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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Kulit merupakan lapisan pelindung tubuh dari paparan polusi lingkungan, 

terutama kulit wajah yang sering terpapar oleh sinar ultraviolet (UV) (Grace et al., 

2015). Perubahan secara biologis yang terjadi akibat paparan sinar ultraviolet (UV) 

dengan efek samping akut seperti sunburn, tanning, dan hiperpigmentasi, sampai 

pada efek samping kronis seperti photoaging dan kanker kulit (Bernerd et al., 

2012). 

Paparan ultraviolet (UV) yang terjadi akan memicu proses pembentukan radikal 

bebas sebagai reactive oxygen species (ROS) yang dapat berbahaya dan berakibat 

buruk bagi kulit (Poljsak and Dahmane, 2012). Radikal bebas pada kulit merupakan 

faktor utama terjadinya penuaan dini (Beckman, Bruce and Amies, 1998). Penuaan 

dini merupakan perubahan kulit menjadi keriput, kusam, jerawat dan pori kulit yang 

membesar, sehingga kulit membutuhkan asupan antioksidan baik yang dikonsumsi 

secara oral maupun secara topikal untuk mengurangi efek buruk dari paparan 

radikal bebas (Poljsak and Dahmane, 2012).  

 Apel merupakan jenis buah-buahan yang banyak mengandung antioksidan, buah 

apel mengandung kuersetin sebanyak 13,2 mg/100 g buah (Boyer and Liu, 2004) 

yang merupakan salah satu bahan aktif yang berkhasiat sebagai antioksidan. 

Antioksidan pada buah apel mengandung kurang lebih 820 mg vitamin C yang 

merupakan antioksidan kuat, tetapi pada suatu penelitian menunjukkan bahwa 

hampir semua aktivitas antioksidan dari apel berasal dari berbagai senyawa lainnya  

(Liu and Wolfe, 2003). Selain itu juga senyawa antioksidan pada buah apel dapat 

menstimulasi produksi kolagen sehingga menjadikan apel sebagai anti penuaan/anti 

aging yang baik dan juga dapat menjadikan kulit terasa lebih kencang (Surtinings ih, 

2005). Pada penelitian ini digunakan apel jenis anna sebesar 2,5%. Dipilih apel jenis 

anna karena Apel ini salah satu jenis apel yang banyak mengandung vitamin C yang 

dapat menangkal radikal bebas, selain itu juga apel jenis anna ini relatif murah dan 

juga sangat mudah didapat. Untuk kemudahan penggunaan pada kulit, maka buah
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apel perlu di formulasikan menjadi suatu bentuk sediaan farmasi. Bentuk sediaan 

yang dipilih adalah emulgel.  

  Emulgel merupakan salah satu bentuk sediaan topikal yang merupakan 

gabungan dari sediaan emulsi dan gel. Sediaan emulgel disebut juga sebagai 

sediaan emulsi yang viskositas fase airnya ditingkatkan melalui penambahan 

gelling agent (Khunt et al., 2012). Gelling agent  merupakan bagian yang sangat 

berpengaruh terhadap kualitas fisik emulgel. Gelling agent akan membentuk 

jaringan struktur yang merupakan faktor yang sangat penting dalam sistem emulge l 

(Dwiastuti, 2010). Pemilihan emulgel sebagai sediaan masker dalam bentuk peel 

off  karena mempunyai keuntungan yaitu nyaman saat digunakan, mudah dilepas, 

lembut serta mampu melekat pada waktu yang relatif lama pada kulit (Priani et al., 

2014) dan meskipun sediaan sedikit berminyak tetapi penguapan air berjalan lambat 

sehingga menimbulkan rasa dingin pada kulit (Shovyana dan Zulkarnain 2013).  

Masker wajah peel off diformulasikan dengan basis polivinil alkohol (PVA) 

sebagai pembentuk lapisan film dan Hidroxypropil methylcellulose (HPMC) 

sebagai gelling ageAnselnt. polivinil alkohol (PVA) dapat memberikan efek peel 

off karena memiliki sifat mudah melekat (adhesive) sehingga pada saat 

diaplikasikan membentuk lapisan film dan pada saat mengering mudah dikelupas 

(Brick et al., 2014). Sedangkan Hidroxypropil methylcellulose (HPMC) dapat 

menghasilkan gel yang bening, mudah larut dalam air dan memiliki ketoksikan 

yang rendah juga dapat menurunkan keparahan jerawat (Madan and Singh, 2010). 

Serta digunakan sebagai peningkat viskositas pada sediaan masker peel off, karena 

bahan ini dapat meningkatkan jumlah serat polimer sehingga semakin banyak 

cairan yang akan tertahan dan diikat oleh agen pembentuk gel (Martin, Swarbick 

and Cammarata, 1993). 

 Untuk membuat emulgel digunakan zat pengemulsi. Dimana zat pengemuls i 

digunakan untuk meningkatkan kestabilan sediaan selama penyimpanan (Haneefa 

et al, 2013). Pada penelitian ini akan dibuat sediaan emulgel dalam bentuk masker 

peel off dengan menggunakan Minyak Jojoba, Tween 80 dan Span 80 sebagai 

emulsifiying agent.  
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Penggunaan emulgator nonionik gabungan tween 80 dan span 80, dapat 

menghasilkan pengurangan tegangan antar muka yang lebih besar 

dibandingemulgator tunggal sehingga emulsi yang dibentuk akan lebih stabil serta 

karakteristik hidrofilik dan lipofilik yang seimbang, molekul surfaktan cenderung 

lebih senang berada pada antar muka (Hamzah, 2014). 

Minyak Jojoba memiliki sejumlah sifat yang baik terhadap kulit yaitu bersifat 

melembutkan dan meningkatkan elastisitas kulit. Hal ini membuat kulit menjadi 

lembut dan lembab serta sifat penyerapan yang cepat (Reiter et al.,2007). 

Bedasarkan uraian diatas maka pada penelitian ini akan dibuat sediaan masker 

peel off menggunakan minyak jojoba, Tween 80 dan Span 80 sebagai emulsifiying 

agent dengan kadar PVA yang berbeda. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh variasi kadar PVA dengan kadar 10%, 12,5% dan 15% 

dengan bahan aktif ekstrak apel (Pyrus malus L.) terhadap karakteristik fisik 

sediaan emulgel? 

2. Bagaimana pengaruh variasi kadar PVA dengan kadar 10%, 12,5% dan 15% 

dengan bahan aktif ekstrak apel (Pyrus malus L.) terhadap stabilitas sediaan 

emulgel? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menentukan pengaruh variasi kadar PVA dengan kadar 10%, 12,5% dan 15% 

dengan bahan aktif ekstrak apel (Pyrus malus L.) terhadap karakteristik fisik 

sediaan emulgel. 

2. Menentukan pengaruh variasi kadar PVA dengan kadar 10%, 12,5% dan 15% 

dengan bahan aktif ekstrak apel (Pyrus malus L.) terhadap stabilitas sediaan 

emulgel. 
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1.4 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah peningkatan konsentrasi PVA yang 

digunakan  akan memberikan  karakteristik fisik  sediaan emulgel  yang berbeda. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah dapat memberikan informasi tentang 

formulasi emulgel dalam bentuk masker peel off dengan bahan aktif ekstrak apel 

yang memiliki karakteristik fisik yang baik sehingga dapat menunjang bagi 

penelitian lebih lanjut. 

 


