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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

 Kosmetik pemutih merupakan sediaan atau paduan bahan yang 

digunakan pada bagian luar badan yang berfungsi untuk mencerahkan atau 

merubah warna kulit sehingga kulit putih bersih dan bersinar (Armin, 2013). 

 Kosmetika sejak dulu dikenal sebagai penunjang penampilan agar 

tampak lebih menarik. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan 

teknologi, beragam kosmetik muncul dipasaran. Namun tidak semua 

kosmetika itu memenuhi aturan farmasetika yaitu aman, berkhasiat, dan 

berkualitas (Wasitatmadja, 1997). Kosmetika berbahan herbal dinilai lebih 

aman karena dibuat menggunakan bahan-bahan alami yang terbukti dari 

zaman dahulu dapat meningkatkan dan menjaga kecantikan alami seseorang 

(Tranggono, 2007). 

 Kulit merupakan suatu organ terluar dari tubuh yang berperan penting 

sebagai pertahanan terhadap bakteri, virus dan agen-agen toksik lainya. Salah 

satu fungsi utamanya adalah melindungi kulit dari bahaya paparan sinar UV. 

Paparan sinar UV dalam waktu yang lama dengan frekuensi yang sering dapat 

menyebabkan gangguan pada kulit. Sinar UV dapat meningkatkan sintesis 

melanin di kulit dan menyebabkan hiperpigmentasi. Struktur kulit manusia 

mempunyai banyak lapisan yang berperan dalam pertahanan tubuh. Diantara 

lapisan tersebut terdapat suatu pigmen melanin yang disintesis dalam sel 

dendritik yaitu melanosit yang ditemukan pada lapisan dasar epidermis. 

Pigmen melanin merupakan pigmen yang dapat mempengaruhi warna kulit. 

Kulit hitam diproduksi karena meningkatnya aktivitas melanosit yang 

ditunjukkan dengan semakin meningkatnya produksi melanosom jika 

dibandingkan dengan kulit putih (Harry, 1982). 

 Sel pembentuk pigmen kulit (melanosit) terletak di lapisan basal 

epidermis. Jumlah melanosit serta jumlah dan besarnya melanin yang 

terbentuk menentukan warna kulit. Melanin dibuat dari sejenis protein, tirosin, 

dengan bantuan enzim tirosinase, ion Cu dan oksigen oleh sel melanosit di 

dalam melanosom dalam badan sel melanosit. Paparan sinar matahari 
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mempengaruhi produksi melanin. Bila paparan bertambah, maka produksi 

melanin akan meningkat (Wasitaatmadja, 1997). 

 Hiperpigmentasi merupakan suatu gangguan pada pigmen kulit wajah 

yang umum terjadi karena adanya peningkatan proses melanogenensis yang 

dapat menyebabkan penggelapan dari warna kulit. Selain itu peningkatan 

sintesis melanin secara lokal atau tidak merata dapat menyebabkan pigmentasi 

lokal atau noda hitam pada bagian tertentu dari wajah (Cayce, McMichael & 

Feldman, 2004). 

 Salah satu cara untuk mencegah hiperpigmentasi kulit adalah dengan 

penghambatan pembentukan melanin dan penghambatan aktivitas tirosinase 

(Nerya et al., 2004). Tirosinase merupakan enzim yang berperan dalam 

pembentukan pigmen kulit dari seseorang karena terlibat dalam proses 

melanogenesis. Tirosinase berperan sebagai katalis pada dua reaksi yang 

berbeda yaitu proses hidroksilasi tirosin menjadi dihidroksi-fenilalanin (L-

DOPA) dan oksidasi L-DOPA menjadi DOPA quinon (Fais et al., 2009). 

DOPA quinon (o-kuinon) sangat reaktif dan cenderung berpolimerasi secara 

cepat untuk membentuk pigmen coklat (melanin) yang menentukan warna 

kulit (Seo et al., 2003). Tirosinase pada jaringan kulit diaktivasi oleh radiasi 

sinar UV matahari sehingga mempercepat produksi melanin. Penghambatan 

pada aktivitas tirosinase memberikan efek yang menguntungkan pada 

beberapa individu, terutama pada kalangan wanita muda karena dengan 

adanya penghambatan tirosinase akan meningkatkan kecerahan kulit dengan 

mengurangi efek penggelapan kulit (Djajadisastra, 2007).  

 Enzim tirosinase dapat dihambat oleh senyawa polifenol. Salah satu 

contoh senyawa polifenol yang dapat digunakan untuk menghambat enzim 

tirosinase adalah ellagic acid. Ellagic acid memiliki bioaktivitas sebagai 

pemutih kulit. Salah satu buah yang mengadung ellagic acid terdapat pada 

kulit buah delima. Banyak penghambat tirosinase yang sudah dimanfaatkan 

sebagai bahan kosmetik oleh industri kosmetik karena dapat memutihkan kulit 

seperti, hidrokuinon, asam azelat, merkuri dan asam kojat yang memiliki efek 

inhibisi dan kestabilan yang paling besar dalam mencegah hiperpigmentasi 
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kulit tetapi dalam konsentrasi yang tinggi asam kojat dapat bersifat 

hepatokarsinogenik (Gazali et al., 2014). 

 Ekstrak tumbuhan yang memiliki efek penghambatan yang baik pada 

pembentukan melanin mungkin menjadi pilihan yang baik untuk kosmetik 

pemutih kulit wajah dan perlindungan terhadap kulit yang gelap. Selain itu, 

relatif memiliki efek samping lebih sedikit (Kim & Lee, 1998). Ellagic acid 

(EA) telah terbukti menghambat pigmentasi kulit yang dihasilkan dari radiasi 

sinar UV hasil dari percobaan secara in vitro menunjukkan bahwa EA 

menekan melanogenesis dengan menghambat aktivitas tirosinase. Senyawa 

bioaktif yang didapat dari ekstrak kulit buah delima berupa senyawa ellagic 

acid yang berperan sebagai depigmentasi (Shimogaki et al., 2000).  

 Ekstrak kulit buah delima akan dibuat menjadi suatu sediaan kosmetik 

yang digunakan sebagai pencegah flek hitam pada wajah. Bentuk sediaan 

kosmetika yang sering digunakan adalah sediaan krim, terutama untuk kulit 

wajah. Bentuk sediaan krim memiliki kelebihan dibandingkan dengan bentuk 

sediaan lainya seperti penyebaran yang merata dan mudah untuk dibersihkan, 

khususnya krim emulsi minyak dalam air (Ansel, 1989). Senyawa ellagic acid 

adalah senyawa yang hidrofil maka dari itu salah satu pertimbangan pemilihan 

basis salep minyak dalam air dan diharapkan bahan aktif akan terlarut dalam 

basis dan terlepas pada saat terpenetrasi pada kulit. 

 Formulasi pada sediaan krim mempengaruhi kecepatan dan jumlah 

zat yang di absorpsi. Pemilihan bahan basis yang digunakan harus tepat karena 

sangat berpengaruh terhadap absorbsi obat. Zat aktif dalam sediaan krim 

masuk ke dalam basis yang sesuai dengan karakteristik bahan aktif tersebut 

sehingga dapat membawa obat untuk kontak dengan permukaan kulit dan 

dapat berpenetrasi ke dalam lapisan dan jaringan kulit sehingga efek yang 

diinginkan dapat tercapai. Pada pembuatan sediaan dipilih tipe m/a karena 

bersifat mudah dicuci dan tidak lengket. Pertimbangan yang penting bagi 

sediaan farmasi dan kosmetik adalah stabilitas dari produk jadi. Sediaan 

kosmetik yang stabil masih berada dalam batas yang dapat diterima selama 

periode penyimpanan dan penggunaan, yaitu sifat dan karakteristiknya sama 

dengan saat dibuat (Djajadisastra, 2007).   
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 Berdasarkan hal tersebut maka peniliti tertarik untuk melakukan 

penelitian untuk menguji aktivitas penggunaan sediaan krim ekstrak kulit buah 

delima dalam basis vanishing cream terhadap penghambatan tirosinase.  

1.2.Rumusan Masalah 

(1)  Bagaimana pengaruh kadar ekstrak  kulit buah delima (Punica granatum 

L.) 3%, 6%, dan 9% dalam basis vanishing cream terhadap karakteristik 

fisika, kimia dan aseptabilitas sebagai sediaan krim pemutih. 

(2)  Bagaimana pengaruh kadar ekstrak kulit buah delima (Punica granatum 

L.) 3%, 6%, dan 9% dalam basis vanishing cream terhadap penghambatan 

enzim tirosinase secara in vitro. 

(3)  Pada kadar berapakah ekstrak kulit buah delima (Punica granatum L.) 3%, 

6%, dan 9% dalam basis vanishing cream memberikan hasil yang terbaik 

dari karakteristik, aseptabilitas dan efektivitas sebagai sediaan krim 

pemutih ? 

   

1.3.Tujuan Penelitian 

(1) Menentukan pengaruh kadar  ekstrak kulit buah delima (Punica granatum 

L.) 3%, 6%, dan 9% dalam basis vanishing cream terhadap karakteristik 

fisika, kimia dan aseptabilitas sebagai sediaan krim pemutih. 

(2)  Menentukan pengaruh kadar ekstrak kulit buah delima (Punica granatum 

L.) 3%, 6%, dan 9% dalam basis vanishing cream terhadap penghambatan 

enzim tirosinase. 

(3)  Menentukan kadar ekstrak kulit buah delima (Punica granatum L.) yang 

terbaik dari karakteristik, aseptabilitas dan efektivitas dalam basis 

vanishing cream. 

 

1.4. Hipotesis Penelitian 

Peningkatan kadar ekstrak kulit buah delima (Punica granatum L.) 3%, 

6% dan 9% dalam basis yang sama  dapat meningkatkan penghambatan enzim 

tirosinase. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar 

pengembangan formula ekstrak kulit buah delima (Punica granatum L.) dalam 

basis vanishing cream sebagai krim pemutih. 


