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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tanaman Rosella 

Rosella merupakan tumbuhan semak umur satu tahun, tumbuh tumbuhan 

mencapai 2,4 m. Bunga tunggal, kuncup bunga dari bagian ketiak daun, tangkai 

bunga berukuran 5-20 mm; kelopak bunga berlekatan, tidak gugur tetap 

mendukung buah, berbentuk lonceng; mahkota bunga berlepasan, berjumlah 5 

petal, mahkota bunga berbemntuk bulat telur terbalik, warna kuning, kuning 

kemerahan (BPOM RI, 2010). 

Tanaman rosela merupakan tanaman sejenis kembang sepatu (Hibiscus) 

yang berasal dari India Timur yang dapat tumbuh pada iklim tropis dan subtropis 

(Rosdiana, 2009). 

2.1.1 Klasifikasi Tanaman rosella 

Tanaman rosella diklarifikasikan sebagai berikut (BPOM RI, 2010) 

Divisi  : Magnoliophyta  

Kelas  : Magnoliopsida  

Subkelas : Dilleniidae  

Bangsa  : Malvales  

Suku  : Malvaceae  

Marga  : Hibiscus 

Jenis  : Hibiscus sabdariffa Linn       

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Hibiscus sabdariffa Linn  (BPOM RI, 2010) 
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2.1.2 Kandungan Kimia Rosela 

Kandungan kimia tanaman ini adalah (+) alohidroksi asam sitrat lakton, 

asal malat dan asam tartat. Antosianin yang menyebabkan warna merah pada 

tanaman ini mengandung definidin-3-siloglusida, delfinidin-3-glukosida. 

Sianidin-3-siloglukosida, sedangakan flavonoidnya mengandung gosipetin dan 

mucilago (rhamnogalakturonan, arabinogalaktan, arabinan). Sterol minyak biji 

rosela terdiri atas 61,3% β-sitosterol, 16,5% kampasterol, 5,1% kolesterol, dan 

3,2% ergosterol. Mahkota bunga mengandung glikosida-flavon hibiskritin, 

yangmengandung aglikon hibisketin. Bunga rosela juga mengandung fitosterol. 

Bunga kering mengandung 15,3% asam hibiskat. (BPOM RI, 2010) 

Tabel II.1 Kandungan gizi pada kelopak rosela (Rosdiana, 2009) 

Kandungan 100 gr Kelopak rosella segar 

Kalori 44 kal 

Air 86,2% 

Protein 1,6 gr 

Lemak 0,1 gr 

Karboihidrat 11,1 gr 

Serat 2,5 gr 

Abu 1,0 gr  

Fosfor  60 mg 

Besi 3,8 mg 

Betakaroten  285 ig 

Vitamin C 14 mg 

Tiamin (vitamin B1) 0,04 mg 

Riboflavin (vitamin B12) 0,6 mg 

Niasin (vitamin B3) 0,5 mg 

 

2.2 Tinjauan Kulit 

 Kulit adalah organ yang terletak paling luar dan membatasinya dari 

lingkungan hidup manusia.  Luas kulit orang dewasa 2 m2 dengan berat kira-kira 

16% berat badan.  Kulit merupakan organ yang esensial dan vital vserta 

merupakan cermin kesehatan dan kehidupan.  Kulit juga sangat kompleks, elastis 

dan sensitive, bervariasi pada keadaan iklim, umur, jenis kelamin, ras, dan juga 

bergantung pada lokasi tubuh (Tortora, Derrickson, 2009). 
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Kulit tersusun oleh banyak macam jaringan, termasuk pembuluh darah, 

kelenjar lemak, kelenjar keringat, organ pembuluh perasa dan urat syaraf, 

jaringan pengikat, otot polos dan lemak (Anief, 2010). Kulit secara garis besar 

tersusun atas tiga lapisan utama yaitu: lapisan epidermis atau kutikel , lapisan 

dermis dan lapisan subkutis (hipodermis).  

a. Lapisan Epidermis 

Merupakan lapisan luar, dengan tebal 0,16 mm pada pelupuk mata 

sampai 0,8 mm pada telapak tangan telapak kaki. Fungsi epidermis adalah 

sebagai sawar pelindung terhadap bakteri, iritasi kimia, alergi dan lain-

lain (Anief, 2010). Lapisan ini terdiri dari lima lapisan sel yaitu:  

1. Stratum korneum (Lapisan tanduk) 

Adalah lapisan kulit yang paling luar dan terdiri dari beberapa sel-

sel gepeng yang mati, tidak berinti dan protoplasmanya telah berubah 

menjadi keratin (zat tanduk).  

2. Stratum lusidum (Lapisan rintangan)  

Terdapat langsung dibawah lapisan korneum, merupakan lapisan 

sel-sel gepeng tanpa inti dengan protoplasma yang berubah menjadi 

protein yang disebut eleidin. Lapisan tersebut tampak jelas di telapak 

tangan dan kaki.  

3. Stratum granulosum (Lapisan keratohialin) 

Merupakan 2 atau 3 lapis sel-sel gepeng dengan sitoplasma 

berbutir kasar dan terdapat inti diantaranya. Butir-butir kasar ini terdiri 

atas keratohialin. Mukosa biasanya tidak mempunyai lapisan ini. Stratum 

granulosum juga tampak jelas ditelapak tangan dan kaki. 

4. Stratum spinosum (Stratum malphigi) 

Terdiri atas beberapa lapis sel yang berbentuk poligonal yang 

besarnya berbeda-beda karena adanya proses mitosis. Protoplasmanya 

jernih karena banyak mengandung glikogen, dan inti terletak ditengah-

tengah. Sel-sel ini makin dekat kepermukaan makin gepeng bentuknya. 

Diantara sel-sel stratum spinosum terdapat jembatan-jembatan antar sel 

(intercellular bridges) yang terdiri atas protoplasma dan tonofibril atau 

keratin. Perlekatan antar jembatan-jembatan ini membentuk penebalan 
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bulat kecil yang disebut nodulus Bizzozero. Di antara sel-sel spinosum 

terdapat pula sel langerhans. Sel-sel stratum spinosum mengandung 

banyak glikogen. 

5. Stratum basale (Lapisan tunas)  

Terdiri atas sel-sel berbentuk kubus yang tersusun vertikal pada 

pembatasan demo-epidermal berbasis seperti pagar (palisade). Lapisanini 

merupakan lapisan epidermis yang paling bawah. Sel-sel basal ini 

mengadakan mitosis dan berfungsi reproduktif. Lapisan ini terdiri atas dua 

jenis sel yaitu: 

a. Sel-sel berbentuk kolimner dengan protoplasma basofilik inti 

lonjong dan besar, dihubungkan satu dengan yang lain oleh 

jembatan atar sel 

b. Sel pembentuk melanin (melanosit) atau clear cell merupakan sel-sel 

berwarna muda, dengan sitoplasma basofilik dan inti gelap, dan 

mengandung butir pigmen (melanosomes) (Wasitaatmadja, 2013). 

b. Dermis (corium) 

Merupakan lapisan dibawah epidermis yang jauh lebih tebal dari 

pada epidermis. Lapisan ini terdiri atas lapisan elastis dan fibrosa padat 

dengan elemen-elemen selular dan folikel rambut. Secara garis besar 

dibagi menjadi 2 bagian:  

1. Pars papilare, yaitu bagian yang menonjol kedalam epidermis, berisi 

ujung serabut saraf dan pembuluh darah.  

2. Pars retikulare, yaitu bagian bawahnya yang menonjol kearah 

subkutan, bagian ini terdiri atas serabut-serabut penunjang misalnya 

serabut kolagen, elastin dan retikulin (Wasitaatmadja, 2013). 

c. Lapisan Subkutan  

Lapisan subkutan adalah kelanjutan dermis, terdiri atas jaringan 

ikat longgar berisi sel-sel lemak didalamnya. Sel-sel lemak merupakan sel 

bulat, besar, dngan inti terdesak ke pinggir sitoplasma lemak yang 

bertambah. Fungsi dari lapisan hipodermis yaitu membantu melindungi 

tubuh dari benturan-benturan fisik dan mengatur panas tubuh. Jumlah 

lemak pada lapisan ini akan meningkat apabila makan berlebihan. Jika 
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tubuh memerlukan energi ekstra maka lapisan ini akan memberikan energi 

dengan cara memecah simpanan lemaknya (Wasitaatmadja, 2013).  

2.2.1 Fungsi kulit (Wasitaatmadja, 2013). 

Kulit sebagai organ tubuh yang paling penting mempunyai fungsi 

sebagai berikut:  

a. Fungsi proteksi.  

Kulit menjaga bagian dalam tubuh terhadap gangguan fisis. 

Misalnya tekanan, gesekan, tarikan; gangguan kimiawi, misalnya zat-zat 

kimia terutama yang bersifat iritan; gangguan yang bersifat panas, 

misalnya sengatan matahari; gangguan infeksi luar terutama kuman atau 

bakteri maupun jamur. 

b. Fungsi adsorpsi (penyerapan)  

Kemampuan adsorpsi kulit dipengaruhi oleh tebal tipisnya kulit, 

hidrasi, dan kelembaban kulit. Penyerapan dapat berlangsung melalui 

celah antara sel, menembus sel-sel epidermis atau melalui muara saluran 

kelenjar,tetapi penyerapan lebih banyak terjadi melalui sel-sel epidermis 

dari pada yang melalui muara kelenjar.  

c. Fungsi ekskresi  

Kelenjar-kelenjar kulit mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna 

lagi atau sisa metabolisme dalam tubuh berupa keringat. 

d. Fungsi persepsi  

Kulit terdiri dari sistem syaraf yang peka terhadap ancaman dari 

luar, seperti dingin, panas, sentuhan, dan tekanan. Oleh karena itu, kulit 

segera memberikan reaksi setelah ada peringatan awal dari sistem syaraf 

tersebut.  

e. Fungsi pengaturan suhu tubuh  

Disebut memiliki fungsi pengatur suhu tubuh, karena adanya 

kelenjar keringat dan pembuluh darah kulit. Jika udara sedang panas, 

keringat akan keluar dan menguap. Akibatnya, panas tubuh terserap 

sehingga udara terasa sejuk. Sebaliknya jika udara dingin, pembuluh 

darah menguncup agar panas tubuh tidak banyak keluar atau tertahan, 

sehingga tubuh secara otomatis bisa mengatasi persoalan udara dingin. 
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2.3 Antioksidan 

  Antioksidan adalah molekul yang mampu menghambat oksidasi dari 

molekul oksidan. Oksidasi merupakan reaksi kimia yang memindahkan elektron 

dari satu substansi ke agen oksidan. Sebagai pertahanan terhadap kerusakan 

oksidatif, maka sel dilengkapi dengan berbagai jenis Antioksidan yang akan 

bekerja melalui beragam mekanisme. Aktifitas antioksidan dapat menstabilkan 

radikal bebas dengan cara melengkapi kekurangan elektron pada radikal bebas, 

dan menghambat proses reaksi berantai dari pembentukan radikal bebas yang 

menimbulkan stres oksidatif. Antioksidan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1. Antioksidan alamiah misalnya flavonoida, kumarin, asam fenolat, asam 

linoleat, omega-3, vitamin E, β-karoten, vitamin C, dan lainya. 

2. Antioksidan farmakologis/sintetik antara lain: probukol, inhibitor xantin 

oksidase (alopurinol, asam folat), SOD, katalase, NADPH inhibitors (adenosin, 

calcium channel bloker). 

Tedapat dua strategi guna meredam dampak negatif oksidan, yakni mencegah 

menumpuknya senyawa oksidan dan mencegah rantai reaksi berkelanjutan. Itu 

sebabnya, agar dapat bekerja secara optimal maka diperlukan kerjasama sistem 

antoksidan. Berdasarkan cara pemberianya, antioksidan dapat diberikan secara 

sistemik (oral maupun injeksi) dan topikal (Ardhie, 2011) 

Tabel II.2 parameter nilai antioksidan (Shandiutami, 2012) 

Intensitas Nilai IC50 (bpj) 

Sangat aktif <50 

Aktif 50-100 

Sedang 101-250 

Lemah 250-500 

Tidak aktif >500 

Antioksidan dibagi menjadi antioksidan endogen, yaitu enzim-enzim yang 

bersifat antioksidan, seperti: Superoksida Dismutase (SOD), katalase (Cat), dan 

glutathione peroksidase (Gpx); serta antioksidan eksogen, yaitu yang didapat dari 

luar tubuh/makanan. Berbagai bahan alam asli Indonesia banyak mengandung 

antioksidan dengan berbagai bahan aktifnya, antara lain vitamin C, E, pro vitamin 

A, organosulfur, α-tocopherol, flavonoid, thymoquinone, statin, niasin, 

phycocyanin, dan lain-lain. Berbagai bahan alam, baik yang sudah lama 
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digunakan sebagai makanan sehari-hari atau baru dikembangkan sebagai 

suplemen makanan, mengandung berbagai antioksidan tersebut (Asri Werdhasari, 

2014). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Mekanisme Antioksidan Endogen Sebagai Pertahanan Tubuh (Asri 

Werdhasari, 2014) 

2.3.1 Mekanisme Kerja Antioksidan(Kumalaningsih, 2006) 

Antioksidan berdasarkan mekanisme kerjanya dibagi menjadi tiga, yaitu : 

1. Antioksidan sejati (true axidant) 

Antioksidan sejati bekerja dengan cara bereaksi dengan radikal 

bebas, sehingga dapat menghambat oksidasi minyak dan lemak dan 

menghentikan reaksi berantai. Contoh Vitamin E dan β karoten. 

2. Zat reduktor (reducing agent) 

Merupakan bahan yang mempunyai potensial redoks lebih rendah 

dari bahan aktif atau bahan obat sehingga akan bereaksi lebih cepat 

daripada bahan obatnya. Contoh : vitamin C, natrium metabisulfit. 

3. Antioksidan sinergis (antioxidant synergist) 

Merupakan bahan yang mempunyai efek antioksidan yang kecil, 

tetapi dapat menambah efek antioksidan yang lain dengan jalan bereaksi 

dengan ion logam berat yang berfungsi sebagai katalisator reaksi oksidasi. 

Contoh : asam sitrat. 

2.3.2 Klasifikasi antioksidan 

Sumber-sumber antioksidan dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, 

yaitu antioksidan sintetik (antioksidan yang diperoleh dari hasil sintesa reaksi 
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kimia) dan antioksidan alami (antioksidan hasil ekstraksi bahan alami) (Marhaeni 

et al, 2009) 

a. Antioksidan sintetik 

Diantaranya beberapa contoh antioksidan sintetik yang diijinkan untuk 

makanan ada lima antioksidan yang penggunaanya meluas dan menyebar di 

seluruh dunia, yaitu Butylated Hidroxy Anisol (BHA), Butylated Hidroxy Toluen 

(BHT), Propil Galat, Tert-Butylated Hidroxy Quinone (TBHQ) dan Tokoferol 

(Buck, 1991). 

b. Antioksidan alami 

Antioksidan alami di dalam makanan dapat berasal dari (a) senyawa 

antioksidan yang sudah ada dari satu atau dua komponen makanan, (b) senyawa 

antioksidan yang terbentuk dari reaksi-reaksi selama proses pengolahan, (c) 

senyawa antioksidan yang diisolasi dari sumber alami dan ditambahkan ke dalam 

makanan sebagai bahan tambahan ( Pratt, 1992). Senyawa antioksidan alami 

diantaranya adalah asam fenolik, flavonoid, β-karoten, vitamin E (tokoferol), 

vitamin C (Gheldof et al, 2002). 

2.3.3 Kandungan Antioksidan Rosella 

Pemberian ekstrak rosela kering (kaya antosianin) menunjukkan sifat 

antioksidan kuat dibanding butil hidroksi anisol (BHA) dan α-tokoferol. Sifat 

antioksidan ini dimonitor melalui pembentukan senyawa diena-konjugasi dan 

senyawa reaktif asam tiobarbiturat dalam sistem model asam linoleat. Efek 

proteksi terhadap radikal bebas ini diperkirakan karena asam askornat. β-karoten 

dan senyawa fenolik yang dikandungnya, terutama antosianin (BPOM RI, 2010). 

Aktivitas antioksidan pada ekstrak rosella terutama dipengaruhi oleh 

adanya antosianin dari rosella. Kelopak rosella mengandung senyawa antioksidan 

seperti asam askorbat, antosianin dan polifenol. Aktivitas antioksidan yang ada 

pada pigmen daun bunga merah sampai biru seperti mawar, kana, rosella 

disebabkan karena kandungan antosianin yang ada didalamnya. Jika jumlah 

antosianin tinggi maka aktivitas antioksidan akan semakin naik. Terjadi korelasi 

antara aktivitas antioksidan dan total antosianin (Isnaini, 2010). 
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Kandungan antosianin yang terdapat pada kelopak bunga rosella 

(Hibiscus sabdariffa L)  bersifat polar, maka dipilih pelarut etanol yang 

kepolarannya diting- katkan dengan memilih etanol 70%. Dari hasil penentuan 

aktivitas antioksidan peredaman radikal bebas DPPH ekstrak etanol kelopak 

bunga rosella (Hibiscus sabdariffa L) diperoleh IC50 sebesar 38,44 ppm 

(Nursalam, 2014). 

2.3.4 Fungsi Antioksidan pada Kulit(Kiki Oktaviani, 2013) 

Produk kecantikan yang mengandung antioksidan ditemukan dalam 

kategori produk anti-aging (anti-penuaan). Tapi kandungan antioksidan tidak 

hanya bisa mencegah penuaan dini, tetapi ada beberapa manfaat-manfaat lainnya 

seperti : 

1. Menangkal Radikal Bebas 

Ada banyak sumber radikal bebas seperti polusi, asap dan sinar matahari. 

Radikal bebas dalam tubuh dapat merusak struktur kulit, menyebabkan 

dehidrasi, penuaan dini, pigmentasi bahkan kanker. Antioksidan dapat 

mencegah radikal bebas. 

2. Meningkatkan Kolagen 

Ketika radikal bebas merusak tubuh, maka dapat mengurangi kolagen 

dalam kulit. Kolagen sangat penting bagi kulit untuk tetap mempertahankan 

elastisitas dan membantu mengembalikan kekenyalan kulit. 

3. Menangkal Penuaan Dini 

Menggunakan produk antioksidan membantu menghambat kerusakan kulit, 

dengan begitu akan menunda penuaan dini. Selain itu antioksidan juga 

membantu meningkatkan proses pembaharuan sel, sehingga kulit mati tidak 

menumpuk di lapisan kulit. 

2.3.5 Antosianin  

Antosianin adalah senyawa aktif pada antioksidan yang mampu 

menghambat radikal bebas 
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Gambar 2.3 Struktur senyawa antosianin (Pratiwi, 2014) 

Tabel II.3 Hal-Hal yang memengaruhi stabilitas antosianin (Andrawulan & Fitri, 

2012) 

Hal yang mempengaruhi Keterangan 

Ph Antosianin paling stabil pada pH rendah 

yang bersifat asam 

Temperatur Perlakuan panas dapat menyebabkan 

kesetimbangan antosianin cenderung 

menuju bentuk yang tidak bewarna 

Cahaya Mampu mendegradasi pigmen antosianin 

dan membentuk kalkon yang tidak 

bewarna 

Jenis pelarut Pelarut alkohol menghasilkan warna 

antosianin yang lebih dibanding dengan 

pelarut air. 

Enzim glukosidase dan polifenol 

oksidase (PPO) 

Kedua enzim tersebut dapat 

mendegradasi antosianin menjadi 

senyawa yang tidak bewarna 

SO2 Antosianin dapat bereaksi dengan SO2 

membentuk senyawa yang tidak 

bewarna. Reaksi ini bersifat reversible 

sehingga jika SO2 mengalami penguapan 

akibat panas, antosianin akan kembali 

kebentuk semula 

 

2.3.5 Radikal Bebas 

Radikal bebas merupakan suatu molekul yang memiliki elektron tidak 

berpasangan dalam orbital terluarnya sehingga sangat reaktif. Radikal ini 

cenderung mengadakan reaksi berantai yang apabila terjadi di dalam tubuh akan 

dapat menimbulkan kerusakan-kerusakan yang berlanjut dan terus menerus. 

Tubuh manusia memiliki sistem pertahanan endogen terhadap serangan radikal 

bebas terutama terjadi melalui peristiwa metabolisme sel normal dan peradangan. 
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Jumlah radikal bebas dapat mengalami peningkatan yang diakibatkan faktor 

stress, radiasi, asap rokok dan polusi lingkungan menyebabkan sistem pertahanan 

tubuh yang ada tidak memadai, sehingga tubuh memerlukan tambahan 

antioksidan dari luar yang dapat melindungi  dari serangan radikal bebas 

(wahdaningsih, 2011). 

2.4  Sediaan Topikal            

Sediaan topikal adalah sediaan yang penggunaannya pada kulit dengan 

tujuan untuk menghasilkan efek lokal, contoh : lotio, salep, dan krim. Lotio 

merupakan preparat cair yang dimaksudkan untuk pemakaian pada bagian luar 

kulit. Pada umumnya pembawa dari lotio adalah air. lotio dimaksudkan untuk 

digunakan pada kulit sebagai pelindung atau untuk obat karena sifat bahan-

bahannya. Kecairannya memungkinkan pemakaian yang merata dan cepat pada 

permukaan kulit. Setelah pemakaian, lotio akan segera kering dan meninggalkan 

lapisan tipis dari komponen obat pada permukaan kulit. Fase terdispersi pada 

lotio cenderung untuk memisahkan diri dari pembawanya bila didiamkan 

sehingga lotio harus dikocok kuat setiap akan digunakan supaya bahan-bahan 

yang telah memisah terdispersi kembali (Ansel, 1989).  

2.4.1 Krim    

Krim adalah bentuk sediaan setengah padat yang mengandung satu atau 

lebih bahan obat yang terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. 

Krim mempunyai konsistensi relatif cair diformulasi sebagai emulsi air dalam 

minyak atau minyak dalam air. Sekarang batasan tersebut lebih diarahkan untuk 

produk yang terdiri dari emulsi minyak dalam air atau dispersi mikrokristal asam-

asam lemak atau alkohol berantai panjang dalam air yang dapat dicuci dengan air.  

Prinsip pembuatan krim adalah berdasarkan proses penyabunan 

(safonifikasi) dari suatu asam lemak tinggi dengan suatu basa dan dikerjakan 

dalam suasana panas yaitu temperatur 700- 800C (Dirjen POM,1995).  

Krim merupakan obat yang digunakan sebagai obat luar yang dioleskan ke 

bagian kulit badan. Obat luar adalah obat yang pemakaiannya tidak melalui 

mulut, kerongkongan, dan ke arah lambung. Menurut defenisi tersebut yang 

termasuk obat luar adalah obat luka, obat kulit, obat hidung, obat mata, obat tetes 

telinga, obat wasir dan sebagainya ( Anief, 1999 ).  
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Ada beberapa tipe krim seperti emulsi, air terdispersi dalam minyak (A/M) 

dan emulsi minyak terdispersi dalam air (M/A). sebagai pengemulsi dapat 

digunakan surfaktan anionik, kationik dan non anionik. Untuk krim tipe A/M 

digunakan : sabun monovalen, tween, natrium laurylsulfat, emulgidum dan lain-

lain. Krim tipe M/A mudah dicuci. (Anief,1994). Dalam pembuatan krim 

diperlukan suatu bahan dasar. Bahan dasar yang digunakan harus memenuhi 

kriteria-kriteria tertentu. Kualitas dasar krim yang diharapkan adalah sebagai 

berikut :   

a.Stabil         

b.Lunak                                                                                                                    

c.Mudah dipakai                                                                                                           

d.Dasar krim yang cocok                                                                        

e.Terdistribusi merata  

Fungsi krim adalah:  

a. Sebagai bahan pembawa substansi obat untuk pengobatan kulit  

b. Sebagai bahan pelumas bagi kulit  

c. Sebagai pelindung untuk kulit yaitu mencegah kontak langsung dengan 

zat-zat berbahaya (anief,1999). 

Krim tipe M/A memiliki beberapa keuntungan yaitu mudah dicuci dengan 

air, pelepasan obatnya baik karena jika digunakan pada kulit maka akan terjadi 

penguapan dan peningkatan konsentrasi dari suatu obat yag larut dalam air 

sehingga mendorong penyerapannya ke dalam jaringan kulit, tetapi pada 

umumnya orang lebih menyukai tipe air dalam minyak (AM) karena 

penyebarannya lebih baik, walaupun sedikit berminyak tetapi penguapan airnya 

dapat mengurangi rasa panas di kulit (Aulton, 2003).  

Pada pembuatan krim perlu digunakan zat pengemulsi atau emulgator. 

Emulgator di definisikan sebagai senyawa yang mempunyai aktivitas permukaan 

(surface active agent ) sehingga dapat menurunkan tegangan permukaan ( surface 

tension) antara cairan - cairan yang terdapat dalam suatu sistem. Kemampuannya 

menurunkan tegangan permukaan merupakan hal yang menarik karena emulgator 

memiliki struktur kimia yang mampu menyatukan kedua senyawa yang berbeda 

polaritasnya (Ansel,1989). Penggunaan atau penambahan emulgator  (emulsifying 
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agent ) merupakan faktor yang sangat kritis dalam formulasi sediaan kri m yang 

berbasis emulsi. Hal ini terkait dengan stabilitas sistem emulsi yang terbentuk.   

Emulgator yang digunakan dalam krim dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori 

yaitu emulgator  anionik, kationik dan nonionik. Emulgator yang baik memiliki 

beberapa kriteria, yaitu: (Sulaiman dan Rina , 2008). 

a.  Dapat berfungsi sebagai surfaktan, yang mampu menurunkan tegangan 

muka 

b. Dapat mencegah koalesen , dengan cara mengabsorbsi secara cepat di 

sekeliling droplet /butiran yang terdispersi                                                                

c.  Mampu meningkatkan viskositas sehingga dapat terbentuk  semipadat yang 

dikehendaki, serta dapat meningkatkan stabilitas sistem. 

d. Efektif pada konsentrasi rendah   

Selain emulsifier perlu adanya penambahan zat tambahan antara lain sebagai 

berikut: 

a.  Pelembut   :   untuk meningkatkan sifat sensorik pada emulsi. Penambahan    

akan memudahkan emulsi untuk menyebar ketika diaplikasikan pada kulit. 

Contoh :isopropil miristat ,  minyak silikon . 

b.  Pelembab  dan humektan : untuk meningkatkan dan mengontrol 

kelembapan kulit. Contoh :  gliserol dan urea. 

c.  Zat penambah viskositas  : ditambahkan untuk meningkatkan viskositas 

dari fase eksternal. Contoh :  gum xanthan , ester selulosa. 

d.  Zat aktif seperti  tabir surya  dan vitamin. 

e.  Pengawet :   untuk menghambat pertumbuhan mikroba, khususnya pada 

emulsi tipe M/A. 

f .  Pengharum dan pewarna   untuk tujuan estetika  

Oleh karena krim merupakan sediaan yang berbentuk emulsi, sehingga 

metode pembuatannya sesuai dengan metode pada pembuatan emulsi yaitu:  

a.  Metode suspensi (Metode Kontinental) 

Emulgator disuspensikan ke dalam fase yang tidak terlarut (fase dalam) 

dengan menggerusnya secara hati - hati. Suspensi ini selanjutnya diracik 

dengan bagian fase yang lain (emulgator larut dalam fase ini, paling tidak 

terbasahi) menjadi suatu emulsi primer. Oleh karena emulgator terdistribusi 
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halus dalam bentuk suspensi dan sangat lambat berubah menjadi emulsi 

melalui fase yang ditambahkan makadisarankan agar emulsi primer dibiarkan 

sebentar, baru kemudian disatukan dengan sisa fase tragakan   untuk membuat 

emulsi M/A. Menurut aturan umum pembuatan emulsi primer dari minyak, 

gom arab dan air dipertahankan perbandingan jumlah 2:1:1:5 bagian (Voigt, 

1995). 

b.  Metode larutan (Metode Inggris) 

Emulgator dilarutkan dalam fase luar, fase dalam kemudian   diemulsikan ke 

dalamnya. Pada umumnya dilakukan peracikan fase terdispersi sedikit demi 

sedikit ke dalam bahan pendispersi yang mengandung emulgator (Voigt, 

1995). 

2.4.2 Vanishing Cream 

 Vanishing cream adalah suatu sediaan setengah padat, berupa emulsi 

mengandung air tidak kurang dari 60%dan dimaksudkan untuk pemakaian luar. 

Krim akan rusak jika terganggu sistem campurannya yang dapat disebabkan 

perubahan suhu dan perubahan salah satu fase secara berlebihan Karena waktu 

krim ini digunakan dan digosokkan pada kulit, hanya sedikit atau tidak terlihat. 

Hilangnya krim ini dari kulit dipermudah oleh emulsi minyak dalam air yang 

terkandung didalamnya (Ikhsanudin, 2012). 

2.5 Ekstraksi 

Ekstraksi  merupakan  suatu  proses pemisahan  kandungan  senyawa  

kimia  dari jaringan  tumbuhan  ataupun  hewan  dengan menggunakan  penyari  

tertentu.  Ekstrak  adalah sediaan  pekat  yang  diperoleh  dengan  cara 

mengekstraksi  zat  aktif  dengan  menggunakan pelarut  yang  sesuai,  kemudian  

semua  atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk  yang  tersisa  

diperlakukan  sedemikian, hingga memenuhi baku yang ditetapkan (Depkes RI 

1995).  

Ekstraksi bertujuan untuk menarik semua komponen kimia yang terdapat 

dalam simplisia. Ekstraksi  didasarkan  pada  perpindahan  massa komponen  zat  

padat  ke  dalam  pelarut  dimana perpindahan  mulai  terjadi  pada  lapisan  antar 

muka,  kemudian  berdifusi  masuk  ke  dalam pelarut.  Proses  pengekstraksian  

komponen kimia  dalam  sel  tanaman  yaitu  pelarut  organik akan  menembus  
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dinding  sel  dan  masuk  ke dalam  rongga  sel  yang  mengandung  zat  aktif, zat 

aktif akan larut dalam pelarut organik di luar sel, maka larutan terpekat akan 

berdifusi keluar sel  dan  proses  ini  akan  berulang  terus  sampai terjadi  

keseimbangan  antara  konsentras  cairan zat aktif di dalam dan di luar sel. 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laju ekstraksi adalah tipe  persiapan  

sampel,  waktu  ekstraksi, kuantitas pelarut, suhu pelarut, dan tipe pelarut 

(Depkes RI 1995). 

2.5.1 Macam-macam Metode Ekstraksi 

 Ditjen POM (2000), membagi beberapa metode ekstraksi dengan 

menggunakan pelarut yaitu : 

1. Cara dingin 

a. Maserasi 

 Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisia dengan menggunakan 

pelarut dengan beberapa kali pengocokkan atau pengadukkan pada temperature 

ruang (kamar). Secara teknologi termasuk ekstraksi dengan prinsip metode 

pencapaian konsentrasi pada keseimbangan. Maserasi kinetik berarti dilakukan 

pengadukan yang kontinyu (terus-menerus). Remaserasi berarti dilakukan 

pengulangan penambahan pelarut setelah dilakukan penyaringan maseraat 

pertama dan seterusnya. 

b. Perkolasi 

 Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru sampai 

sempurna (exhaustive extraction) yang umunya dilakukan pada temperature 

ruang. Proses ini terdiri dari tahapan pengembangan bahan, tahap maserasi antara 

tahap perkolasi sebenarnya (penetesan/penampungan ekstrak), terus-menerus 

sampai diperoleh ekstrak (perkolat) yang jumlahnya 1-5 kali bahan. 

2. Cara panas 

a. Refluks 

 Refluks merupakan ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik 

didihnya, slama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan 

dengan adanya pendingin balik. Umumnya dilakukan pengulangan proses pada 

residu pertama sampai 3-5 kali sehingga dapat termasuk proses ekstraksi 

sempurna. 
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b. Soxhletasi 

 Soxhletasi adalah ekstraksi dengan menggunakan pelarut yang selalu baru 

yang umunya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi kontinyu 

dengan jumlah pelarut relatif konstan dengan adanya pendingin balik. 

c. Digesti 

 Digesti merupakan maserasi kinetik (dengan pengadukan kontinyu) pada 

temperature yang lebih tinggi dari temperatur ruangan (kamar), yaitu secara 

umum dilakukan pada temperature 40-50°C selama waktu tertentu (15-20 menit). 

e. Dekok 

Dekok adalah infus yang waktunya lebih lama (lebih dari 30 menit) dan 

temperature sampai titik didih air.  

2.6 Evaluasi Sediaan Semisolida  

 Agar sistem pengawasan mutu dapat berfungsi dengan sedikit efektif 

harus dibuatkan kebijaksanaan dan peraturan yang mendasar dan ini harus selalu 

ditaati. Pertama tujuan pemeriksaan semata-mata adalah demi mutu sediaan yang 

baik. Kedua, setiap pelaksanaan harus berpegah teguh pada standar atau 

spesifikasi dan harus berupaya meningkatkan standar atau spesifikasi yang telah 

ada (Lachman, 1994). 

Evaluasi sediaan dilakukan untuk mengetahui apakah sediaan yang telah 

dibuat sesuai dengan kriteria yang di inginkan dan mencapai hasil yang 

maksimal. Evaluasi untuk sediaan dermatologi termasuk kosmetika terdiri dari 

stabilitas bahan aktif, stabilitas bahan tambahan, organoleptis (warna, bau, dan 

tekstur), homogenitas, distribusi ukuran partikel fase terdistribusi, pH, pelepasan 

atau bioavaibilitas, viskositas (Barry, 1983). 

Evaluasi suatu sediaan semisolida meliputi karakteristik fisik, kimia, 

aseptabilitas, stabilitas dan efektivitasnya. Evaluasi karakteristik fisik sediaan 

meliputi: organoleptis, viskositas dan daya sebar. Evaluasi karakteristik kimia 

yaitu pengukuran pH. Evaluasi aseptabilitas sediaan merupakan evaluasi pada 

subjek (orang).  
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2.6.1 Rute Penetrasi Obat ke dalam Kulit 

Penetrasi obat ke dalam kulit dimungkinkan melalui dinding folikel 

rambut, kelenjar keringat, kelenjar lemak atau antara sel-sel dari selaput tanduk 

(Ansel, 1989).  

Apabila kulit utuh maka cara utama untuk penetrasi masuk umumnya 

melalui lapisan epidermis lebih baik dari pada melalui folikel rambut atau 

kelenjar keringat (Ansel,1989). Absorbsi melalui epidermis relatif lebih cepat 

karena luas permukaan epidermis 100 sampai 1000 kali lebih besar dari rute 

lainnya (Lachman dkk, 1994). Stratum korneum, epidermis yang utuh, dan 

dermis merupakan lapisan penghalang penetrasi obat ke dalam kulit. Penetrasi ke 

dalam kulit ini dapat terjadi dengan cara difusi melalui penetrasi transeluler 

(menyeberangi sel), penetrasi interseluler (antar sel), penetrasi transappendageal 

(melalui folikel rambut, keringat, kelenjar lemak dan perlengkapan pilo 

sebaseous) (Ansel, 1989).  

faktor utama yang mempengaruhi absorbsi obat kedalam kulit adalah:  

a. Sifat dari bahan obat itu sendiri, fisika kimia obat.  

b. Sifat dari pembawa, formulasi dan pelarut.  

c. Kondisi kulit meliputi keadaan dan umur kulit, aliran darah, tempat  

pengolesan, kelembaban dan suhu kulit. 

Difusi adalah suatu proses perpindahan massa molekul suatu zat yang 

dibawa oleh gerakan molekuler secara acak dan berhubungan dengan adanya 

perbedaan konsentrasi aliran molekul melalui suatu batas, misalnya membran 

polimer (Martin, 1993).  

Difusi pasif merupakan bagian terbesar dari proses trans-membran bagi 

umumnya obat. Tenaga pendorong untuk difusi pasif ini adalah perbedaan 

konsentrasi obat pada kedua sisi membran sel. Menurut hukum difusi Fick, 

molekul obat berdifusi dari daerah dengan konsentrasi obat tinggi ke daerah 

dengan konsentrasi obat rendah. 

      =  (Cs-

C)……………………………………………………...…...…(1) 

 Keterangan: (Shargel dan Yu, 2005) : 
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           = laju difusi  

                   D    = koefisien difusi  

                   K     = koefisien partisi  

                   A    = luas permukaan membrane 

                   h     = tebal membran  

                    Cs-C     = perbedaan antara konsentrasi obat dalam  pembawa dan 

medium   

 Tetapan difusi suatu membran berkaitan dengan tahanan yang 

menunjukkan keadaan perpindahan. Dikaitkan dengan gerak brown, tetapan 

difusi merupakan fungsi bobot molekul senyawa dan interaksi kimia dengan 

konstituen membran, ia juga tergantung pada kekentalan media dan suhu. Bila 

molekul zat aktif dapat dianggap bulat dan molekul disekitarnya berukuran sama, 

maka dengan menggunakan hukum Stokes-Einstein dapat ditentukan nilai tetapan 

difusi (Aiache, 1982).  

D= …………………………………………………...…...…(2)  

Keterangan (Aiache, 1982):  

D = Tetapan difusi  

k’ = Tetapan boltzman  

T = Suhu mutlak  

r = Jari-jari molekul yang berdifusi  

η = Viskositas  

Senyawa dengan bobot molekul lebih rendah akan berdifusi lebih cepat 

daripada senyawa dengan bobot molekul tinggi, paling tidak karena membentuk 

ikatan dengan konstituen membran (Aiache, 1982). 

2.7 Formulasi Basis 

 Pada penelitian ini menggunakan basis vanishing cream untuk digunakan 

dalam formulasi sediaan ekstrak kulit buah delima  

Formulasi standar basis krim berdasarkan (Martin, 1993) 

R/  Asam stearat   150 g 

Malam putih    20 g 

Vaselin putih    80 g 
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Trietanolamin             15 g 

Propilenglikol    80 g 

Aquadest   655 g 

2.8 Klasifikasi Tanaman Kelapa  

Kelapa termasuk jenis Palmae yang bersel satu (monokotil). Batang 

tanaman tumbuh lurus ke atas dan tidak bercabang. Adakalanya pohon kelapa 

dapat bercabang, namun hal ini merupakan keadaan yang abnormal, misalnya 

akibat serangan hama tanaman. Dalam tata nama atau sistematika (taksonomi) 

tumbuh-tumbuhan, tanaman kelapa (Cocos nucifera) dimasukkan ke dalam 

klasifikasi sebagai berikut :  

Kingdom   : Plantae (Tumbuh-tumbuhan)   

Divisio   : Spermatophyta (Tumbuhan berbiji)   

Sub-Divisio   : Angiospermae (Berbiji tertutup)   

Kelas    : Monocotyledonae (biji berkeping satu)   

Ordo    : Palmales   

Familia   : Palmae   

Genus    : Cocos   

Spesies   : Cocos nucifera L.   

Penggolongan varietas kelapa pada umunya didasarkan pada perbedaan 

umur pohon mulai berbuah, bentuk dan ukuran buah, warna buah, serta sifat-sifat 

khusus yang lain. Buah kelapa umumnya hanya dimanfaatkan untuk kelapa sayur 

dan minyak goreng. Di beberapa tempat telah berkembang pula berbagai produk 

olahan dari kelapa dan hasil sampingnya, seperti dessicated coconut, nata de 

coco, serat sabut, dan arang aktif. Namun, minyak kelapa murni yang memiliki 

nilai tambah tinggi justru belum banyak dikembangkan di Indonesia. Minyak 

kelapa murni terutama digunakan dalam bidang kesehatan dan kosmetik. 

(Warisno, 2003) 

2.8.1 Minyak Kelapa Murni (VCO)  

  Virgin Coconut Oil (VCO) adalah minyak yang dihasilkan dari buah 

kelapa segar. Yang mana dalam prosesnya memanfaatkan santan kelapa yang 

telah diparut kemudian diproses lebih lanjut, VCO dapat dihasilkan tidak hanya 
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menggunakan proses panas yang tinggi, Banyak alternatif lain yang dapat 

digunakan dalam pembuatan minyak kelapa ini. VCO bermanfaat bagi kesehatan 

tubuh, hal ini disebabkan VCO mengandung banyak asam lemak rantai menengah 

(Medium Chain Fatty Acid / MCFA).  VCO juga memiliki sejumlah sifat fisik 

yang menguntungkan. Di antaranya, memiliki kestabilan secara kimia, bisa 

disimpan dalam jangka panjang dan tidak cepat tengik, serta tahan terhadap 

panas. Komponen utama dari VCO adalah asam lemak jenuh dan memiliki ikatan 

ganda dalam jumlah kecil, Virgin Coconut Oil (VCO) relatif tahan terhadap 

panas, cahaya dan oksigen. Kandungan paling besar dalam minyak kelapa adalah 

asam laurat (Hapsari, 2007).  

Minyak kelapa terkandung beberapa asam lemak yang mana komponen 

utama didalamnya yaitu Asam Laurat yang merupakan asam lemak jenuh. Asam 

laurat dalam minyak kelapa mempunyai jumlah yang paling banyak, sehingga 

tahan terhadap ketengikan akibat oksidasi. Selain itu terdapat juga kandungan 

asam lemak tak jenuh dalam minyak kelapa. Berikut dapat dilihat komposisi 

asam lemak minyak kelapa pada tabel 3.  

Tabel II.4 Komposisi asam lemak minyak kelapa  

 (Alamsyah, 2005) 

Minyak kelapa sudah sejak lama digunakan untuk kulit agar tetap halus, 

lembut dan mulus. Susunan molekular dari minyak kelapa murni memberikan 

tekstur lembut dan halus pada kulit. Minyak yang dioleskan pada kulit akan 

mempengaruhi jaringan tubuh, terutama jaringan konektif. Bersatunya jaringan 

konektif membuat kulit menjadi kuat (Rindengan dan Novarianto, 2004).  

Virgin Coconut Oil (VCO) memiliki banyak manfaat di bidang farmasi 

dan kesehatan. VCO juga memiliki kandungan antioksidan dan pelembab yang 
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sangat tinggi dimana antioksidan ini berfungsi untuk mencegah penuaan dini dan 

menjaga vitalitas tubuh (Nilamsari, 2006).  

Kandungan antioksidan dari VCO tidak mengalami kerusakan dan masih 

lengkap dalam jumlah yang seimbang dengan pemanasan pada suhu 60-75⁰ C   ( 

Setiaji dan Prayugo, 2006 ). 

2.9 Monografi Bahan 

a. Asam Stearat (rowe at al., 2009) 

Sinonim   : Acid cetylacetic; Croodaid; E570; Edemol 

Rumus kimia  : C18H3602 

Berat molekul  : 284,47 

Pemerian  : Kristal padat warna putih atau sedikit kekuningan, 

mengkilap, sedikit mengkilap, sedikit berbau dan 

berasa lemak. 

Kelarutan  : Sangat sukar larut dalam benzen, CCL4, 

kloroform  dan eter, larut dalam etanol (95%), 

heksan dan propilen gilkol, praktis tidak larut 

dalam air. 

Suhu lebur  : > 540C 

Inkompaktibilitas : Dengan logam hidroksi 

Penggunaan : Bahan pembentuk emulsi. Asam stearate dalam 

sediaan topikal digunakan sebagai pembentuk 

emulsi dengan konsentrasi kadar 1-20%, 

sebagaian dari asam stearate dinetralkan dengan 

alkalis atau TEA untuk memberikan tekstur krim 

yang elastis. Emulgator (1-20%) 

b. Malam  Putih (Rowe et al, 2009) 

Sinonim   : White besswax 

Pemerian  : Tidak berasa, serpihan putih dan sedikit tembus 

cahaya 
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Kelarutan  : Larut dalam kloroform, eter, minyak menguap; 

sedikit larut dalam etanol (95%); praktis tidak larut 

dalam air. 

Suhu lebur  : 61-65’C 

Inkompaktibilitas : Dengan bahan pengoksidasi 

Penggunaan  : Bahan pembentuk basis (5-20%) 

c. Vaseline Album (Rowe et al, 2009) 

Sinonim  : White petrolatum, vaseline putih dan parafin putih 

lembut. 

Pemerian  : Bewarna putih, tembus cahaya, tidak berbau dan 

tidak berasa 

Kelarutan  : Praktis tidak larut dalam aseton, etanol, gliserin 

dan air, larut dalam benzene, kloroform, eter, eksan 

dan minyak menguap. 

Penggunaan  : Bahan pembentuk basis (10-3%) 

d. Trietanolamin (Rowe et al, 2009) 

Sinonim   : TEA; triethylolamin  

Rumus molekul  : C6H15NO3 

Berat molekul  : 149,19 

Pemerian  :cairan kental, tidak bewarna, bau lemah mirip 

amoniak, sangat higroskopis 

Kelarutan  : dapat bercampur dengan air, alkohol, gliserin, 

larut dalam gliserin 

pH   : 10,5 

Penggunaan  : Dalam formulasi terutama digunakan sebagai 

bahan pembentuk emulsi. Kegunaan lain sebagai 

buffer, humektan dan polimer 

Presentasi  : 2 – 4 % 

e. Nipagin (Rowe et al, 2009) 

Sinonim  : asam 4-hidroksibenzoat metal ester, metal p-

hidroksibenzoat 

Rumus molekul  : C8H8O3 
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Berat molekul   : 152,15 

Pemerian  : kristal tidak bewarna atau kristal serbuk kristal 

putih, tidak berbau atau hampir tidak berbau dan 

sedikit rasa membakar 

Kelarutan  : pada suhu 25’ C larut dalam 2 bagian etanol, 3 

bagian etanol (95%), 6 bagian etanol (50%), 200 

bagian etanol (10%), 10 bagian eter, 60 bagian 

gliserin, 2 bagian metanol, praktis tidak larut dalam 

minyak mineral, larut dalam 200 bagian minyak 

kacang, 5 bagian propilen glikol, 400 bagian air 

(25’C) dan 30 bagian air (80’C) 

Penggunaan  : Digunanakan sebagai pengawet antimikroba 

sediaan kosmetik, dengan presentasi 0,02- 0,3% 

Stabilitas  : larutan pada pH 3-6 stabil (dekomposisi kurang 

dari 10%) selama 4 tahun penyimpanan pada suhu 

ruang. Larutan pH 8 atau lebih dari 10%) setelah 

penyimpanan selama 60 hari pada suhu ruang 

Inkompaktibilitas : aktifitas antimikroba berkurang dengan kehadiran 

surfraktan nonionik seperti polisorbat 80 karena 

miselisai. Penambahan 10 % propilen glikol 

menunjukkan efek potensiasi dan mencegah 

interaksi anatara paraben dan polisorbat 80. 

Topical preparations  : 0.02–0.3 % 

f. Nipasol (Rowe et al, 2009) 

Sinonim  : 4-hydroxybenzoic acid propyl ester, propagin; 

propil paraben; propil p-hydroxybenzoate 

Rumus molekul  : C10H12O13 

Berat molekul  : 180,20 

Pemerian  : Kristal putih, tidak berbau dan tidak berasa 

Kelarutan  : larut dalam aseton, eter, 1,1 bagian etanol, 5,6 

bagian etanol (50%), 250 bagian gliserin, 3330 

bagian mineral oil, 70 bagian minyak kacang, 3,9 
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bagian propilenglikol, 110 bagian propilen glikol 

(50%), 4350 bagian aoir (15’C), 2500 bagian air, 

225 bagian air (80’C) 

Penggunaan  : digunakan sebagai pengawet antimikroba sediaan 

kosmetik, sendiri 

Topical preparations  : 0.01–0.6% 

g. Propilen glikol (Rowe et al., 2009) 

  Sinonim  : Methyl ethylene glycol, Metyl glycol 

  Rumus molekul : C3H802 

  Berat molekul  : 76,09 

        Pemerian                     : Tidak berwarna, kental, cairan praktis tidak berbau 

rasa manis dan sedikit tajam menyerupai gliserin. 

Kelarutan   : Larut dengan aseton, kloroform, etanol (95%), 

gliserin dan air. Larut dalam 6 bagian eter, tidak 

larut dalam 6 bagian eter, tidak larut dalam 

minyak mineral tetapi dapat melarutkan beberapa 

minyak. 

  Penggunaan  : Humectan 

h. Gliserin (Rowe et al., 2009) 

  Sinonim  : glycerol, glycerin, croderol  

  Rumus molekul : C3H8O3 

  Berat molekul  : 92,09 

        Pemerian             : Tidak berwarna, tidak berbau, viskos, cairan yang 

higroskopis, memiliki rasa yang manis, kurang 

lebih 0,6 kali manisnya dari sukrosa 

Kelarutan : Gliserin praktis tidak larut dengan benzene, 

kloroform, dan minyak, larut dengan etanol 95%, 

methanol dan air. 

Stabilitas : Pada suhu 20°C. Gliserin sebaiknya ditempat yang 

sejuk dan kering. 

Penggunaan : Digunakan pada berbagai formulasi sediaan 

farmasetika, pada formulasi farmasetika sediaan 
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topikal dan kosmetik, gliserin utamanya digunakan 

sebagai humektan dan pelembut. Rentang gliserin 

yang digunakan sebagai humektan sebesar ≤30%. 

i. Butylated Hidroxy Anisol ( (HPE 5th ed. page 101) 

Pemerian   : kristal/serbuk  putih  atau  kuning pucat dengan 

bau yang khas 

Kelarutan  : praktis tidak larut air, larut dalam methanol,  

sangat  larut  dalam  ≥50%  larutan etanol,  propilen  

glikol,  kloroform,  eter, hexane,  cotton  seed  oil,  

peanut  oil,  soybean oil,  glyceryl  monohidrat  dan  

dalam  larutan alkali hidroksida 

Inkompatibilitas   : dengan  oxidizing  agent dan garam feri 

Kombinasi  dengan antioksidan  lain  seperti 

Butylated Hidroxy toluene dan alkil gallat 

Stabilitas  : paparan dari cahaya menyebabkan perubahan 

warna dan kehilangan aktivitas 

Keamanan   : tidak  mengiritasi  dan  tidak menimbulkan 

sensitisasi 

Topical formulation  : 0,005-0.02% 

  BM = 180,25 

j. Butylated Hydroxy Toluene (HPE 6th ed. page 75) 

Pemerian   : Kristal/serbuk  putih  atau  kuning pucat dengan 

bau yang khas 

Kelarutan   : praktis  tidak  larut  air,  gliserin, propilen  

glikol,larutan  alkali  hidroksida  dan campuran  

asam  mineral  dalam  air,  sangat larut  dalam  

aseton,  benzene,  etanol  95%, methanol, eter, 

toluene, fixed oil dan minyak mineral.  Lebih  larut  

daripada  BHA  dalam minyak makanan dan lemak. 

Stabilitas   : paparan  cahaya,  kelembababan dan  panas  

menyebabkan  perubahan  warna dan kehilangan 

aktivitasnya 
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Inkompatibilitas   : dengan  oxidizing  agent kuat  seperti  peroksida  

dan permanganate. Garam  besi  menyebabkan  

perubahan  warna dan kehilangan aktivitas 

Topical formulation  : 0,0075-0,1%  

Keamanan   : tidak  mengiritasi  dan  tidak menimbulkan 

sensitisasi. 

k. Aquadest 

Aquadest adalah air murni yang diperoleh dengan cara penyulingan 

pertukaran ion, osmosis terbalik, atau dengan cara yang sesuai. Air murni 

digunakan dalam sediaan-sediaan yang membutuhkan air, terkecuali untuk 

parenteral, aquadest tidak dapat langsung digunakan karena harus disterilkan 

terlebih dahulu (Ansel, 1989). 

 

 

 

 

 

 

 


