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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan daerah tropis yang lebih banyak terpapar oleh sinar 

matahari. Jika kulit manusia terpapar sinar matahari secara berlebihan, maka sel-sel 

kulit akan rusak dan kulit akan berwarna gelap, terasa kasar, dan terdapat kerut-kerut 

pada kulit. Oleh karena itu, orang-orang yang berada di daerah tropis membutuhkan 

suatu kosmetik yang dapat memutihkan kulit dan melindungi kulit dari sinar UV serta 

meminimalkan efek pemaparan sinar UV pada kulit. Saat ini, kosmetik pemutih kulit 

yang mengandung bahan kimia telah banyak dikembangkan.  Bahan pemutih kulit 

yang mengandung bahan kimia diantaranya adalah asam askorbat, arbutin, asam 

kojik, merkuri dan hidrokuinon (Petit & Pie ́ rard, 2003). Kebanyakan masyarakat 

kemudian beralih menggunakan kosmetik yang berasal dari bahan alam yang 

dianggap lebih aman dan harganya terjangkau. Buah delima (Punica granatum L) 

merupakan salah satu contoh bahan alam sebagai pemutih kulit.  

Delima (Punica granatum L) adalah tanaman buah-buahan yang mudah 

tumbuh hampir di semua iklim. Dikenal tiga macam delima, yaitu delima putih, 

delima merah dan delima ungu. Pemanfaatan tanaman ini sebagai obat tradisional 

sangat bervariasi dan seluruh bagian tanaman delima ini bisa dimanfaatkan sebagai 

obat (Wahyuni dkk, 2013). Beberapa peneliti telah menemukan senyawa-senyawa 

aktif dalam delima merah yang salah satunya merupakan senyawa ellagic acid.  

Ellagic acid (EA) adalah polifenol alami ditemukan dalam berbagai tanaman 

dalam bentuk bebas atau dalam bentuk dari ellagitannin glikosida. Ellagic acid telah 

terbukti menghambat pigmentasi kulit yang dihasilkan dari radiasi UV. Hasil 

percobaan in vitro telah menunjukkan bahwa EA menekan melanogenesis dengan 

menghambat aktivitas tirosinase. Pada tahun 1996, telah disahkan bahwa EA 

digunakan sebagai bahan aktif dalam formulasi untuk mencegah bintik-bintik pada 

wajah setelah paparan berlebihan terhadap sinar matahari (Shimogaki & Yanagawa, 

1996; Shimogaki dkk., 2000; Tanaka, 2001). Kandungan EA dalam ekstrak kulit  
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buah delima sekitar 90% yang dapat menghambat aktivitas enzim tirosinase (Zhu dan 

Gao, 2008; Yoshimura et all., 2005). 

Kulit adalah pelindung tubuh dari pengaruh luar terutama dari radiasi UV 

pada sinar matahari. Warna kulit ditentukan oleh komposisi pigmen dan peredaran 

darah pada jaringan kulit. Secara umum epidermis tersusun atas dua pigmen yaitu 

karoten dan melanin (Martini, 2001). Paparan sinar UV dapat meningkatkan sintesis 

melanin di kulit dan menyebabkan hiperpigmentasi. 

Hiperpigmentasi adalah pigmen wajah yang paling sering terjadi gangguan. 

Hal ini telah diamati, bahwa peningkatan sintesis melanin atau tidak merata distribusi 

melanin dapat menyebabkan hiperpigmentasi atau titik-titik lokal (Prota, 1996; Mora 

& Baraldi, 2000; Nakayama et all., 2000; Petit & Pie'rard, 2003). Ekstrak tumbuhan 

yang mempunyai efek menghambat pembentukan melanin dapat menjadi pilihan 

yang baik untuk pembuatan kosmetik dengan tujuan memutihkan kulit wajah dan 

melindungi terhadap kulit yang gelap. Selain itu, mereka relatif memiliki sedikit efek 

samping (Kim and Lee, 1998).  

Salah satu cara untuk mencegah hiperpigmentasi kulit adalah dengan 

menghambat pembentukan melanin. Pembentukan melanin dapat dihambat dengan 

cara menurunkan sintesis tirosinase, menurunkan transfer tirosinase, dan menghambat 

aktivitas tirosinase (Avanti dkk, 2002). Tirosinase adalah enzim yang terlibat dalam 

melanogenesis dan mengkatalisis proses oksidasi tirosin untuk dihidroksi-fenilalanin 

(DOPA) dan dari DOPA ke DOPA kuinon. 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. Shimogaki et all  telah membuktikan ketika ellagic acid 

digunakan secara topikal, dapat menghambat paparan sinar UV sehingga dapat 

mencegah hiperpigmentasi yang telah diuji pada hewan coba. 

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 
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(Aulton, 2003). Ekstrak kental etanol kulit buah delima digunakan dalam bentuk 

sediaan semisolida untuk meningkatkan aseptabilitas sediaan. Selain itu, bentuk 

sediaan kosmetika yang sering digunakan adalah sediaan krim, terutama untuk kulit 

wajah. Krim merupakan suatu sistem emulsi yang terdiri dari fase air dan fase 

minyak. Diharapkan ekstrak yang digunakan dapat terdispersi secara merata kedalam 

basis krim. Krim dengan tipe a/m, memiliki penyebaran lebih baik daripada tipe m/a, 

walaupun sedikit berminyak tetapi penguapan air yang terkandung dalam emulsi 

berjalan lambat sehingga menimbulkan rasa dingin pada kulit (Shovyana dan 

Zulkarnain, 2013). Selain itu kandungan fase luar cold cream berupa minyak akan 

menyebabkan cold cream dapat melekat lebih lama pada kulit sehingga akan 

menghasilkan efek terapi yang lebih panjang (Ansel, 2008).  

Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan formula sediaan topikal berupa 

krim dengan basis cold cream yang mengandung ekstrak kental etanol kulit buah 

delima. Penelitian ini diharapkan mampu memperbaiki penampilan fisik, stabil, dan 

nyaman digunakan pada kulit serta memiliki efek untuk memutihkan atau 

menghambat enzim tirosinase. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh kadar ekstrak kental etanol kulit buah delima dengan 

konsentrasi 3%, 6%, dan 9% dalam basis cold cream terhadap karakteristik 

fisika (viskositas), kimia (pH), dan aseptabilitas sediaan krim pemutih. 

2. Bagaimana pengaruh kadar ekstrak kental etanol kulit buah delima dengan 

konsentrasi 3%, 6%, dan 9% dalam basis cold cream terhadap penghambatan 

enzim tirosinase secara in vitro. 

3. Pada kadar berapakah ekstrak kental etanol kulit buah delima dengan 

konsentrasi 3%, 6%, dan 9% dalam basis cold cream memberikan hasil yang 

terbaik dari karakteristik, aseptabilitas dan efektifitas sebagai sediaan krim 

pemutih. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menentukan pengaruh kadar ekstrak kental etanol kulit  buah delima dengan 

konsentrasi 3%, 6%, dan 9% dalam basis cold cream terhadap karakteristik 

fisika (viskositas), kimia (pH), dan aseptabilitas sediaan krim pemutih. 

2. Menentukan pengaruh kadar ekstrak kental etanol kulit  buah delima dengan 

konsentrasi 3%, 6%, dan 9% dalam basis cold cream terhadap penghambatan 

enzim tirosinase secara in vitro. 

3. Menentukan kadar ekstrak kental etanol kulit buah delima dalam basis cold 

cream yang terbaik dari karakteristik, aseptabilitas dan efektifitas sebagai 

sediaan krim pemutih. 

1.4 Hipotesis 

Semakin tinggi kadar ekstrak kental etanol kulit buah delima dalam sediaan 

cold cream dapat meningkatkan daya penghambatan enzim tirosinase. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dengan mengetahui senyawa ellagic acid sebagai salah satu senyawa yang 

dapat menghambat enzim tirosinase yang dapat menghasilkan sediaan krim dengan 

basis cold cream ekstrak kental etanol kulit buah delima dengan stabilitas fisik yang 

memenuhi persyaratan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

pertimbangan untuk pengembangan formulasi sediaan  krim dengan basis cold cream 

yang mengandung ekstrak kulit buah delima sebagai krim pemutih. 

.  

  


