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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kosmetik adalah kategori produk konsumen yang dipasarkan di seluruh dunia 

dengan berbagai tujuan untuk orang-orang dari semua Negara (Barel, 2006). Sediaan 

kosmetik di Indonesia saat ini sangat banyak dan beredar di masyarakat dalam bentuk 

sediaan yang beragam. Seiring berkembangnya teknologi yang sangat pesat, maka 

terdapat bermacam-macam formulasi dalam sediaan kosmetika. Kosmetika dari 

bahan alam sekarang sedang diminati oleh masyarakat Indonesia. Banyak 

pengembangan formula kosmetika berbahan dasar bahan alam untuk memanfaatkan 

kekayaan alam yang ada di Indonesia. Salah satu bahan alam yang dapat 

dimanfaatkan adalah jeruk nipis (Citrus aurantifolia). 

Bangsa – bangsa di Asia Tenggara sering menggunakan jeruk nipis sebagai 

salah satu bahan ramuan obat tradisional (jamu) untuk menjaga kebugaran tubuh agar 

sehat dan awet muda. Beberapa hal praktis yang biasa dilakukan oleh masyarakat 

untuk memanfaatkan jeruk nipis, baik untuk merawat kecantikan maupun kesehatan, 

seperti merawat kulit, dengan cara jeruk nipis dibelah menjadi dua dan digosok-

gosokkan pada kulit wajah. Perawatan ini menyebabkan kulit akan menjadi putih, 

halus, lembut, serta cemerlang, disamping itu juga memperkecil pori-pori kulit 

(Rukmana, 2003). Namun hal itu kurang aseptabel, maka diperlukan suatu inovasi 

yang lebih baik agar pemakaian jeruk nipis lebih aseptabel yaitu dibuat formula 

cream.  

Sediaan farmasi semipadat meliputi salep, pasta, emulsi cream dan gel. Sifat 

umum sediaan ini mampu melekat pada permukaan tempat pemakaian dalam waktu 

yang cukup lama sebelum sediaan ini dicuci atau dihilangkan. Sediaan semipadat 

digunakan pada kulit. Pada umumnya sediaan tersebut berfungsi sebagai pembawa 

pada obat-obat topikal, sebagai pelunak kulit atau sebagai pelindung kulit. Sejumlah 
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kecil bentuk sediaan semipadat topikal ini digunakan pada membran mukosa 

(Lachman, 1994).  

Faktor-faktor yang mempengaruhi penetrasi kulit dengan laju difusi yang 

sangat tergantung pada sifat fisika-kimia obat. Faktor fisika-kimia utama dalam 

penetrasi kulit adalah keadaan hidrasi dari stratum corneum yang mempengaruhi laju 

pemasukan zat-zat yang berpenetrasi ke dalam kulit (Lachman, 1994). 

Humektan adalah bahan-bahan yang mengendalikan kelembaban antara 

produk dan udara, pada kulit. Humektan telah digunakan dalam cream tangan dan 

lotion dalam kosmetik (Sagarin, 1957). Gliserin, propilen glikol, sorbitol 70% dan 

polietilen glikol dengan berat molekul yang lebih rendah digunakan sebagai bahan 

pelembab (humektan) di dalam cream. Bahan-bahan ini mencegah cream menjadi 

kering (Lachman, 1994).  

Bagian terpenting dari tanaman jeruk nipis adalah buahnya (Rukmana, 2003). 

Sari buah mengandung asam sitrat berkadar 7-8% dari berat daging buah dan vitamin 

C 27,00 mg dan air 86,00 g (Sarwono, 2000). Asam sitrat berfungsi sebagai 

antioksidan (Rowe et al., 2009). 

Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menghambat reaksi radikal 

bebas dalam tubuh (Rohman, 2005). Radikal bebas dikenal juga sebagai spesies 

oksigen reaktif. Spesies oksigen reaktif ini berperan dalam proses penuaan kulit dan 

terlibat dalam proses photoaging. Radikal bebas dibentuk secara alamiah melalui 

metabolisme normal tetapi dapat juga dihasilkan oleh efek dari luar. Untuk mencegah 

stress oksidatif oleh oksidan perlu ditambahkan antioksidan. 

Maka pada penelitian ini akan dilakukan penentuan karakteristik fisik, 

aseptabilitas dan efektivitas sediaan antioksidan perasan jeruk nipis (Citrus 

aurantifolia) dengan berbagai kadar dalam basis cream o/w dengan humektan 

propilen glikol. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh kadar perasan jeruk nipis (Citrus aurantifolia) (10%, 15%, 

dan 20%) dalam basis vanishing cream sebagai antioksidan dengan humektan 

propilen glikol terhadap karakteristik fisik, aseptabilitas dan efektivitas. 

2. Pada kadar berapakah perasan jeruk nipis (Citrus aurantifolia) (10%, 15%, dan 

20%) yang dapat memberikan karakteristik fisik, aseptabilitas dan efektivitas 

yang baik terhadap sediaan dalam basis vanishing cream sebagai antioksidan 

dengan humektan propilen glikol.   

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menentukan karakteristik fisik, aseptabilitas dan efektivitas sediaan perasan jeruk 

nipis (Citrus aurantifolia) dengan kadar (10%, 15% dan 20%) dalam basis 

vanishing cream sebagai antioksidan dengan humektan propilen glikol terhadap 

karakteristik fisik, aseptabilitas dan efektivitas. 

2. Menentukan kadar berapakah perasan jeruk nipis (Citrus aurantifolia) (10%, 

15%, dan 20%) yang dapat memberikan karakteristik fisik, aseptabilitas dan 

efektivitas yang baik terhadap sediaan dalam basis vanishing cream sebagai 

antioksidan dengan humektan propilen glikol terhadap karakteristik fisik, 

aseptabilitas dan efektivitas. 

1.4 Hipotesis Penelitian 

Bahwa dengan peningkatan kadar perasan jeruk nipis (Citrus aurantifolia) 

dapat meningkatkan karakteristik fisik, aseptabilitas dan efektivitas sediaan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pengembangan 

formula sediaan perasan jeruk nipis (Citrus aurantifolia) sebagai antioksidan, 

sehingga diperoleh hasil yang aseptabel dan efektif. 


