
BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Radikal bebas adalah sebuah atom atau molekul yang mempunyai satu 

atau lebih elektron tidak berpasangan pada orbital terluarnya (Clarkson dan 

Thompson, 2000) sehingga untuk menjadi stabil radikal bebas cenderung akan 

mengambil elektron dari molekul lain yang menimbulkan ketidaknormalan 

molekul lain dan memulai reaksi berantai yang dapat merusak jaringan (Da’i et al, 

2010). Oleh karena itu, diperlukan senyawa yang dapat meredam efek negatif dari 

radikal bebas, yaitu antioksidan (Karyadi, 1997). Salah satu sumber antioksidan 

yang berasal dari alam adalah tanaman kedelai. Pada kedelai, komponen penting 

yang bertindak sebagai antioksidan adalah isoflavon (Saija et al., 1995). Isoflavon 

mengandung gugus fenolik yang mempunyai kemampuan sebagai antioksidan dan 

mencegah terjadinya kerusakan akibat radikal bebas melalui dua mekanisme, 

yaitu: mendonorkan ion hidrogen dan bertindak sebagai scavenger radikal bebas 

secara langsung (Astuti, 2008). 

Terdapat beberapa solusi dalam mengurangi kerusakan kulit akibat radikal 

bebas, salah satu yang dapat digunakan adalah menggunakan sediaan topikal yang 

mengandung antioksidan. Krim dan gel merupakan sediaan topikal yang sering 

digunakan karena pemakaiannya yang mudah. Gel adalah sediaan setengah padat 

yang terdiri dari suatu dispersi yang tersusun baik dari partikel anorganik yang 

kecil atau molekul organik yang besar. Sedangkan krim adalah cairan kental atau 

emulsi setengah padat baik bertipe air dalam minyak atau minyak dalam air 

(Ansel, 1989). 

Pada penelitian ini, aktivitas penangkapan radikal bebas pada sediaan gel 

dan krim diukur menggunakan metode DPPH dengan alat spektrofotometer UV-

Vis. Metode DPPH merupakan metode yang sederhana, cepat, dan mudah untuk 

skrining aktivitas penangkapan radikal beberapa senyawa, selain itu metode ini 

terbukti akurat dan praktis (Prakash et al., 2001). Pengujian dilakukan sebanyak 3 

kali, yaitu pada hari ke nol, minggu ke empat dan minggu ke delapan. 
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B. Rumusan Masalah 

Bagaimana aktivitas penangkapan radikal bebas dari ekstrak sari biji 

kedelai (Glycine max. L) dalam sediaan krim dan gel? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas penangkapan 

radikal bebas dari ekstrak biji kedelai (Glycine  max. L) dalam sediaan gel dan 

krim. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Kedelai (Glycine max. L) 

Tanaman kedelai merupakan tanaman asli dari Asia Timur dan 

mempunyai klasifikasi sebagai berikut: 

a. Klasifikasi Kedelai 

Phylum  : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Ordo  : Fabales 

Famili  : Fabaceae 

Subfamili  : Faboideae 

Genus  : Glycine 

Species  : Glycine max (Muchtadi, 2010). 

b. Morfologi kedelai 

Kedelai merupakan sumber protein nabati utama bagi masyarakat. Biji 

kedelai berbentuk sferis atau memanjang tergantung dari varietasnya. Warna biji 

kedelai ada yang kuning, hijau, coklat atau hitam (Muchtadi, 2010). 

c. Kandungan kedelai 

Kedelai (per 100 gram) mengandung antara lain protein 34,9 gram; kalori 

331 kal, lemak 18,1 gram; hidrat arang 34,8 gram; fosfor 585 mg; besi 8 mg; 

vitamin A 110 SI; vitamin B1 0,7 mg; dan air 7,5 gram (Utami, 2008). 
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Kedelai mengandung 1-3 mg isoflavon/g kedelai, sedangkan produk hasil 

olahannya mengandung 0,025-3 mg isoflavon/g produk olahan kedelai (Muchtadi, 

2009).  

d. Khasiat kedelai 

Pada bidang kesehatan, kedelai berkhasiat sebagai pencegah dalam 

berbagai penyakit seperti kanker, penyakit jantung, osteoporosis dan lain-lain. 

Protein kedelai juga mempunyai peranan dalam mencegah dan mengobati 

penyakit ginjal. 

Pada sumber gizi, kedelai memiliki protein dalam jumlah yang cukup baik 

dan bermutu tinggi. Kedelai juga mengandung lemak, vitamin dan mineral yang 

diperlukan tubuh. Pada industri makanan, kedelai dapat diolah menjadi minyak, 

tempe, tauco, kecap, tahu, susu, kembang tahu, dan lain-lain (Muchtadi, 2010). 

Kedelai juga berkhasiat sebagai antioksidan, antitumor dan 

antiosteroklerosis (Yuan et al, 2008). 

e. Senyawa antioksidan dalam kedelai  

Salah satu komponen penting/senyawa bioaktif yang terdapat dalam 

kedelai dan bertindak sebagai antioksidan adalah isoflavon (Saija et al, 1995). 

Isoflavon pada kedelai terdiri dari genistein dan daidzein (Wang dan Murphy, 

1994). Ekstraksi menggunakan metode freeze drying tidak akan menarik isoflavon 

pada kedelai, dibuktikan pada penelitian sebelumnya yaitu kadar isoflavon kedelai 

3,35% ( Sartini et al, 2014). 

2. Krim 

Krim adalah sediaan setengah padat yang mengandung satu atau lebih 

bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Sediaan ini 

merupakan sediaan setengah padat (semisolid) dari emulsi yang terdiri dari 

campuran antara fase minyak dan fase air (DepKes RI, 1995). 

Krim merupakan cairan kental atau emulsi setengah padat yang dapat 

bertipe air dalam minyak atau minyak dalam air. Krim lebih dipilih daripada salep 

karena umumnya krim mudah menyebar. Krim jenis minyak dalam air lebih 

disukai karena mudah dibersihkan (Ansel, 1989). 
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3. Gel 

Gel adalah sediaan semisolid yang tersusun atas dispersi molekul kecil 

atau besar dengan penambahan bahan pembentuk gel. Gel dapat mengembang dan 

membentuk tiksotropik apabila didiamkan sehingga sebelum digunakan harus 

dikocok terlebih dahulu. Gel juga dapat diformulasikan dari bahan obat dan 

biasanya digunakan pada kulit, mata, hidung, vagina dan rektum (Allen et al., 

2013). 

Gel merupakan sistem semipadat terdiri dari suspensi yang dibuat dari 

partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar, terpenetrasi oleh 

suatu cairan (DepKes  RI, 1995). 

4. Antioksidan  

Antioksidan merupakan senyawa yang mampu memperlambat atau dapat 

mencegah terjadinya kerusakan yang diakibatkan oleh senyawa radikal bebas 

yang reaktif (Miryanti et al., 2011). Ada dua kelompok sumber antioksidan, yaitu 

antioksidan sintetik (antioksidan yang diperoleh dari hasil sintesa reaksi kimia) 

dan antioksidan alami (antioksidan hasil ekstraksi bahan alami atau yang 

terkandung dalam bahan alami) (Saija et al., 1995). Salah satu sumber antioksidan 

adalah kedelai. 

Kedelai termasuk golongan flavonoid dan salah satu komponen  

penting/senyawa bioaktif yang terdapat dalam kedelai yang bertindak sebagai 

antioksidan adalah isoflavon (Saija et al., 1995). 

Isoflavon mengandung gugus fenolik yang mempunyai kemampuan 

sebagai antioksidan dan mencegah terjadinya kerusakan akibat radikal bebas 

melalui dua mekanisme, yaitu: mendonorkan ion hidrogen dan bertindak sebagai 

scavenger radikal bebas secara langsung (Astuti, 2008) yang reaksinya terdapat 

pada gambar 1 dan 2.  
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Gambar 1. Reaksi Genistein dengan DPPH 

 

 
Gambar 2. Reaksi Daidzein dengan DPPH 

Keterangan : Cincin B pada genistein/ daidzein isoflavon mendonorkan atom H fenolik kepada 

radikal bebas sehingga DPPH yang awalnya dalam bentuk radikal menjadi bentuk tidak radikal/ 

non radikal. Hasil donasi proton genistein bereaksi dengan DPPH-H non radikal menghasilkan 

suatu radikal fenolik yang mengalami stabilisasi resonansi terhadap ikatan rangkap terkonjugasi. 

Hasil stabilisasi resonansi mengalami terminasi dan berpisah ketemu dengan radikal sehingga 

menjadi senyawa genistein yang berperan sebagai antiradikal. 

5. 2,2-diphenyl-1-pikrylhydrazyl (DPPH) 

DPPH adalah metode yang terbukti akurat, reliabel dan praktis (Prakash et 

al., 2007). DPPH merupakan senyawa organik yang mengandung nitrogen tidak 
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stabil yang mempunyai absorbsi kuat pada λ maksimum 517 nm dan berwarna 

ungu gelap. Setelah DPPH bereaksi dengan senyawa antioksidan akan tereduksi 

dan warnanya berubah menjadi kuning yang reaksinya terdapat pada Gambar 3. 

Perubahan warna tersebut diukur dengan spektrofotometer dan diplotkan terhadap 

konsentrasi (Reynertson, 2007). 

 

Gambar 3. Reaksi Radikal DPPH dengan Antioksidan 

 

E. Landasan Teori 

Kedelai (Glycine max. L) mengandung isoflavon yang bertindak sebagai 

antioksidan (Saija et al., 1995). Isoflavon mengandung gugus fenolik yang 

mempunyai kemampuan sebagai antioksidan dan mencegah terjadinya kerusakan 

akibat radikal bebas melalui dua mekanisme, yaitu: mendonorkan ion hidrogen 

dan bertindak sebagai scavenger/penangkal radikal bebas secara langsung (Astuti, 

2008). 

Ekstrak biji kedelai dibuat dalam dua sediaan, yaitu krim dan gel. Krim 

umumnya kurang kental dan lebih ringan daripada salep, sehingga krim lebih 

disukai dibandingkan salep. Krim umumnya mudah menyebar rata dan merupakan 

emulsi minyak dalam air, maka akan lebih mudah dibersihkan daripada salep 

(Ansel, 1989). Sedangkan gel adalah sediaan semisolid yang tersusun atas dispersi 

molekul kecil atau besar dengan penambahan bahan pembentuk gel (Allen et al., 

2013). 

Pada penelitian sebelumnya, telah dilakukan uji aktivitas persen 

penghambatan sediaan krim ekstrak etanol tempe kedelai tipe M/A dengan kadar 

rata-rata isoflavon genistein sebesar 0,460×10-2 % b/b ± 0,211% dan pada ekstrak 

etanol tempe kedelai sebesar 0,245 % b/b ± 2,054% sehingga menunjukkan bahwa 
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formula krim tidak mempengaruhi kadar isoflavon genistein (Ayu P, 2015). 

Sedangkan pada uji aktivitas antioksidan gel peel-off ekstrak bunga kembang 

sepatu (Hibiscus-rosa sinensis L.) diperoleh IC50 57,531 bpj dan pada ekstrak 

bunga kembang sepatu diperoleh IC50 52,403 bpj sehingga menunjukkan bahwa 

formula pada gel tidak mempengaruhi aktivitas antioksidan ditunjukkan dengan 

nilai IC50 antara ekstrak dan gel bunga kembang sepatu (Lungguk dan Kamil, 

2015). 

Kadar total isoflavon ekstrak kedelai menggunakan pelarut air lebih tinggi, 

yaitu 3,35% dibandingkan menggunakan pelarut etanol 70%, yaitu 2,18% (Sartini 

et al, 2014). 

 

F. Hipotesis 

Sediaan krim dan gel tidak mempengaruhi aktivitas penangkapan radikal 

bebas pada ekstrak biji kedelai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


