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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan Negara kaya akan bahan alam seperti tanaman obat 

yang pada umumnya dikonsumsi dan dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan. 

Bahan alam di Indonesia banyak dimanfaatkan sebagai obat tradisional, salah satu 

diantaranya adalah jeruk nipis (Citrus aurantifolia) yang digunakan untuk 

menjaga kebugaran tubuh dan untuk merawat kecantikan (Sarwono, 2000).  

Tanaman jeruk nipis mempunyai banyak manfaat, terutama daging buahnya 

yang mengandung synephrine dan N-methyltyramine, asam sitrat, kalsium, fosfor, 

besi, dan vitamin (A, B1, dan C) (Dalimartha, 2000). Dalam kehidupan sehari – 

hari, buah jeruk nipis banyak digunakan dalam industri jamu, industri minuman, 

dan kosmetika (Rukmana, 2003). Secara empiris jeruk nipis dapat digunakan 

untuk merawat kulit yang dapat menyebabkan kulit menjadi putih, halus, lembut, 

serta cemerlang. Disamping itu juga dapat memperkecil pori - pori kulit dan 

menghilangkan lemak pada kulit yang berlemak (Rukmana, 2003).  

Pemanfaatan jeruk nipis sebagai bahan aktif berasal dari perasan buah segar. 

Pada umumnya masyarakat menggunakan dengan cara mengoles atau mengosok - 

gosok air perasan jeruk nipis pada bagian kulit yang memerlukan. Dalam perasan 

tersebut banyak mengandung air, beraroma sedap yang khas dan sangat asam 

karena mengandung asam sitrat yang cukup tinggi sekitar 8,7% (Rukmana, 2003) 

dan berfungsi sebagai antioksidan (Rowe et al., 2009; Zografi, 1970). Antioksidan 

diperlukan untuk melindungi kulit yang langsung terpapar dengan lingkungan 

prooksidatif seperti ultra violet, obat-obatan, polusi udara, asap rokok, radiasi, 

alkohol dan paparan tertentu (Deny et al., 2006).  Penggunaan jeruk nipis yang 

biasa dilakukan tersebut kurang nyaman, karena apabila terdapat bagian kulit yang 

terluka akan menyebabkan iritasi kulit. Oleh karena itu, diperlukan suatu sediaan 

topikal yang dapat digunakan dengan nyaman, praktis dan aman untuk kulit, yang 

mempunyai pH  sesuai dengan pH kulit antara 4 – 6,5 agar tidak mengiritasi.  

Sediaan topikal meliputi ointment, pasta, cream, dan gel yang mempunyai 

sifat umum mampu melekat pada permukaan tempat pemakaian dalam waktu 
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cukup lama sebelum sediaan ini dicuci (Idson dan Lazarus, 1994). Cream dibagi 

menjadi dua yaitu cream minyak dalam air dan cream air dalam minyak. 

Kelebihan cream minyak dalam air pada penggunaan tidak tampak sebab 

membentuk lapisan tipis, mudah dicucikan oleh air, dapat meninggalkan lipid dan 

moisturizer lain diatas serta didalam stratum korneum sehingga hidrasi kulit 

berkurang. Kekurangan sediaan ini tidak tahan lama karena air pada basis 

menguap (Barry, 1983). Agar sediaan tidak kering perlu diberi humektan untuk 

menahan penguapan air.     

Humektan diperlukan untuk mencegah cream menjadi kering, memperbaiki 

konsistensi dan mutu terhapusnya suatu cream di kulit, sehingga memungkinkan 

cream dapat menyebar tanpa digosok. Terdapat empat macam humektan yang 

biasa digunakan diantaranya gliserin, propilen glikol, sorbitol, dan polietilen 

glikol (Idson dan Lazarus, 1994). Pada penelitian ini digunakan gliserin sebagai 

humektan karena sifatnya yang mampu menyerap air (higroskopis) sehingga dapat 

bertahan di kulit. 

Suatu sediaan akan efektif bila bahan aktif yang digunakan tidak terikat 

terlalu kuat dengan basis, karena bahan aktif harus dapat terlepas dari basis dan 

menuju ke permukaan kulit, selanjutnya berpenetrasi melalui membran kulit untuk 

mencapai tempat aksinya (Martin et al., 1993). Oleh karena itu, tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui pengaruh kadar perasan jeruk nipis (10%, 15%, dan 

20%) dalam basis vanishing cream sebagai antioksidan  dengan humektan 

gliserin. Selanjutnya akan dilakukan uji tipe emulsi, uji karakteristik fisik 

(organoleptis, pH, daya sebar dan viskositas), uji aseptabilitas, dan uji efektivitas 

sediaan cream o/w dengan cara penentuan kadar asam sitrat dan uji pelepasan 

bahan obat.  

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh kadar perasan jeruk nipis (10%, 15%, dan 20%)  

dalam basis vanishing cream sebagai antioksidan dengan gliserin terhadap 

karakteristik fisik, aseptabilitas, dan efektivitas sediaan. 

2. Berapakah kadar perasan jeruk nipis (10%, 15%, dan 20%) dalam basis 

vanishing cream sebagai antioksidan dengan gliserin yang dapat 
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memberikan karakteristik fisik, aseptabililtas, dan efektivitas sediaan yang 

baik. 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Mengetahui pengaruh kadar perasan jeruk nipis (10%, 15%, dan 20%) 

dalam basis vanishing cream sebagai antioksidan dengan gliserin terhadap 

karakteristik fisik, aseptabilitas, dan efektivitas sediaan. 

2. Menentukan kadar perasan jeruk nipis (10%, 15%, dan 20%) dalam basis 

vanishing cream sebagai antioksidan dengan gliserin yang dapat 

memberikan karakteristik fisik, aseptabilitas, dan efektivitas sediaan yang 

baik. 

1.4 Hipotesis 

 Ada pengaruh kadar perasan jeruk nipis dalam basis vanishing cream sebagai 

antioksidan dengan gliserin terhadap karakteristik fisik, aseptabilitas, dan 

efektivitas sediaan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan 

formula antioksidan dengan bahan aktif perasan jeruk nipis, sehingga diperoleh 

sediaan yang karakteristik fisiknya baik, aseptabel dan efektif. 

 

 

 

 


