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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Indonesia sebagai negara tropis, hampir sepanjang tahun selalu disinari 

matahari dengan intensitas yang cukup kuat. Paparan sinar UV dalam waktu lama 

dengan frekuensi yang sering dapat menyebabkan gangguan pada kulit. Sinar UV 

dapat meningkatkan sintesis melanin di kulit dan menyebabkan hiperpigmentasi. 

Hiperpigmentasi merupakan suatu gangguan pada pigmen kulit yang umumnya 

terjadi karena adanya peningkatan proses melanogenesis yang dapat menyebabkan 

penggelapan dari warna kulit (Cayce et al, 2004). Hiperpigmentasi didapat pada 

umumnya simetris berupa macula yang tidak merata berwarna coklat muda 

sampai coklat tua, mengenai area yang terpajan sinar ultra violet dengan tempat 

predileksi pada pipi, dahi, daerah atas bibir, hidung dan dagu  (Soepardiman, 

2001). Hiperpigmentasi tergantung dari peningkatan angka melanosit dan 

aktivitas enzim melanogenik (Briganti et al, 2003). 

 Melanin merupakan pigmen utama yang menentukan warna kulit 

(Hanamura et al,2008). Melanin disintesis pada melanosom yaitu organela khusus 

pada melanosit yang terletak pada lapisan basal epidermis (Wang et al,2006). 

Sintesis melanin dimulai dengan oksidasi asam amino L-tirosin menjadi 3,4 

dihydroxyphenylalanine (L-DOPA) dan selanjutnya dioksidasi menjadi 

dopaquinone, kemudian keduanya dikatalisis oleh tirosinase. Dopaquinone 

kemudian akan diubah menjadi dopachrome, dan pada proses berikutnya diubah 

menjadi 5,6-dihydroxyindole (DHI) dan 5,6-dihydroxyindole-2-carboxylic acid 

(DHICA) yang akan membentuk eumelanin yaitu melanin berwarna hitam dan 

juga coklat. Pada proses tersebut, tirosinase juga berperan untuk mengubah DHI 

yang menjadi indole-5-6-quinone. Melanin yang terbentuk kemudian ditransfer 

dan didistribusikan ke keratinosit epidermal di sekitar melanosit maka akan terjadi 

pigmentasi kulit. Dari uraian di atas tampak bahwa enzim utama dalam sintesis 
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melanin adalah tirosinase. Enzim ini berperan untuk katalisis berbagai tahap 

biosintesis melanin (Song et al, 2009).  

 Salah satu cara untuk mencegah atau menghambat pembentukan melanin 

adalah dengan melakukan penghambatan aktivitas tirosinase (Lloyd, Jenna & 

Kammer, 2011). Bahan pemutih kulit yang bekerja sebagai penghambat 

tyrosinase telah banyak ditemukan dalam bahan kosmetik sebagai pencegah 

hiperpigmentasi diantaranya adalah asam askorbat, arbutin, asam kojik, merkuri 

dan hidrokuinon (Petit & Pie ́rard, 2003). Asam kojik memiliki efek inhibisi dan 

kestabilan paling besar dalam produk kosmetik, namun asam kojik bersifat 

karsinogenis pada penelitian hewan coba; Senyawa merkuri dalam kosmetik 

sangat berbahaya, karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa merkuri 

bersifat toksik yaitu membahayakan kulit, dan dapat menyebabkan kulit berwarna 

coklat keabuan-abuan, sehingga penggunaan senyawa ini sudah dilarang 

(Supriyanti, 2009). 

 Dewasa ini, banyak perusahaan kosmetik telah memproduksi kosmetik 

dari bahan alam karena penggunaan yang aman dan memiliki efektifitas yang baik 

bagi tubuh dan kecantikan (Vinayak et al, 2007). Selain itu, kosmetik herbal juga 

ramah lingkungan (Ouishi, 2009). Kulit buah delima (Punica Granatum L) adalah 

salah satu buah yang sering digunakan sebagai kosmetik dan suplemen makanan 

di berbagai negara. Kulit buah delima kaya akan senyawa fenol. Pada kulit buah 

delima kaya akan senyawa Ellagitanin, Gallotanin, Gallic Acid, dan Ellagic Acid 

(EA) (Nukanya Tokton et al, 2014). Yoshimura et al melaporkan bahwa Ellagic 

Acid efektif dalam menekan pigmentasi kulit akibat induksi UV yang telah diuji 

pada hewan coba serta Ellagic Acid dipercaya sebagai bahan pemutih kulit pada 

kosmetik. Ellagic Acid yang terkandung pada kulit buah delima sebanyak 90,16% 

memiliki afinitas yang tinggi dalam penghambatan enzim tirosinase (Yoshimura 

et al,2005). Penggunaan Ellagic Acid dalam bentuk topikal, juga dapat mengatasi 

hiperpigmentasi akibat paparan sinar UV (Shimogaki et al, 2000). Pada penelitian 

yang dilakukan pada hewan uji coba dengan membandingkan antara Ellagic Acid 

murni 1%, Hidrokuinon 1% dan asam kojik 1% membuktikkan bahwa ketiga 

senyawa tersebut memang terbukti dapat mengatasi hiperpigmentasi serta 

merupakan bahan pemutih kulit, hanya saja pada Hidrokuinon dinyatakan 
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memiliki sifat toksik untuk melanosit serta dinyatakan bahwa EA memiliki efikasi 

yang lebih baik dan lebih aman digunakan sebagai pemutih dibandingkan dengan 

asam kojik (Shimogaki et al, 2000). 

 Dalam menentukan jenis sediaan dan formula yang tepat perlu 

diperhatikan sifat fisika kimia dari zat aktif maupun basis yang digunakan karena 

akan berpengaruh terhadap pelepasan bahan obat. Kelarutan zat aktif, viskositas 

sediaan, serta ukuran partikel juga akan berpengaruh terhadap stabilitas fisik 

sediaan akhir (Aulton, 2003). Sifat zak aktif dari Ellagic Acid adalah larut dalam 

air. Sediaan semisolida ada berbagai macam bentuk misalnya cream, pasta, 

ointment, atau gel, dipilih bentuk sediaan gel karena biasanya gel terdiri dari 90% 

air, sehingga molekul obat yang kecil dapat bergerak bebas di dalam sediaan 

sehingga pelepasan obat menjadi cepat (Anwar, 2012). Penyebaran gel yang baik, 

tidak berwarna, kompatibel dengan sejumlah eksipien serta memberika rasa 

dingin setelah dioleskan juga merupakan alasan untuk pemilihan gel pada sediaan 

ini (Agoes, 2008). Gel dalam farmakope Indonesia Ed V (2014), kadang-kadang 

disebut Jeli, merupakan sistem semipadat terdiri dari suspensi yang dibuat dari 

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

suatu cairan. Agen pembentuk gel yang dapat digunakan adalah makromolekul 

sintetik seperti polimer asam akrilat misalnya Carbomer 934, derivat selulosa 

misalnya karboksimetil selulosa (CMC) atau hidroksipropilmetil selulosa 

(HPMC), dan getah alam misalnya getah xanthan (Anwar, 2012). 

 Dari pertimbangan diatas maka akan dibuat formulasi gel dan bahan aktif 

ekstrak kulit delima dengan konsentrasi 3%, 6%, dan 9%. Untuk evaluasi sediaan 

dilakukan penentuan karakteristik fisik dengan evaluasi penetapan pH, viskositas, 

aseptabilitas dan efektivitas sediaan krim dalam menghambat enzim tirosinase 

secara in vitro. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh kadar ekstrak kulit delima dengan konsentrasi 3%, 

6%, dan 9% dalam basis hidrogel terhadap karakteristik fisika (viskositas), 

kimia (pH), dan aseptabilitas (daya sebar) sediaan krim pemutih 
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2. Bagaimana pengaruh kadar ekstrak kulit delima dengan konsentrasi  3%, 

6%, dan 9% dalam basis hidrogel terhadap penghambatan enzim tirosinase 

secara in vitro 

3. Pada kadar berapakah ekstrak kulit delima dengan konsentrasi  3%, 6%, 

dan 9% dalam basis hidrogel memberikan hasil yang terbaik dari 

karakteristik, aseptabilitas dan efektifitas sebagai sediaan krim pemutih 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menentukan pengaruh kadar kulit delima dengan konsentrasi  3%, 6%, 

dan 9% dalam basis hidrogel terhadap karakteristik fisika (viskositas) , 

kimia (pH) , dan aseptabilitas (daya sebar) sediaan gel pemutih. 

2. Menentukan pengaruh kadar ekstrak kulit delima dengan konsentrasi  3%, 

6%, dan 9% dalam basis hidrogel terhadap penghambatan enzim tirosinase 

secara in vitro. 

3. Menentukan kadar ekstrak kulit delima yang terbaik dari karakteristik, 

aseptabilitas dan efektifitas sebagai sediaan gel pemutih. 

1.4 Hipotesis Penelitian  

Semakin tinggi kadar ekstrak kulit buah delima dalam sediaan dengan basis 

hidrogel carbomer dapat meningkatkan daya penghambatan enzim tirosinase 

secara in vitro 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pengembangan 

formula ekstrak kulit buah delima sebagai krim pemutih. 

 

 

 

 


