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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Paparan sinar UV dapat menghasilkan radikal bebas yang bersifat sangat 

reaktif bagi tubuh (Dizdaroglu & Jaruga, 2012). Paparan sinar UV secara terus-

menerus dapat menyebabkan berbagai penyakit kulit dan penumpukan melanin 

pada kulit (hiperpigmentasi) sehingga kulit menjadi gelap (Yanagihara et al., 

2012). 

Untuk mengurangi efek negatif dari paparan sinar UV, berbagai produk 

perawatan tubuh telah dilengkapi dengan agen antioksidan, fotoprotektif, bahkan 

penghambatan enzim tirosinase (de Lima Cherubim et al., 2020). Namun, 

sebagian besar dari produk tersebut masih mengandung senyawa sintetik seperti 

butylated hydroxyanisole (BHA), butylated hydroxytoluene, propyl gallate (PG), 

dan tert-butyl hydroquinone (TBHQ), yang mana digunakan dalam jangka waktu 

yang lama, maka akan berpotensi menyebabkan efek samping mulai dari alergi 

hingga kanker kulit, karena sifatnya yang karsinogenik bagi kulit (Wazir et al., 

2011; Lourenço et al., 2019). Oleh karena itu, diperlukan senyawa alami yang 

tidak hanya mampu menangkal radikal bebas akibat paparan sinar UV, tetapi juga 

relatif aman untuk digunakan, seperti senyawa fitokimia (Wazir et al., 2011). 

Tanaman melinjo (Gnetum gnemon L.) diketahui mengandung senyawa 

aktif seperti gnetin C dan resveratrol yang berperan dalam aktivitas antioksidan 

dan penghambat tirosinase (Yanagihara et al., 2012). Selain itu, bagian kulitnya 
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juga mengandung senyawa fitokimia seperti polifenol yang memiliki peran dalam 

aktivitas antioksidan (Apriliyanti et al., 2018). Kulit melinjo merah memiliki 

kandungan total fenolik yang lebih tinggi (0,386 mg GAE/g) dibandingkan 

dengan kulit kuning (0,103 mg GAE/g) dan hijau (0,095 mg GAE/g) (Parhusip et 

al., 2020). 

Untuk mendapatkan senyawa fitokimia dari kulit melinjo, perlu dilakukan 

proses ekstraksi. Kondisi pada proses ekstraksi kulit melinjo perlu diperhatikan 

agar dapat menghasilkan aktivitas senyawa yang optimal. Oleh karena itu, pada 

penelitian ini dilakukan analisis kondisi ekstraksi kulit melinjo merah yang dapat 

menunjukkan aktivitas antioksidan, penghambat tirosinase, dan fotoprotektif yang 

paling baik. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Paparan sinar UV dapat membentuk radikal bebas yang berpotensi 

menyebabkan hiperpigmentasi pada kulit. Untuk mencegah hal tersebut, berbagai 

produk perawatan kulit dilengkapi dengan agen yang dapat melindungi tubuh dari 

radikal bebas. Namun, seringkali produk-produk tersebut masih mengandung 

senyawa sintetik yang dapat memberikan efek samping. Tanaman melinjo, 

khususnya bagian kulit, diketahui mengandung senyawa aktif yang memiliki 

aktivitas antioksidan, penghambat tirosinase, dan fotoprotektif. Untuk 

mendapatkan ekstrak dari kulit melinjo dengan aktivitas yang paling tinggi 

diperlukan adanya optimasi kondisi ekstraksi. 
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1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Tujuan umum dari penelitian ini adalah menganalisis aktivitas antioksidan, 

penghambat tirosinase, dan fotoprotektif dari kulit melinjo merah. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 Tujuan khusus dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Mengekstraksi senyawa aktif dari kulit buah melinjo merah dengan variasi 

waktu maserasi, konsentrasi pelarut, dan Solid-Solvent Ratio (SSR); 

2. Mengevaluasi aktivitas antioksidan dari ekstrak kulit buah melinjo merah 

dengan metode DPPH; 

3. Mengevaluasi aktivitas fotoprotektif dari kulit melinjo merah dengan 

metode spektrofotometri; 

4. Mengevaluasi aktivitas penghambatan tirosinase dari ekstrak kulit melinjo 

merah dengan metode spektrofotometri; 

5. Mengevaluasi kondisi ekstraksi untuk mendapatkan ekstrak kulit melinjo 

merah dengan aktivitas antioksidan, fotoprotektif, dan penghambatan 

tirosinase yang paling tinggi dengan Response Surface Methodology 

(RSM); 

6. Menentukan kandungan total flavonoid dan total fenolik dari kulit melinjo 

merah; 

7. Menganalisis korelasi antara total flavonoid dan total fenolik dengan 

aktivitas antioksidan, fotoprotektif, dan penghambatan tirosinase. 


