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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tanaman Apel 

Apel merupakan buah yang paling banyak dikonsumsi orang di seluruh dunia, 

buah apel dikonsumsi sebagai pencuci mulut namun buah apel dapat digunakan 

sebahai penambah gizi. Apel merupakan tanaman buah tahunan yang berasal dari 

pengunungan caucacus di Asia dan kemudian menyebar ke seluruh pelosok Asia. 

Apel pertama kali di kenalkan di Indonesia oleh bangsa Eropa dan Australia. Buah 

apel memiliki beberapa varietas antara lain: Rome Beauty, Manalagi, Anna, 

Princess Noble dan Wangli atau Lali jiwo (Shatikah, 2010). Apel mengandung 

flavonoid dalam jumlah yang sangat besar. Besarnya konsentrasi fitokimia 

dipengaruhi oleh banyak faktor seperti jenis apel, pemanenan dan penyimpanan 

serta proses lainnya. Konsesntrasi fitokimia ini juga berbeda antara kulit buah dan 

daging buah (Boyer and Liu, 2004). 

2.1.1 Klasifikasi Ilmiah Tanaman Apel 

Regnum : Plantae (Tumbuhan) 

Sub Regnum : Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh) 

Divisi  : Spermatophyta (Menghasilkan biji) 

Sub Divisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledoneae 

Sub Kelas : Dialypetalae 

Ordo  : Rosales 

Famili  : Rosaceae (suku mawar-mawaran) 

Genus  : Pyrus 

Spesies  : Pyrus malus L. (Herbarium Medanense.,2012) 
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        Gambar 2. 1 Apel (Pyrus malus L.) varietas anna 

Sumber : (Herbarium Medanense.,2012) 

2.1.2 Morfologi Apel 

Tanaman apel hidup subur didaerah dengan dingin. Di indonesia buah apel ng 

terkenal berasal dari daerah Malang. Tanaman apel di Indonesia dapat tumbuh dan 

berkembang dengan baik apabila dibudidayakan pada daerah dataran tinggi dengan 

suhu dingin (Sufrida, 2006). Batang pohon apel keras dan kuat, cabang-cabang 

yang dibiarkan tumbuh lurus dan tidak beranting. Kulitnya cukup tebal, warna kulit 

batang muda, cokelat muda sampai kuning keabu-abuan (Bambang Soelarso, 

1997). 

a. Daun 

Bentuk daun apel dipilah dalam enam kategori yaitu oval, broadly oval,   narrow 

oval, acute, broadly acute, dan narrow acute. Permukaan daun ada yang berbentuk 

datar atau bergelombang. Bagian daun diselimuti bulu-bulu halus (Bambang 

Soelarso, 1997). 

b. Akar 

Memiliki bentuk akar tunggang, yaitu akar yang tumbuhnya ke dalam tanah yang 

berfungsi sebagai penegak tanaman, penghisap air, dan unsur hara dalam tanah, 

serta menembus lapisan tanah yang keras (Bambang Soelarso, 1997). 

c. Buah 

Buah apel berbentuk bulat atau lonjong, bagian pucuk buah berlekuk, kulit 

buah agak kasar dan tebal, pori-pori buah kasar, tetapi setelah tua menjadi halus 

dan mengkilat. Warna buah bermacam-macam mulai dari hijau kekuning-
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kuningan, hijau berbintik-bintik, merah tua, dan sebagainya sesuai dengan 

varietasnya (Bambang Soelarso, 1997). 

2.1.3 Varietas Apel 

a. Apel Manalagi   

Apel ini memiliki ciri khas rasa yang manis dan aromanya harum.  Memiliki 

diameter antara 5-7 cm dengan berat 75-160 gram per buahnya. Dengan daging 

berawarna putih, memiliki kadar airnya hanya 84,05%. Bentuk bijinya bulat 

berwarna coklat (Sufrida et al., 2004).  

Tabel 2. 1 Komposisi Kimia Apel Manalagi per 100 gram Apel (Khurniyati, dkk. 

2015) 

Komposisi Kandungan 

Kadar Air (g) 84.05 

Vitamin C (mg) 7.43 

Kandungan asam (g) 0.22 

pH cairan buah 4.65 

Fruktosa (mg) 45.00 

Glukosa (mg) 37.20 

Sukrosa (mg) 45.40 

 

b. Apel Rome Beauty  

Apel jenis ini merupakan apel yang memiliki kulit tebal berwarna merah pudar, 

daging buahnya berwarna putih. Memiliki kandungan air hingga 86,65%. Memiliki 

diameter antara 5 –12 cm denganberat 70 –300 gram per buahnya (Sufrida et al., 

2004).  

Tabel 2. 2 Komposisi Apel Romebeauty dalam 100 gram (Khurniyati, dkk. 2015) 

Komposisi Kandungan 

Warna merah (%) 45.00 

Asam (%) 47.00 

Vitamin C (mg) 11.42 

Kadar air (%) 86.65 

c. Apel Anna  

Apel ini paling banyak di tanam oleh petani di daerah Batu-Malang. Memiliki 

ciri khas rasa agak asam namun segar saat di makan. Kadar air dan  kandungan 

vitamin C-nya cukup tinggi. Apel anna memiliki bentuk buah  lonjong. Kulit 
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buahnya halus tetapi tipis dan berwarna merah tua. Menurut Sufrida 2014 kadar 

airnya sekitar  84,14% (Sufrida et al., 2004). 

Tabel 2. 3 Komposisi Kimia Apel Anna per 100 gram (Khurniyati, dkk. 2015) 

Komposisi Kandungan 

Kadar air (g) 84.40 

Karbohidrat (g) 14.90 

Protein (g) 0.30 

Lemak (g) 0.40 

Vitamin A (IU) 900 

Vitamin B (mg) 10.00 

Vitamin C (mg) 4.00 

Kalsium (mg) 6.00 

Besi (mg) 0.30 

Fosfor (mg) 10.00 

Pektin (g) 9.00-15.00 

Sehingga disini penulis memilih apel jenis anna karena apabila dilihat dari 

komposisi kimia buah apel per 100 gram apel yang telah diteliti oleh khurniayati 

pada tahun 2015 yang membandingkan buah apel manalagi, rome beauty dan anna 

yang mana apel jenis anna yang memiliki banyak kandungan kimia. Selain itu juga 

buah anna sangat mudah di dapat. 

2.1.4 Kandungan gizi  

Menurut Sufrida (2006) dalam 100 gr buah apel mengandung : 

Tabel 2. 4 Kandungan Gizi Apel 

Energi 58 kal 

Protein 0,3 gram 

Lemak 0,4 gram 

Karbohidrat 14,9 gram 

Kalsium 6 mg 

Fosfor 10 mg 

Serat 0,07 gr 

Besi 1,30 mg 

Vit. A   24 RE 

Vit B1   0,04 mg 

Vit B2   0,03 gr 

Vit C     5 mg 

Niacin 0,1 mg 
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2.1.5 Kandungan Kimia 

         Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa senyawaan-senyawa  flavonoid 

memiliki aktivitas antikarsinogenik, penghambatan terhadap proliferasi sel tumor,  

kemampuan meredam radikal bebas, dan keefektifannya sebagai pengkelat logam 

(Maclean., et. al, 2006). Beberapa penelitian memperlihatkan flavonoid memiliki 

aktivitas biologis sebagai  antialergik, antiviral, dan antiinflamasi (Narayana., et. 

al, 2001). Serta sifat antioksidannya yang dapat mengurangi pembentukan radikal  

bebas dan pemadaman radikal.  

Flavonoid merupakan senyawa yang diambil dari beberapa bagian tanaman. 

Flavonoid memiliki berbagai macam fungsi yaitu dapat digunakan sebagai 

antioksidan, antimikrobial, fotoreseptor, atraktor visual maupun skrining cahaya. 

Flavonoid merupakan turunan glikosilat yang memberikan warna pada daun, 

bunga, dan buah (Pietta G., 2000). 

Penelitian menunjukkan bahwa senyawa kimia di dalam apel yang berkhasiat 

sebagai antioksidan yaitu quercetin-3-galactoside, quercetin-3-glucoside, 

quercetin-3-rhamnoside, catechin, epicatechin, procyanidin, cyanidin-3-

galactoside, coumaric acid, chlorogenic acid, gallic acid dan phlorodzin (Boyer 

dan Liu, 2004). Kuersetin merupakan golongan flavonoid yang menunjukkan 

beberapa aktivitas biologi. Sifat antioksidan kuersetin yaitu mampu menangkap 

radikal bebas dan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional seperti anion 

superoksida dan radikal hidroksil (Morikawa, et al., 2003; Schmalhausen, et al., 

2007). 

 

Gambar 2. 2 Struktur Kuersetin 
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Beberapa gugus kuersetin yang dapat menjaga kestabilan dan bertindak 

sebagai antioksidan ketika bereaksi dengan radikal bebas: 

1. Gugus O-dihidroksil pada cincin benzene 

2. Gugus 4-oxo dalam konjugasi dengan alkena 2,3 

3. Gugus 3- dan 5-hidroksil 

Gugus fungsi diatas dapat mendonorkan elektron pada cincin yang akan 

meningkatkan jumlah resonansi struktur benzena senyawa kuersetin (Casagrande, 

2006).  

2.2 Ekstrak 

Ekstrak merupakan sediaan kental yang didapatkan dari ekstraksi senyawa aktif 

dari simplisia nabati ataupun hewani dengan pelarut yang sesuai. Proses ekstraksi 

didefinisikan sebagai proses dalam pemisahan senyawa kimia untuk mendapatkan 

ekstrak dari bahan tanaman. Pemisahan terjadi atas dasar kemampuan larut yang 

berbeda dari komponen-komponen campuran (Chirinos et al., 2007). Cairan pelarut 

yang ditetapkan dalam farmakope indonesia adalah air, etanol dan eter (Depkes 

RI,1995). 

2.2.1 Metode Ekstraksi 

         Metode pembuatan ekstrak yang umum digunakan antara lain maserasi dan 

perkolasi. Pemilihan metode eksraksi berdasarkan sifat dari bahan mentah obat dan 

penyesuaian dengan tiap macam metode ekstraksi dan kepentingan dalam 

memperoleh ekstrak yang sempurna atau mendekati sempurna dari obat (Azwanida, 

2015). 

2.2.1.1 Maserasi 

Maserasi merupakan proses ekstraksi dengan metode perendaman 

menggunakan simplisia yang sudah halus hingga meresap sehingga zat-zatnya akan 

mudah melarut. Proses maserasi dilakukan dalam wadah atau bejana bermulut 

lebar, serbuk ditempatkan lalu ditambah pelarut dan ditutup rapat, isinya dikocok 

berulang-ulang kemudian disaring. Proses ini dilakukan pada suhu kamar selama 

tiga hari sampai bahan-bahan terlarut (Azwanida, 2015). 
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2.3.1.2 Perkolasi 

Perkolasi merupakan proses ekstraksi yang selalu menggunakan pelarut 

baru yang cocok untuk melarutkan serbuk simplisia dengan melewatkan secara 

perlahan melalui suatu kolom, alat ekstraksi yang digunakan disebut perkolator. 

Proses ekstraksi ini bekerja dengan cara mengalirkan cairan melalui kolom dari atas 

ke bawah untuk keluar melalui celah. Dengan pembaharuan bahan pelarut secara 

terus menerus, memungkinkan berlangsungnya maserasi bertingkat (Azwanida, 

2015). 

2.3 Antioksidan 

2.3.1 Definisi dan Antioksidan Alami 

  Antioksidan merupakan pencegah/penghambat proses oksidasi yang 

disebabkan oleh radikal bebas yang dapat menyebabkan kerusakan sel sehingga 

menimbulkan penyakit. Antioksidan dapat menunda atau menghambat reaksi 

oksidasi oleh radikal bebas atau menetralkan dan menghancurkan radikal bebas 

yang dapat menyebabkan kerusakan sel dan merusak biomolekul, seperti DNA, 

protein, dan lipoprotein didalam tubuh yang akhirnya dapat memicu terjadinya 

penyakit dan penyakit degeneratif (Sie, 2013) 

 Tubuh memiliki antioksidan untuk membatasi kerusakan. Salah satu 

antioksidan alami yang paling efektif adalah tocopherol (vitamin E). Vitamin ini 

larut dalam lemak dan sangat penting karena sebagaian besar kerusakan oleh radikal 

bebas terjadi pada membran sel dan lipoprotein berkepadatan rendah dan semua ini 

terbuat dari molekul lemak. Vitamin C juga merupakan antioksidan yang kuat, 

tetapi larut dalam air, bukan didalam lemak. Ini berarti vitamin C tersebar keseluruh 

bagian tubuh. Kedua vitamin ini sangat efektif dalam menyapu radikal bebas 

(Youngson, 2003). 

2.4 Kulit  

2.4.1 Fungsi Kulit 

Kulit merupakan lapisan pelindung tubuh dari gangguan atau rangsangan luar 

Fungsi perlindungan ini terjadi melalui sejumlah mekanisme biologis, seperti 

pelepasan sel-sel yang sudah mati, respirasi dan pengaturan suhu tubuh, produksi 

sebum dan keringat untuk melindungi kulit dari bahaya sinar ultraviolet, matahari, 
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sebagai peraba dan perasa, serta pertahanan terhadap tekanan dan infeksi dari luar 

(Latifah & Tranggono, 2007). 

 

 

Gambar 2. 3 Penampang kulit 

Sumber: (Latifah & Tranggono, 2007). 

2.4.2 Lapisan-lapisan Kulit 

1. Epidermis 

Sudut pandang kosmetika, epidermis merupakan bagian kulit yang menarik 

karena kosmetik dipakai pada epidermis. Meskipun ada beberapa jenis kosmetik 

yang digunakan sampai ke dermis, namun penampilan epidermis tetap menjadi 

tujuan utama. Ketebalan epidermis berbeda-beda pada berbagai bagian tubuh, yang 

paling tebal berukuran 1 milimeter, misalnya pada telapak kaki dan telapak tangan, 

dan lapisan yang tipis berukuran 0,1 milimeter terdapat pada kelopak mata, pipi, 

dahi dan perut. Sel-sel epidermis disebut keratinosit (Latifah & Tranggono, 2007). 

a. Lapisan tanduk (Stratum corneum)  

Lapisan tanduk merupakan lapisan terluar kulit berupa lapisan sel mati dan tidak 

memiliki inti, tidak berwarna dan sangat sedikit mengandung air sehingga mudah 

di kelupas dan membentuk lapisan sel yang baru. Permukaan lapisan tanduk dilapisi 

oleh suatu lapisan pelindung lembab tipis yang bersifat asam, yang disebut mantel 

asam kulit (Latifah & Tranggono, 2007). 

b. Lapisan malphigi (Stratum spinosum atau malphigi layer)  

Memiliki sel yang berbentuk kubus dan seperti berduri. Intinya besar dan 

oval.Setiap sel berisi filamen-filamen kecil yang terdiri atas serabut protein (Latifah 

& Tranggono, 2007). 

 

c. Lapisan basal (Stratum germinativum atau membran basalis)  
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Merupakan lapisan yang terletak tepat dibawah epidermis. Lapisan basal 

merupakan lapisan tempat terjadinya pembelahan sel selain itu lapisan basal juga  

terdapat sel-sel yang tidak mengalami keratinisasi dan fungsinya hanya membentuk 

pigmen melanin dan memberikan sel-sel keratinosit melalui dendrit-dendritnya 

(Latifah & Tranggono, 2007). 

2. Dermis 

Dermis terdiri dari jaringan ikat dan bantal tubuh, yang memiliki komponen 

yaitu kolagen, serat elastis dan matriks extrafibrillar. Di dalam dermis terdapat 

folikel rambut, papila rambut, kelenjar keringat, saluran keringat, kelenjar sebasea, 

otot penegak rambut, ujung pembuluh darah dan ujung saraf (Latifah & Tranggono, 

2007). 

3. Subkutis 

Subkutis merupakan lapisan yang terletak dibawah dermin yang tersusun atas 

sel lemak yang berbentuk bulat dengan intinya terdesak ke pinggir, sehingga 

membentuk seperti cincin. Lapisan lemak ini terdapat dibawah subkutis dimana 

terdapat selaput otot kemudian baru terdapat otot (Latifah & Tranggono, 2007). 

2.5 Rute penetrasi zat aktif melalui kulit  

Jalur utama obat berpenetrasi menembus stratum korneum yaitu melalui jalur 

transepidermal. Jalur transepidermal dibagi lagi menjadi jalur transselular dan jalur 

interselular. Pada jalur transelular, obat melewati kulit dengan menembus secara 

langsung lapisan lipid stratum korneum dan sitoplasma dari keratinosit yang mati 

(Trommer dan Neubert, 2006).  

2.6 Penuaan dini kulit 

Banyak faktor luar yang mempengaruhi penuaan dini kulit, yang paling utama 

ialah sinar matahari (sinar UV). Kulit yang sering terpapar sinar matahari 

cenderung lebih cepat kering, keriput, dan kasar. Kulit kering disebabkan oleh 

menurunnya fungsi kelenjar minyak kulit (kelenjar sebasea). Keriput disebabkan 

oleh berkurangnya kadar air kulit dan mengeringnya serabut kolagen serta elastin 

akibat penurunan sekresi hormon-hormon kelamin. Penurunan kecepatan 

metabolisme sel basal dan proses keratinisasi mengakibatkan regenerasi sel-sel 

epidermis menjadi lambat (Tranggono dan Latifah, 2007). 
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2.7 Emulgel 

  Emulgel memiliki keuntungan dari kedua tipe gel dan emulsi yang bertindak 

sebagai pengontrol sistem penghantar obat untuk penggunaan obar secara topikal. 

Emulgel adalah emulsi baik minyak dalam air atau tipe air dalam minyak yang 

diubah menjadi gel dengan menambahkan gelling agent. Gel memiliki sifat 

mucoadhessive yang memperpanjang masa kontak obat dengan kulit. Kedua jenis 

emulsi O/W atau W/O digunakan agar mudah dicuci dengan air dan emolien 

digunakan untuk kulit yang kering. Dalam rangka meningkatkan stabilitas emulsi 

dan kemampuan untuk menembus stratum korneum, proses perubahan menjadi gel 

pada basis gel dan formulasi yang dihasilkan dikenal sebagai Emulgel. Gel dalam 

formulasi dermatologis memiliki keuntungan seperti mudah digunakan dan mudah 

untuk dibersihkan dan memberikan stabilitas lebih baik dibandingkan dengan krim 

dan ointements (Supriya, 2014). 

2.7.1 Keuntungan Emulgel  

1. Sebagai agen topikal : Sebagian besar formulasi dermatologis topikal seperti 

krim dan salep memiliki kelemahan dari penyebarannya, sifat lengket dan 

kebutuhan menggosok selama penggunaan. Keterbatasan ini diatasi dalam 

formulasi gel tetapi meskipun gel memiliki banyak keuntungan, gel memiliki 

keterbatasan utama dalam pengiriman obat hidrofobik. Namun, emulgel telah 

terbukti bagus dalam penghantaran obat topikal yang bersifat hidrofobik dan 

meningkatkan keuntungan dari formulasi gel. 

2. Stabilitas : Berbagai sediaan topikal lain menunjukkan kurangnya stabilitas 

disbanding sediaan emulgel. Seperti krim menunjukkan fase inversi, salep 

menunjukkan bau tengik karena basis berminyak dan bubuk yang higroskopis. 

3. Produksi mudah : Produksi emulgels mudah dan dilakukan dalam langkah 

singkat dan tidak memerlukan perlakuan khusus sehingga membutuhkan biaya 

yang rendah untuk pembuatannya. 

4. Control pelepasan : Emulgel bertindak dengan dua control sediaan (gel dan 

emulsi) sehingga baik untuk pelepasan obat dengan waktu paruh pendek. 

5. Kepatuhan pasien: Emulgel meningkatkan kepatuhan pasien karena mereka 

dapat menggunakan sendiri dan pengobatan dapat dihentikan bila diperlukan. 
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6. Manfaat lain : emulgels tidak mengalami first pass metabolism dan tempat aksi 

tertentu untuk dapat bekerja (Supriya, 2014). 

2.7.2 Kekurangan Emulgel 

Penghantaran emulgel  memiliki berbagai keuntungan tetapi juga mempunyai 

beberapa kelemahan seperti: 

1. Obat dengan ukuran partikel besar tidak menyerap melalui kulit dengan mudah. 

2. Beberapa obat menunjukkan permeabilitas miskin melalui kulit. 

3. Pembentukan gelembung dapat terjadi selama pembuatan emulgel (Supriya, 

2014). 

2.7.3 Bahan Pembentuk Emulgel 

a. Aqueous Material 

Bahan ini digunakan untuk membentuk fase air dari emulsi. Bahan yang sering 

digunakan seperti air dan alcohol (Vats et al., 2014). 

b. Oils 

Bahan ini digunakan untuk membentuk fase minyak dari emulsi. Untuk emulsi 

topikal biasanya menggunakan minyak mineral baik yang merupakan 

komponen tunggal maupun kombinasi dengan paraffin cair atau padat.  Minyak 

tersebut secara luas digunakan sebagai pembawa bahan obat. Minyak yang 

digunakan untuk pemberian rute oral pun dapat digunakan sebagai fase 

minyak, misalnya minyak biji jarak, minyak ikan maupun minyak nabati (Vats 

et al., 2014). 

c. Emulsifier Agents 

Bahan pengemulsi digunakan baik untuk membentuk emulsi selama 

pembuatan ataupun untuk mengontrol stabilitas selama penyimpanan. Bahan 

pengemulsi yang biasanya digunakan dalam formulasi emulgel adalah 

polietilen glikol 40 stearat, sorbitan monooleat dan monolaurat (Span 80 dan 

Span 20), polioksietilen sorbitan monooleat dan monolaurat (Tween 80 dan 

Tween 20), asam stearat dan natrium stearate (Vats S et al., 2014). 

d. Gelling Agent 

Berfungsi untuk meningkatkan konsistensi dan viskositas sediaan farmasi 

(Vats S et al., 2014). 
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2.8 Masker peel off 

 Masker wajah adalah sediaan kosmetik untuk perawatan kulit wajah. Masker 

wajah memiliki manfaat sebagai pemberi kelembaban, mengembalikan tekstur 

kulit, memberi nutrisi pada kulit, melembutkan kulit, membersihkan pori-pori kulit, 

mencerahkan warna kulit, mengendurkan otot-otot wajah dan menyembuhkan 

jerawat (Irawati dan Sulandjari, 2013; Utami, 2014). Salah satu jenis masker wajah 

adalah masker gel peel off (Shai et al., 2009). Masker gel peel off merupakan masker 

yang terbuat dari bahan polimer yaitu polivinil alkohol dan (Shai et al., 2009). 

Keunggulan masker peel off off yaitu dapat memberikan sensasi dingin hal ini 

dikarenakan lambatnya proses penguapan air pada kulit namun tidak menghambat 

fungsi respiration sensibilis karena tidak melapisi permukaan kulit secara kedap 

serta tidak menyumbat pori-pori kulit, pemakaian dilakukan pada bagian tubuh 

yang berambut, daya sebar dan daya lekat baik, serta mampu melepaskan zat aktif 

dengan baik (Lieberman and Banker, 1989; Voigt, 1994). 

Masker diaplikasikan pada permukaan kulit dengan cara dioleskan, ditunggu 

mengering, mengeras dan membentuk lapisan tipis, fleksibel serta transparan 

biasanya 15-30 menit kemudian dikelupas seperti pada gambar 

 

 

Gambar 2. 4 Cara menggunakan masker peel off 

Sumber: (Shai et al., 2009). 

Keterangan: (A) Sepotong kain kasa yang dibasahi dengan akuades ditempatkan 

pada wajah; (B) Masker gel peel off dioleskan di atas kasa; (C) Setelah 

waktu pengaplikasian selesai masker diangkat dengan cara dikelupas. 
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2.9 Minyak Jojoba 

Minyak jojoba adalah liquid wax esters 97% dan diproduksi dari biji tanaman 

jojoba (Simmondsia chinensis), yang diperoleh dengan cara menekan biji jojoba 

menggunakan metode expeller-pressing. Minyak Jojoba memiliki sederet manfaat 

dan khasiat baik untuk medis maupun kosmetika. Kandungan dari Minyak Jojoba  

salah satunya adalah asam ferulic yang dapat  membantu mencegah kerusakan yang 

disebabkan oleh sinar ultraviolet (Shaath, 2012). 

Minyak Jojoba banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku farmasi serta 

kosmetik. Pemanfaatannya didasarkan pada keamanannya dan mudah didapatkan 

(Setiaji, 2005). Pemanfaatan Minyak Jojoba dalam sediaan emulgel dimungkinkan 

karena memiliki sejumlah sifat yang baik terhadap kulit yaitu bersifat emolient dan 

moisturizer (Bagby,1988).  

Selain itu Minyak jojoba juga dapat membentuk lapisan lipoid yang sangat tipis 

dan tidak berminyak pada saat dioleskan ke kulit. Lapisan berpori sebagian ini 

memberikan respirasi transepidermal yang luar biasa dan dapat mengontrol 

kelembaban (Bagby,1988). 
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2.10 Komponen Penyusun Masker peel off 

2.10.1. PVA (Polivinil alkohol) 

 

Gambar 2. 5 Struktur Polivinyl Alcohol (PVA) 

 (Sumber: Rowe et al., 2009). 

Sinonim : Airvol; Alcotex; Elvanol; Gelvatol; Gohsenol; Lemol; 

Mowiol; Polyvinol; PVA; vinyl alcohol polymer. 
Pemerian  : Tidak berwarna, kental, praktis tidak berbau, cair, dengan 

rasa manis, rasa sedikit pedas menyerupai gliserin 

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

dan air; larut pada 1 : 6 bagian eter; tidak larut dengan 

minyak atau tetap minyak mineral ringan, tetapi akan 

larut beberapa minyak esensial 

Inkompatibilitas  : Dengan bahan pengoksidasi seperti kalium permanganat 

Penggunaan  : Pembentuk lapisan film 

Polivinil alkohol dibuat melalui proses alkoholisis dari polivinil asetat (PVAc). 

Polivinil alkohol memiliki sifat tidak berwarna, padatan termoplastik yang tidak 

larut pada pelarut organik dan minyak, tetapi larut dalam air (Harper & Petrie, 

2003). Polivinil alkohol berbentuk serbuk granular  berwarna putih hingga krem    

(Rowe et al., 2009) dan memiliki densitas 1,2000-1,3020 g/cm3 serta dapat larut 

dalam air pada suhu 80oC (Sheftel, 2000). PVA memiliki serbuk yang higroskopis, 

agak sukar larut dalam air dan tidak larut dalam seluruh pelarut organik. Polivinil 

Alkohol umumnya dianggap sebagai bahan yang tidak beracun dan juga bersifat 

noniritan. Dalam kosmetik, konsentrasi polivinil alkohol yang digunakan sekitar 7-

10% yang diketahui bersifat tidak iritasi terhadap kulit dan mata (Rowe et al., 

2009). Polivinil alkohol digunakan sebagai pembentuk lapisan film masker wajah 

gel peel off dengan rentang konsentrasi 10-16% (Lestari et al., 2013). 

 

2.10.2 HPMC  
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Gambar 2. 6 Struktur hydroxypropyl methylcellulose (HPMC) 

 Sumber: (Rowe et al., 2009). 

Sinonim : Benecel MHPC; E464; hydroxypropyl methylcellulose; 

HPMC; hypromellosum; Methocel; methylcellulose 

propylene glycol ether; methyl hydroxypropylcellulose; 

Metolose; MHPC; Pharmacoat; Tylopur; Tylose MO 
Pemerian  : Tidak berbau dan berasa, berserat atau butiran bubuk putih 

atau krem-putih 

Kelarutan  : Larut dalam air dingin, membentuk koloid kental larutan; 

praktis tidak larut dalam air panas, kloroform, etanol 

(95%), dan eter, tapi larut dalam campuran etanol dan 

diklorometana, campuran metanol dan diklorometana, dan 

campuran air dan alkohol. nilai tertentu hypromellose 

yang larut dalam larutan aseton berair, campuran 

diklorometana dan propan-2-ol, dan pelarut organik 

lainnya. Beberapa nilai yang swellable dalam etanol. 

Inkompatibilitas  : Hypromellose tidak kompatibel dengan beberapa agen 

pengoksidasi. Karena nonionik, hypromellose tidak akan 

kompleks dengan garam logam atau ion organik untuk 

membentuk endapan tidak larut 

   

HPMC merupakan serbuk berwarna putih atau krem, tidak berbau dan tidak 

berasa. HPMC memiliki titik lebur pada suhu 190-200°C dan larut dalam air dingin 

dan membentuk larutan koloid kental. HPMC praktis tidak larut dalam air panas, 

kloroform, etanol 95%, dan eter, tetapi larut dalam campuran etanol dan 

diklorometana, campuran metanol dan diklorometana, serta campuran air dan 

etanol. Larutan HPMC stabil pada pH 3-11 dan dapat disimpan dalam wadah 

tertutup baik, di tempat sejuk dan kering (Rowe et al., 2009). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 
 

2.10.3 Propilen glikol 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Struktur kimia propilen glikol 

Sumber: (Rowe et al., 2009). 

Sinonim : 1,2-Dihydroxypropane; E1520; 2 hydroxypropanol; 

methyl ethylene glycol; methyl glycol; propane-1,2-diol; 

propylenglycolum 

Pemerian  : Tidak berwarna, kental, praktis tidak berbau, cair, dengan 

rasa manis, rasa sedikit pedas menyerupai gliserin 

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

dan air; larut pada 1 : 6 bagian eter; tidak larut dengan 

minyak atau tetap minyak mineral ringan, tetapi akan 

larut beberapa minyak esensial 

Inkompatibilitas  : Dengan bahan pengoksidasi seperti kalium permanganat 

Penggunaan  : Humektan 1- 15%   

 Propilen glikol biasanya digunakan sebagai pelarut dan pengawet dalam 

berbagai formulasi farmasi. Ini adalah pelarut umum lebih baik dari gliserin dan 

melarutkan berbagai macam bahan, seperti kortikosteroid, fenol, obat sulfa, 

barbiturat, vitamin (A dan D), yang paling alkaloid, dan banyak anestesi lokal. 

Propilen glikol digunakan dalam berbagai macam formulasi farmasi dan umumnya 

dianggap sebagai bahan yang tidak beracun (Rowe et al., 2009). 

 

 

 

 

 

 

2.10.4 Tween 80  
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Gambar 2.8 Struktur kimia Tween 80 

Sumber: (Rowe et al., 2009). 

Sinonim : 2-[2-[3,4-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-

hydroxyethoxy)ethoxy]ethyl (E)-octadec-9-enoate 

Pemerian  : Cairan seperti minyak, jernih berwarna kuning 

mudahingga coklat muda, bau khas lemah, rasa pahit dan 

hangat. 

Kelarutan  : Sangat mudah larut dalam air, larut dalam etanol, dalam 

etil asetat, tidak larut dalam minyak mineral 

Stabilitas   : Stabil pada elektrolit dan asam lemah dan basa. 

Berangsur-angsur akan tersaponifikasi asam kuat dan 

basa  

Penggunaan  : Emulgator 

Penyimpanan  : Dalam wadah tertutup baik, ditempat sejuk dan kering  

Tween 80 merupakan surfaktan non-ionik hidrofilik yang digunakan secara 

luas sebagai agen pengemulsi pada emulsi minyak dalam air. Selain itu tween 80 

juga digunakan sebagai bahan untuk meningkatkan kelarutan dari minyak esensial 

dan vitamin yang larut dalam minyak juga digunakan sebagai agen pembasah pada 

suspensi oral dan parenteral. Kadar yang digunakan sebagai agen pengemulsi jika 

dikombinasikan dengan pengemulsi hidrofilik lain dalam emulsi minyak dalam air 

adalah 1-10% (Rowe et al., 2009). 
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2.10.5 Span 80 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 9 Struktur kimia span 80 

Sumber: (Rowe et al., 2009). 

Sinonim : Sorbitan monooleat 

Pemerian  : Cairan kental berwarna kuning 

Kelarutan  : Mudah larut dalam minyak, tidak larut dalam air 

Stabilitas   : Pembentukan sabun bertahap terjadi dengan asam kuat 

atau basa; sorbitan ester stabil dalam asam lemah atau 

basa 

Penggunaan  : Emulgator 

Penyimpanan  : Dalam wadah tertutup baik, ditempat sejuk dan kering  

 Ester sorbitan secara luas digunakan dalam kosmetik, produk makanan, dan 

formulasi sebagai surfaktan non-ionik lipofilik. Ester sorbitan secara umum dalam 

formulasi berfungsi sebagai agen pengemulsi dalam pembuatan krim, emulsi, dan 

salep untuk penggunaan topikal. Ketika digunakan sebagai agen pengemulsi 

tunggal, ester sorbitan menghasilkan emulsi air dalam minyak yang stabil dan 

mikroemulsi, namun ester sorbitan lebih sering digunakan dalam kombinasi 

bersama bermacam-macam proporsi polysorbate untuk menghasilkan emulsi atau 

krim, baik tipe m/a atau a/m. Kadar yang digunakan apabila span 80 sebagai 

pengemulsi tunggal  adalah 1-15% (Rowe et al., 2009). 
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2.10.6 Nipagin 

 

 

Gambar 2. 10 Struktur Kimia Metil Paraben 

Sumber: (Rowe et al., 2009). 

Sinonim : Metil paraben 

Pemerian  : Kristal berwarna atau sebuk kristalin putih, dan tidak 

berbau dengan rasa seperti pada sediaan topikal 

Kelarutan  : Mudah larut dalam etanol, eter dan propilen glikol sedikit 

larut pada air, dan praktis tidak larut dalam minyak 

mineral 

Inkompatibilitas  : Akan berkurang dengan adanya surfaktan nonionik namun 

dengan adanya propilen glikol dapat mencegah interaksi 

keduanya 

Penggunaan  : Pengawet antimikroba   

Metil paraben digunakan secara luas sebagai pengawet antimikroba dalam 

kosmetik, produk makanan, dan sediaan farmasetika. Dalam kosmetik, 

Methylparaben adalah pengawet antimikroba yang paling sering digunakan. Dapat 

digunakan sendiri atau dikombinasi dengan golongan paraben yang lain atau 

dengan antimikroba yang lain. Metil paraben efektif pada rentang pH yang luas 

yaitu pH 4-8 dan memiliki spektrum yang luas terhadap mikroba dan jamur (Rowe 

et al., 2009). Pada sediaan topikal, metil paraben digunakan pada kadar 0,02-0,3%. 

Efikasi dari pengawet dapat ditingkatkan dengan penambahan 2-5% propilen 

glikol. 
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2.10.7 Nipasol  

 

 

 

 

 

Gambar 2. 11 Struktur Kimia Propil Paraben 

                 Sumber : (Rowe et al., 2009). 

Sinonim : Propil paraben 

Pemerian  : sangat mudah larut dalam aseton, eter, dan minyak; 

mudah larut dalam etanol dan methanol; sukar larut dalam 

air 

   

Inkompatibilitas  : aktivitas antimikroba berkurang dengan adanya surfaktan 

nonionik, agnesium aluminium silikat, magnesium 

trisilikat, oksida besi kuning, dan biru laut biru juga telah 

dilaporkan menyerap propil paraben, sehingga 

mengurangi efektivitas pengawet, propylparaben berubah 

warna dengan adanya besi dan hidrolisis dengan basa 

lemah dan asam kuat 

Penggunaan  : pengawet antimikroba  

Propil paraben digunakan secara luas sebagai pengawet antimikroba dalam 

kosmetik, produk makanan, dan sediaan farmasetika. Pengawet ini dapat digunakan 

sendiri atau dikombinasi dengan golongan paraben yang lain atau dengan 

antimikroba yang lain. Pada sediaan topikal, propil paraben digunakan pada kadar 

0,01-0,6% (Rowe et al., 2009). 
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2.10.8  Sodium  Metabisulfit 

 

 

Gambar 2. 12 Struktur kimia Sodium Metabisulfit 

Sumber: (Rowe et al., 2009). 

Sinonim : Natrium Metabisulfit 

Pemerian  : Tidak berwarna, berbentuk kristal prisma atau serbuk kristal berwarna

 putih hinggaputih kecoklatan yang berbau sulfur dioksida dan asam, 

serta berasa asin 

Kelarutan  : Mudah larut dalam air (1:1,9 pada suhu 20oC dan 1:1,2 pada suhu 

100oC) dandalam gliserin. Sukar larut dalam etanol 

 

Stabilitas   : Teroksidasi dengan lambat menjadi natrium sulfat saat terpapar udara 

dan  dalam kondisi lembab. Di dalam air natrium metabisulfit segera 

berubah menjadi ionsodium (Na+) dan bisulfit (HSO3-). Larutan 

natrium metabisulfit akan terdekomposisi dengan paparan udara dan 

khususnya dengan pemanasan 

Penggunan  : Antioksidan (0,01-1,0%), Pengawet antimikroba 

Penyimpan  : Dalam wadah tertutup baik, ditempat sejuk dan kering  

 Natrium Metabisulfit dipergunakan sebagai bahan pengawet dan antioksidan 

dalam makanan. Natrium metabisulfit dikenal dengan istilah E223. Bentuk 

efektifnya sebagai pengawet adalah asam sulfit yang tidak terdisosiasi dan biasanya 

terbentuk pada tingkat keasaman (pH) < 3. (Rowe et al., 2009). 
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2.10.8 Aquadest  

Sinonim : Aqua, Aqua purificata, Hydrogen Oxide 

Pemerian  : Jernih, tidak berwarna, tidak berasa 

Inkompatibilitas  : Metal alkali, dan oksidanya seperti kalsium oksida, dan 

magnesium oksida, garam anhydrous, bahan organik 

dan kalsium karbid 

Penggunaan  : Pelarut  

 Air banyak digunakan sebagai bahan baku, bahan dan pelarut dalam 

pengolahan, formulasi dan pembuatan produk farmasi, bahan aktif farmasi (API) 

dan intermediet, dan reagen  nalitis. nilai spesifik dari air yang digunakan untuk 

aplikasi tertentu dalam konsentrasi hingga 100% (Rowe et al., 2009). 


