksidan ekstrak kentang dengan DPPH
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Lampiran 5.  Hasil kromatogram Uji flavonoid pada ekstrak kentang dengan 
Densitometer

   S    R1    R2   R3          S    R1    R2   R3

A     B

Keterangan : 
S = Spot yang terbentuk dari ekstrak etanol kentang
R1 = Spot yang terbentuk dari pembanding rutin 1000 ppm
R2 = Spot yang terbentuk dari pembanding rutin 3000 ppm
R3 = Spot yang terbentuk dari pembanding rutin 5000 ppm

A = Spot yang terbentuk pada UV 254 nm
B = Spot yang terbentuk pada UV 365 nm
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Lampiran 6. Data hasil uji KLT ekstrak kentang dengan menggunakan 

densitometer

Sampel Rf Luas area
Ekstrak kentang 5% 0,54 3235,3

Larutan rutin 1000 ppm 0,55 2824,5
Larutan rutin 3000 ppm 0,57 19134,9
Larutin rutin 5000 ppm 0,57 247797,2

Persamaan kurva baku regresi linier dari standar 1000-5000 ppm:

a = -890,991 y = bx + a

b = 5,4931 y = 5,4931x – 893,991

r = 0,9828

Perhitungan kadar flavonoid pada ekstrak kentang:

         y  = 5,4931x – 893,991

3235,4 =  5,4931x – 893,991

         x  = 3235,3 + 893,991
        5,4931

         x  = 751,723 ppm

         x  = 751,723 mg/1000 mL

         x  = 0,0751 g/100 mL

         x  = 0,0751%
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Lampiran 7. Uji antioksidan ekstrak kentang saat ditambah dengan DPPH

          A      B      C    D E       F                A      B       C     D     E     F

1 2

Keterangan : 
(1) = Larutan sampel 1, 2, 3, 4, 5 % sesaat ditambah dengan DPPH 40 ppm
(2) = Larutan sampel 1, 2, 3, 4, 5 % 30 menit setelah ditambah dengan DPPH 40 ppm

A = Larutan DPPH 40 ppm
B = Larutan sampel 1 %
C = Larutan sampel 2 %
D = Larutan sampel 3 %
E = Larutan sampel 4 %
F = Larutan sampel 5 %



65

Lampiran 8. Absorbansi larutan sampel ekstrak kentang pada panjang gelombang 
515 nm
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Lampiran 9. Perhitungan % peredaman radikal bebas ekstrak etanol kentang

Keteranga : Konsentrasi DPPH 40 ppm

Absorbansi DPPH 40 ppm : 0,899; 0,879; 0,877 ( ∑ = 0,885)

% inhibisi =  absorbansi kontrol – absorbansi sampel   x  100 %

Absorbansi kontrol

1. Konsentrasi 0,01 %

a. Replikasi 1= 0,899 – 0,711   x  100 %   =  20,91 %

0,899

b. Replikasi 1= 0,879 – 0,723   x  100 %   =  17,74 %

0,879

c. Replikasi 1= 0,877 – 0,728   x  100 %   =  16,98 %

0,877

Konsentrasi Replikasi
Absorbansi
λ 515 nm

% Peredaman
radikal bebas

Rata-rata ± 
SD

1%
1 0,711 20,91 %

18,54 ± 2,082 0,723 17,74 %
3 0,728 16,98 %

2%
1 0,658 26,80 %

26,43 ± 0,442 0,651 25,93 %
3 0,644 26,56 %

3%
1 0,416 53,72 %

52,90 ± 0,702 0,417 52,55 %
3 0,417 52,45 %

4%
1 0,302 66,40 %

65,71 ± 0,612 0,303 65,52 %
3 0,305 65,22 %

5%
1 0,260 71,07 %

69,70 ± 1,252 0,276 68,60 %
3 0,268 69,44 %
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2. Konsentrasi 0,02 %

a. Replikasi 1= 0,899 – 0,658   x  100 %   =  26,80 %

0,899

b. Replikasi 1= 0,879 – 0,651   x  100 %   =  25,93 %

0,879

c. Replikasi 1= 0,877 – 0,644   x  100 %   =  26,56 %

0,877

3. Konsentrasi 0,03 %

a. Replikasi 1= 0,899 – 0,416   x  100 %   =  53,72 %

0,899

b. Replikasi 1= 0,879 – 0,417   x  100 %   =  52,55 %

0,879

c. Replikasi 1= 0,877 – 0,417   x  100 %   =  52,45 %

0,877

4. Konsentrasi 0,04 %

a. Replikasi 1= 0,899 – 0,302   x  100 %   =  66,40 %

0,899

b. Replikasi 1= 0,879 – 0,303   x  100 %   =  65,52 %

0,879

c. Replikasi 1= 0,877 – 0,305   x  100 %   =  65,22 %

0,877

5. Konsentrasi 0,05 %

a. Replikasi 1= 0,899 – 0,260   x  100 %   =  71,07 %

0,899

b. Replikasi 1= 0,879 – 0,276   x  100 %   =  68,60 %

0, 879

c. Replikasi 1= 0,877 – 0,268   x  100 %   =  69,44 %

0,877
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Lampiran 10. Absorbansi Ekstrak kentang 5% dan standar rutin 1000, 3000 dan 
5000 ppm dengan Densitometer pada panjang gelombang 257 nm



69



70



71



72



73

Lampiran 11. Absorbansi larutan sampel vanishing cream  ekstrak etanol kentang
pada λ UVB  replikasi 1 (i); replikasi 2 (ii); replikasi 3 (iii)

(i)

(ii)
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(iii)
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Lampiran 12. Nilai Absorbansi dan SPF krim ekstrak etanol kentang

Keterangan : EE : Efek spektrum eritemal
I      : Spektrum intensitas surya
Abs : Absorbansi larutan sampel
CF   : Faktor koreksi (10)

dimana, nilai EE x I bernilai 1,0002.

Panjang Gelombang (λ nm) EE x I
290
295
300
305
310
315
320

0,0150
0,0817
0,2874
0,3278
0,1864
0,0839
0,0180

Total 1,0002

Formula
Krim

Replikasi
Panjang gelombang (λ)

290 295 300 305 310 315 320

Ekstrak 
5%

1 0.360 0.353 0.347 0.342 0.337 0.332 0.328
2 0.361 0.354 0.348 0.343 0.338 0.333 0.328
3 0.361 0.354 0.348 0.342 0.337 0.332 0.326

 Replikasi 1

SPF = 10 x 1,0002 x (0.360 + 0.353 + 0.347 + 0.342 + 0.337 + 0.332 + 0.328 )  
7

= 3,427

 Replikasi 2

SPF = 10 x 1,0002 x (0.361 + 0.354 + 0.348 + 0.343 + 0.338 + 0.333 + 0.328 )  
7

= 3,436

 Replikasi 1

SPF = 10 x 1,0002 x (0.361 + 0.354 + 0.348 + 0.342 + 0.337 + 0.332 + 0.326 )  
7

= 3,429

Rata-rata =  3,427 + 3,436 + 3,429  = 3,43 
3
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Lampiran 13. Hasil Uji Stabilitas Fisik Sediaan Vanishing Cream Ekstrak Etanol
Kentang

A. Uji Organoleptis
Hari ke Bentuk Warna Bau

0 krim homogen krem khas minyak mawar
5 krim homogen krem khas minyak mawar
10 krim homogen krem khas minyak mawar
15 krim homogen krem khas minyak mawar
20 krim homogen krem khas minyak mawar
25 krim homogen krem khas minyak mawar
30 krim homogen krem khas minyak mawar

B. Uji pH
Hari ke Replikasi 1 Replikasi 2 Replikasi 3 Rata-rata ± SD

0 6,35 6,45 6,58 6,46 ± 0,11
5 6,52 6,46 6,5 6,49 ± 0,03

10 6,89 6,96 6,96 6,93 ± 0,04
15 7,01 7,02 6,99 7,00 ± 0,01
20 7,04 7,05 7,03 7,02 ± 0,02
25 7,06 7,05 7,07 7,06 ± 0,01
30 7,08 7,07 7,09 7,08 ± 0,01

6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9

7
7.1
7.2

0 5 10 15 20 25 30 35

pH

hari ke

Data pH

Hari ke Rata-rata ± SD
0 6,46 ± 0,11
5 6,49 ± 0,03
10 6,93 ± 0,04
15 7,00 ± 0,01
20 7,02 ± 0,02
25 7,06 ± 0,01
30 7,08 ± 0,01
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C. Uji Daya Lekat

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 5 10 15 20 25 30 35

da
ya

 le
ka

t

hari ke

Daya Lekat

Hari ke Replikasi 1
(detik)

Replikasi 2
(detik)

Replikasi 3
(detik)

Rata-rata ± 
SD

0 0,63 0,87 0,82 0,77 ± 0,12
5 0,68 0,75 0,89 0,77 ± 0,10

10 0,88 0,87 0,95 0,90 ± 0,04
15 0,78 0,98 0,97 0,91 ± 0,11 
20 0,88 0,97 0,96 0,93 ± 0,04
25 0.98 0,89 0,96 0,94 ± 0,04
30 1,12 0,98 1,00 1,03 ± 0,07

Hari ke Rata-rata ± SD
0 0,77 ± 0,12
5 0,77 ± 0,10

10 0,90 ± 0,04
15 0,91 ± 0,11 
20 0,93 ± 0,04
25 0,94 ± 0,04
30 1,03 ± 0,07
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D. Uji Daya Sebar

Beban
(gram)

Daya Sebar (cm)

Hari ke 0 Hari ke 5 Hari ke 10

Rep 1 2 3 1 2 3 1 2 3
156,5 g 5,20 5,00 5,25 4,70 4,70 4,55 4,52 4,60 4,10

50 g 5,55 5,60 5,75 5,00 4,90 4,80 4,82 4,92 4,50
100 g 6,00 5,95 6,25 5,25 5,30 5,20 5,07 5,20 4,75
200 g 6,20 6,35 6,75 5,85 5,75 5,50 5,52 5,60 5,15
500 g 6,95 7,05 7,30 6,40 6,60 6,30 6,20 6,35 5,97

1000 g 7,55 8,05 8,10 7,15 7,20 6,80 7,02 7,07 6,62

Beban
(gram)

Daya Sebar (cm)

Hari ke 15 Hari ke 20 Hari ke 25

Rep 1 2 3 1 2 3 1 2 3
156,5 g 4,15 4,12 4,30 4,12 3,97 3,90 4,35 3,92 3,77

50 g 4,42 4,37 4,55 4,15 4,40 4,27 4,87 4,35 4,20
100 g 4,70 4,62 4,77 4,75 4,75 4,62 5,00 4,70 4,30
200 g 5,12 4,95 5,12 5,12 4,97 5,00 5,22 5,12 4,80
500 g 6,00 5,62 5,82 5,85 5,90 5,80 5,95 5,75 5,67

1000 g 6,67 6,32 6,47 6,27 6,57 6,55 6,70 6,37 6,15

0

2

4

6

8

10

0 5 10 15 20 25 30 35

da
ya

 s
eb

ar

hari ke

Daya Sebar

Beban
(gram)

Daya Sebar (cm)
Hari ke 30

Rep 1 2 3
156,5 g 3,70 3,80 3,62

50 g 3,77 4,20 4,00
100 g 4,30 4,60 4,22
200 g 4,65 4,90 4,67
500 g 5,52 5,72 5,25
1000 g 6,35 6,27 6,05

Hari ke Rata-rata ± SD
0 7,90 ± 0,30
5 7,05 ± 0,21
10 6,90 ± 0,24
15 6,48 ± 0,17 
20 6,46 ± 0,16 
25 6,40 ± 0,27 
30 6,22 ± 0,15
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