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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penggunaan bahan alami pada produk perawatan kulit (skincare) dimulai 

oleh perusahaan asal Swiss bernama Weleda sekitar tahun 1960. Pada masa itu, 

produk perawatan kulit dibuat menggunakan produk alami seperti susu, tanaman 

kering dan lemak hewan yang sudah diolah (Burke, 2016). Produk yang 

menggunakan bahan alami lebih dari 5 % dikenal dengan nama natural skincare 

(Mahto, 2018). Di Indonesia, kecenderungan penggunaan bahan alami dalam 

produk perawatan kulit terus meningkat hingga sekarang. Menurut analisis Kevin 

et al. (2018), sekitar 55 % wanita Indonesia lebih memilih untuk menggunakan 

produk natural skincare untuk menjaga kesehatan kulitnya.  

Salah satu bahan alam yang dapat digunakan untuk produk perawatan kulit 

adalah buah melinjo. Buah melinjo yang berwarna hijau memiliki kandungan 

polifenol, flavonoid, resveratrol, dan gnetin C yang berguna untuk menjaga 

kesehatan kulit dari dampak buruk sinar UV dan radikal bebas (Kato et al., 2009; 

Yanagihara et al., 2012; Saraswaty et al., 2017). Berdasarkan informasi tersebut, 

maka melinjo warna hijau dari Indonesia digunakan sebagai objek pada penelitian 

ini. Potensi dari melinjo masih dianalisis menggunakan one factor at a time 

(Chandra et al., 2012; Treenuphab et al., 2016; Kunarto et al., 2019). Analisis 

tersebut masih belum cukup baik untuk digunakan dalam analisis. Oleh karena itu, 

analisis pada penelitian ini menggunakan response surface methodology (RSM). 
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1.2 Rumusan Permasalahan 

Buah melinjo hijau diketahui memiliki kandungan flavonoid, asam fenolat, 

resveratrol, dan gnetin C yang berguna sebagai agen aktivitas antioksidan, inihibisi 

tirosinase dan fotoprotektif. Walaupun penelitian terkait aktivitas komponen aktif 

pada melinjo telah banyak diteliti, sebagian besar analisis dilakukan dengan 

menggunakan OFAT. Untuk mendapatkan ekstrak dengan aktivitas biologis yang 

paling baik, diperlukan analisis kondisi ektraksi dengan memperhitungkan 

beberapa faktor dalam satu waktu menggunakan metode RSM. 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus 

yang dijelaskan sebagai berikut: 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah mendapatkan kondisi ekstraksi yang 

menghasilkan ekstrak kulit melinjo hijau dengan aktivitas biologis terbaik. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Mengekstrak zat aktif dari kulit melinjo hijau dengan metode maserasi. 

2. Menganalisis aktivitas antioksidan dari kulit melinjo hijau menggunakan 

metode DPPH. 

3. Menganalisis aktivitas inhibisi tirosinase dan fotoprotektif dari kulit melinjo 

hijau menggunakan metode spektrofotometri. 
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4. Menganalisis aktivitas fotoprotektif dari kulit melinjo hijau menggunakan 

metode spektrofotometri. 

5. Menentukkan kandungan flavonoid (TFC) dan asam fenolat (TPC) pada 

ekstrak kulit melinjo hijau dengan metode spektrofotometri. 

6. Menentukkan korelasi antara kandungan flavonoid dan asam fenolat 

terhadap aktivitas biologis dari ekstrak kulit melinjo hijau dengan analisis 

Pearson. 

7. Menentukan kondisi optimum untuk mendapatkan ekstrak kulit melinjo 

hijau dengan aktivitas biologis terbaik berdasarkan metode Box-behnken. 

 

 

  


