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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Susu Kambing 

Susu adalah cairan berwarna putih yang disekresikan oleh kelenjar 

mammae pada binatang mamalia betina, untuk bahan makanan dan sumber gizi 

bagi anaknya. Susu yang biasanya dikomsumsi untuk manusia berasal dari sapi, 

yang biasa disebut susu sapi. Sedangkan susu ternak lain biasanya di ikuti nama 

ternak asal tersebut, misalnya susu kerbau, susu kambing, susu unta dan 

sebagainya dan susu manusia yang disebut ASI atau dapat disebut air susu ibu 

(Utami et al. 2011). 

Sebagian besar zat gizi esensial terdapat pada susu sehingga susu 

merupakan makanan alami yang hampir sempurna ditinjau dari kandungan 

gizinya. Zat-zat yang terdapat dalam susu antara lain protein, kalsium, fosfor, 

vitamin A, dan tiamin (vitamin B1). Kadar kalsium dalam susu yang cukup tinggi 

dan terdapatnya laktosa didalam susu sangat membantu proses absorbsi susu pada 

saluran percernaan (Almatsier, 2009).  

Protein yang terdapat dalam susu kambing lebih mudah dicerna dan lebih 

rendah dalam memicu alergi. Begitu pula dengan karakter lemaknya lebih mudah 

dicerna (Whyara Karoline Almeida da Costa, et al., 2014). Lemak pada susu 

kambing berupa emulsi yang lebih kecil dan tidak membentuk kluster seperti pada 

globula lemak susu sapi. Ukuran yang lebih kecil membuat luas permukaan 

totalnya lebih besar dari susu sapi sehingga meningkatkan aktivitas lipase 

pankreatik dan membuatnya lebih mudah dicerna (Chandan et al., 1992). Susu 

kambing merupakan sumber energi yang sempurna untuk proses metabolisme, 

bahkan untuk melawan penyakit metabolisme. Kandungan mineral yang dimiliki 

susu kambing lebih tinggi dan lebih dapat dimanfaatkan oleh tubuh (Tilahun 

Zenebe, 2014).  

Susu kambing layaknya susu yang berasal dari sumber hewan lainnya 

yang merupakan campuran yang kompleks, yaitu emulsi lemak dalam air. Jika 

dibandingkan dengan susu sapi, empat komponen utama penyusun susu kambing 

yaitu laktosa, lemak, senyawa nitrogen, dan mineralnya memiliki kemiripan 
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dengan susu sapi. Hanya komponen lemak pada susu kambing berukuran lebih 

kecil dibandingkan lemak pada susu sapi (Dhartiben B. Kapadiya, 2016).  

Selain itu susu kambing juga mengandung alfa hidroksi asam, kehadiran 

asam laktat dalam susu membantu dalam menghilangkan sel-sel kulit mati dari 

tubuh dan dapat mencerahkan kulit. Inilah alasan mengapa beberapa produk 

kosmetik mengandung padatan susu sebagai komponen penting dalam 

membersihkan kulit (Yunus, 2012).  

Susu kambing yang mengandung AHA menghasilkan peningkatan 

ketebalan epidermal, peningkatan kepadatan kolagen, dan elastisitas kulit yang 

berubah. serta ditandai penurunan tekstur kasar dan kerutan yang terkait dengan 

photoaging dan penampilan yang meningkat halus dan kulit mengkilap setelah 

perawatan dengan AHA (Andrija Kornhauser  et al,. 2010) . 

Alfa hidroksi asam (AHA) adalah sekelompok asam alami yang 

ditemukan dalam makanan. AHA yang paling sederhana dan ditemukan secara 

alami adalah asam glikolat dan asam laktat. AHA mempunyai manfaat untuk kulit 

yang keriput, pudar, mengurangi bintik-bintik, dan penurunan kerusakan pada 

kulit (Andrija Kornhauser et al, 2010). 

2.2 Penuaan Kulit 
Penuaan kulit adalah bagian dari “aging mosaic” manusia  yang alami 

yang menjadi jelas dan mengikuti lintasan yang berbeda di berbagai organ, 

jaringan dan sel dengan waktu dan juga merupakan proses biologis kompleks 

yang dipengaruhi oleh kombinasi endogen atau intrinsik (genetika, metabolisme 

sel, hormon dan proses metabolisme) dan eksogen atau ekstrinsik (paparan cahaya 

kronis, polusi, radiasi pengion bahan kimia, toksin) (Ruta Gancevicience, et al., 

2012). 

Banyak faktor luar yang mempengaruhi penuaan 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 
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metabolisme sel basal dan proses keratinisasi mengakibatkan regenerasi sel-sel 

epidermis menjadi lambat (Tranggono dan Latifah, 2007). 

Keadaan ini disebabkan oleh terjadinya proses penuaan dini akibat pola 

hidup dan aktivitas fisik yang tidak sehat (Pangkahila, 2007). Proses penuaan 

disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: aktivitas berlebih (Wearand Tear 

Theory), hormonal (Neuroendocrinology Theory), genetik (The Genetic Control 

Theory), dan radical bebas (The Free Radical Theory) (Goldman, 2007).  

2.3 Anti Penuaan (anti-aging) 

Anti-aging atau anti penuaan adalah produk kosmetik yang digunakan 

secara topikal yang mampu mengobati atau menghilangkan gejala yang 

disebabkan oleh sinar UV atau disebut photoaging pada kulit atau produk yang 

dapat mengurangi atau memperlama timbulnya gejala-gejala photoanging (Barel, 

et al.,2009). 

2.4 Kulit  

Kulit merupakan organ hidup terbesar yang melindungi tubuh dari 

lingkungan eksternal, membantu untuk mengatur suhu dan keseimbangan cairan, 

mencegah mikroba dan bahan kimia berbahaya dan penawaraan beberapa 

perlindungan terhadap sinar matahari. Lapisan terluar kulit adalah stratum 

korneum, lapisan epidermis yang selektif dan heterogen, yang melindungi 

terhadap kekeringan dan tantangan lingkungan dan memepertahankan air yang 

cukup untuk memungkinkannya berfungsi (Ana Sofia Ribeiro, 2015). 

2.4.1 Anatomi kulit  

Kulit terdiri atas 2 lapisan utama yaitu epidermis dan dermis. Epidermis 

merupakan jaringan epitel yang berasal dari ektoderm, sedangkan dermis berupa 

jaringan ikat agak padat yang berasal dari mesoderm. Di bawah dermis terdapat 

selapis jaringan ikat longgar yaitu hipodermis, yang pada beberapa tempat terdiri 

dari jaringan lemak (Gartner LP Hiatt JL, 2007). 

1. Epidermis 

Epidermis merupakan lapisan paling luar kulit dan terdiri atas epitel 

berlapis gepeng dengan lapisan tanduk. Epidermis hanya terdiri dari jaringan 

epitel, tidak mempunyai pembuluh darah maupun limfa oleh karena itu semua 

nutrien dan oksigen diperoleh dari kapiler pada lapisan dermis. Epitel berlapis 
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gepeng pada epidermis ini tersusun oleh banyak lapis sel yang disebut keratinosit. 

Epidermis terdiri atas 5 lapisan yaitu, dari dalam ke luar, stratum basal, stratum 

spinosum, stratum granulosum, stratum lusidum, dan stratum korneum (Sonny JR 

Kalangi, 2013). 

A. Stratum basal (lapis basal, lapis benih). Lapisan ini terletak paling 

dalam dan terdiri atas satu lapis sel yang tersusun berderet-deret di 

atas membran basal dan melekat pada dermis di bawahnya. Selselnya 

kuboid atau silindris. Intinya besar, jika dibanding ukuran selnya, dan 

sitoplasmanya basofilik. Pada lapisan ini biasanya terlihat gambaran 

mitotik sel, proliferasi selnya berfungsi untuk regenerasi epitel. Sel-sel 

pada lapisan ini bermigrasi ke arah permukaan untuk memasok sel-sel 

pada lapisan yang lebih superfisial. Pergerakan ini dipercepat oleh 

adalah luka, dan regenerasinya dalam keadaan normal cepat.  

B. Stratum spinosum (lapis taju). Lapisan ini terdiri atas beberapa lapis 

sel yang besar-besar berbentuk poligonal dengan inti lonjong. 

Sitoplasmanya kebiruan. Bila dilakukan pengamatan dengan 

pembesaran obyektif 45x, maka pada dinding sel yang berbatasan 

dengan sel di sebelahnya akan terlihat taju-taju yang seolah-olah 

menghubungkan sel yang satu dengan yang lainnya. Pada taju inilah 

terletak desmosom yang melekatkan sel-sel satu sama lain pada 

lapisan ini. Semakin ke atas bentuk sel semakin gepeng. 

C. Stratum granulosum (lapis berbutir). Lapisan ini terdiri atas 2-4 lapis 

sel gepeng yang mengandung banyak granula basofilik yang disebut 

granula keratohialin, yang dengan mikroskop elektron ternyata 

merupakan partikel amorf tanpa membran tetapi dikelilingi ribosom. 

Mikrofilamen melekat pada permukaan granula 

D. Stratum lusidum (lapis bening). Lapisan ini dibentuk oleh 2-3 lapisan 

sel gepeng yang tembus cahaya, dan agak eosinofilik. Tak ada inti 

maupun organel dan sel-sel lapisan ini. Walaupun ada sedikit 

desmosom, tetapi pada lapisan ini adhesi kurang sehingga pada sajian 

seringkali tampak garis celah yang memisahkan stratum korneum dari 

lapisan lain di bawahnya.  
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E. Stratum korneum (lapis tanduk). Lapisan ini terdiri atas banyak 

lapisan sel-sel mati, pipih dan tidak berinti serta sitoplasmanya 

digantikan oleh keratin. Sel-sel yang paling permukaan merupakan 

sisik zat tanduk yang terdehidrasi yang selalu terkelupas (Sonny JR 

Kalangi, 2013). 

2. Dermis  

Dermis terdiri atas stratum papilaris dan stratum retikularis, batas antara 

kedua lapisan tidak tegas, serat antaranya saling menjalin.  

A. Stratum papilaris. Lapisan ini tersusun lebih longgar, ditandai oleh 

adanya papila dermis yang jumlahnya bervariasi antara 50- 

250/mm2. Jumlahnya terbanyak dan lebih dalam pada daerah di 

mana tekanan paling besar, seperti pada telapak kaki. Sebagian 

besar papila mengandung pembuluh-pembuluh kapiler yang 

memberi nutrisi pada epitel di atasnya. Papila lainnya mengandung 

badan akhir saraf sensoris yaitu badan Meissner. Tepat di bawah 

epidermis serat-serat kolagen tersusun rapat. 

B. Stratum retikularis. Lapisan ini lebih tebal dan dalam. Berkas-

berkas kolagen kasar dan sejumlah kecil serat elastin membentuk 

jalinan yang padat irreguler. Pada bagian lebih dalam, jalinan lebih 

terbuka, rongga-rongga di antaranya terisi jaringan lemak, kelenjar 

keringat dan sebasea, serta folikel rambut. Serat otot polos juga 

ditemukan pada tempat-tempat tertentu, seperti folikel rambut, 

skortum, preputium, dan puting payudara. Pada kulit wajah dan 

leher, serat otot skelet menyusupi jaringan ikat pada dermis. Otot-

otot ini berperan untuk ekspresi wajah. Lapisan retikular menyatu 

dengan hipodermis/fasia superfisialis di bawahnya yaitu jaringan 

ikat longgar yang banyak mengandung sel lemak (Sonny JR 

Kalangi, 2013). 
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3. Subkutis  

Lapisan ini merupakan kelanjutan dermis, terdiri atas jaringan ikat longgar 

berisi sel-sel lemak di dalamnya. Sel lemak merupakan sel bulat, besar, dengan 

inti terdesak ke pinggir karena sitoplasma lemak yang bertambah. Di lapisan ini 

tedapat ujung-ujung saraf tepi, pembuluh darah, dan aliran getah bening. Tebal 

jaringan lemak tidak sama bergantung pada lokasi, di abdomen 3 cm, sedangkan 

didaerah kelopak mata dan penis sangat tipis. Lapisan lemak ini juga befungsi 

sebagai bantalan (Djuanda A., 2001). 

2.5 Kosmetik 

Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan 

pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital 

bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutana untuk membersihkan, 

mewangikan, mengubah penampilar dan atau memperbaiki bau badan atau 

melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi yang baik (BPOM, 2015). 

2.5.1 Penggolongan kosmetik 

Kosmetika yang beredar di pasaran sekarang ini dibuat dengan berbagai 

jenis bahan dasar dan cara pengolahannya. Menurut bahan yang digunakan dan 

cara pengolahannya, kosmetika dapat dibagi menjadi 2 golongan besar yaitu 

kosmetika tradisional dan kosmetika modern (Retno I.S. Tranggono, 1992). 

a. Kosmetika Tradisional  

Kosmetika tradisional adalah kosmetik alamiah atau kosmetika asli yang 

dapat dibuat sendiri langsung dari bahan-hahan segar atau yang telah dikeringkan, 

buah-buahan dan tanam-tanaman. Cara tradisional ini merupakan kebiasaan atau 

tradisi yang diwariskan turun-temurun dan leluhur atau nenek moyang sejak dulu 

(Retno I.S. Tranggono, 1992). 

b. Kosmetika Modern  

Kosmetik modern adalah kosmetik yang diproduksi secara pabrik 

(laboratorium), di mana telah dicampur dengan zat-zat kimia untuk mengawetkan 

kosmetika tersebut agar tahan lama, sehingga tidak cepat rusak (Retno I.S. 

Tranggono, 1992). 
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Selain berdasarkan bahan yang digunakan dan cara pengolahannya, 

kosmetika juga dapat digolongkan berdasarkan kegunaannya bagi kulit, yaitu:  

1) Kosmetik perawatan kulit (skin-care cosmetic)  

a) Kosmetik untuk membersihkan kulit (cleanser), misalnya sabun, susu 

pembersih wajah, dan penyegar kulit (fresh ner) 

b) Kosmetik untuk melernbabkan kulit (mouisturizer), misalnya 

mouisterizer cream, night cream.  

c) Kosmetik pelindung kulit, misalnya sunscreen cream dan sunscreen 

foundation, sun block cream/lotion. 

 d) Kosmetik untuk menipiskan atau mengampelas kulit (peeling), 

misalnya scrub cream yang berisi butiran-butiran halus yang  

e) berfungsi sebagai pengampelas (abrasiver). 

 2) Kosmetik riasan (dekoratf atau make-up)  

Jenis ini diperlukan untuk merias dan menutup cacat pada kulit 

sehingga menghasilkan penampilan yang lebih menarik. Dalam kosmetik 

riasan, peran zat pewarna dan zat pewangi sangat besar (Tranggono, 2007).  

 

2.6 Skin Lotion 

2.6.1 Definisi Lotion  

Menurut Farmakope Indonesia Edisi IV, definisi lotion adalah sediaan 

cair berupa suspensi atau dispersi yang digunakan sebagai obat luar dapat 

berbentuk suspensi zat padat dalam serbuk halus dengan ditambah bahan 

pensuspensi yang cocok, emulsi tipe o/w dengan surfaktan yang cocok. 

Pelembab tubuh (moisturizer) umumnya dibuat dengan karakteristik tersendiri 

sehingga memiliki kombinasi air, tipe minyak, dan emollient (pengencer) yang 

berbeda satu sama lainnya. 

Lotion pelembab berfungsi menyokong kelembaban dan daya tahan air 

pada lapisan kulit sehingga dapat melembutkan dan menjaga kehalusan kulit 

tersebut (Mitsui,1997). Lotion merupakan salah satu bentuk emulsi, 

didefinisikan sebagai campuran dari dua cairan yang tidak saling bercampur, 

yang distabilkan dengan sistem emulsi dan jika ditempatkan pada suhu ruang, 

berbentuk cairan yang dapat dituang (Rieger, 1994). 
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2.7 Uji Evaluasi Sediaan Lotion 

1. Uji Organoleptis  

Organoleptis dilakukan pengamatan secara visual yang meliputi 

bau, warna, bentuk dan tekstur sediaan krim ekstrak jahe merah. Ini 

dilakukan untuk mengetahui krim yang dibuat sesuai dengan warna dan 

bau ekstrak yang digunakan (Juwita et al., 2013). 

 

2. Uji Homogenitas  

Homogenitas Uji homogenitas bertujuan untuk melihat dan 

mengetahui tercampurnya bahan-bahan sediaan krim (Juwita et al., 2013). 

3. Uji pH   

Uji pH bertujuan mengetahui keamanan sediaan krim saat 

digunakan sehingga tidak mengiritasi kulit (Juwita, 2013). Jika sediaan 

memiliki pH yang rendah atau asam dapat mengiritasi kulit, dan 

sebaliknya jika pH sediaan terlalu tinggi akan mengakibatkan kulit 

menjadi kering saat penggunaan (Ainaro et al., 2015). 

4. Uji Daya sebar 

Kaca transparan diletakkan diatas kertas grafik pada kaca tersebut 

diletakan 0,5 gram krim, kemudian ditutupi dengan kaca transparan dan 

dibiarkan selama ± 5 detik untuk mendapatkan berapa diameter daerah 

yang terbentuk. Kemudian dilanjutkan dengan menambahkna beban diatas 

kaca transparan tersebut beban 50, 100, 200 dan 500 gram dan diamati 

diameter daerah yang terbentuk (Suhery et al., 2015). 

5. Uji Viskositas  

Viskositas merupakan salah satu parameter penting dalam produk-

produk emulsi, khususnya losion. Nilai viskositas berkaitan dengan 

kestabilan emulsi suatu bahan, yang artinya berkaitan dengan stabilitas 

emulsi. Menurut Schmitt (1996), semakin tinggi viskositas suatu bahan, 

maka bahan tersebut akan semakin stabil karena pergerakan partikel 

cenderung sulit dengan semakin kentalnya suatu bahan.  
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6. Uji Stabilitas 

Stabilitas emulsi menunjukkan kestabilan suatu bahan dimana 

emulsi yang terdapat dalam  bahan tidak mempunyai kecenderungan untuk 

bergabung dengan partikel lain dan membentuk lapisan yang terpisah. 

Emulsi yang baik memiliki sifat tidak berubah menjadi lapisan-lapisan, 

tidak berubah warna dan tidak berubah konsistensinya selama 

penyimpanan (Yemirta dan Yessy Komalasari, 2011). 

 

2.8 Bahan Penyusun Lotion  

2.8.1 Asam Stearat  (Rowe et al., 2009) 

 

 

Gambar 2.1 Struktur kimia Asam Stearat (Rowe et al., 2009) 

Asam stearat (Acid cetylacetic) dengan rumus molekul C18H36O2 

dan berat molekul 284,47 memiliki pemerian kristal padat warna putih 

atau sedikit kekuningan, mengkilap, sedikit berbau dan berasa seperti 

lemak. Dalam kelarutannya, asam sterarat sangat larut dalam benzen, 

kloroform, eter, larut dalam etanol (95%) dan praktis tidak larut dalam air. 

Dalam formulasi sediaan topikal, asam stearat digunakan sebagai 

pengemulsi dan pelarut agen. Asam stearat digunakan dalam pembentukan 

krim dengan cara mencampurnya atau menetralkannya dengan alkali atau 

trietanolamin, asam stearat sebanyak 5-15 kali dari berat cairan, akan 

membentuk basis krim. Rentang penggunaan sebagai emulsifier 1-20%. 

(Rowe et al., 2009). 

2.8.2 Paraffin  (Rowe et al., 2009) 

Paraffin (Hard wax, Paraffinum durum; paraffinum solidum; 

paraffin wax) adalah campuran murni dari hidrokarbon jenuh padat yang 

memiliki rumus umum CnH2n+2, dan diperoleh dari minyak bumi atau 

minyak shale. memiliki pemerian zat yang tidak berbau dan tidak berasa, 
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tembus, tidak berwarna, atau putih. Rasanya sedikit berminyak saat 

disentuh dan mungkin tampak rapuh. Mikroskopis, ini adalah campuran 

mikrokristalin. Parafin terbakar dengan nyala api yang bercahaya. Saat 

meleleh, parafin pada dasarnya tanpa fluoresensi disiang hari sedikit bau. 

Parafin terutama digunakan dalam formulasi farmasi topikal sebagai 

komponen krim dan salep. Dalam salep, bisa digunakan untuk 

meningkatkan titik lebur formulasi atau menambahkan kekakuan. Parafin 

juga digunakan sebagai bahan pelapis untuk kapsul dan tablet, dan 

digunakan dalam beberapa aplikasi makanan. Lapisan parafin juga dapat 

digunakan untuk mempengaruhi pelepasan obat dari manik-manik resin 

pertukaran ion (Rowe et al., 2009). 

2.8.3 Setil Alkohol (Rowe, et al., 2009)  

 

                                   

  Gambar 2.2 Struktur kimia Setil Alkohol (Rowe et al., 2009) 

  Setil Alkohol bentuknya seperti lilin, kepingan putih, kubus, bau 

khas lemah dan tidak berasa. Praktis tidak larut dalam air, mampu meleleh 

dengan lemak, parafin cair dan parafin padat dan isopropil miristat. 

Memiliki titik lebur pada suhu 45–52˚C. pemerian serpihan putih licin, 

granul, atau kubus, putih. Etil alkohol tidak larut dalam air, larut dalam 

etanol dan eter, kelarutannya akan bertambah dengan naiknya suhu. Setil 

alkohol digunakan untuk kepentingan farmasetika dan kosmetik, biasanya 

diformulasikan dalam bentuk sediaan supositoria, sediaan padat lepas 

lambat, sediaan emulsi, losion, krim dan salep.dalam sediaan losion, krim 

dan salep digunakan penyerap air, bahan pengemulsi, pelembut 

(emollient), sekaligus dapat meningkatkan tekstur, dan penambahan 

kekentalan. Dalam emulsi minyak dalam air, setil alkohol dilaporkan 

meningkatkan stabilitas dengan cara menggabungkan zat pengemulsi yang 
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larut dalam  air. Rentang penggunaan sebagai emollient adalah 2-5%.  

(Rowe et al., 2009). 

 
 

2.8.4 Trietanolamin (Rowe, et al., 2009)  

    

         

 

Gambar 2.3 Struktur kimia Trietanolamin (Rowe et al., 2009) 

         Trietanolamine (TEA; Tealan; triethlolamine; 

trihydroxytriethylamine; tris (hydroxyethylamine; trolaminum) dengan 

rumus molekul C6H15NO3 dan berat jenis 149,19 dengan pH 10,5 dan 

titik lebur 20-21°C. Trietanolamine memiliki pemerian cairan kental, tidak 

berwarna, bau lemah mirip amoniak, sangat higroskopis. Dapat bercampur 

dengan air, alkohol, gliserin, larut dalam gliserin. Trietanolamine berfungsi 

sebagai  emulsifying agen. Kegunaan lain selain buffer, humektan dan 

polimer. Ketika dicampurkan dalam proporsi molar yang sama dengan 

asam lemak, seperti asam stearat atau asam oleat, tietanolamine 

membentuk sabun anionic dengan pH sekitar 8, yang mana dapat 

digunakan sebagai agen pengemulsi untuk menghasilkan krim yang halus, 

dan emulsi minyak dalam air yang stabil. Konsentrasi yang biasanya 

digunakan untuk emulsifikasi adalah 2-4% dari trietanolamine dan 2-5 kali 

dari asam lemak  (Rowe, et al., 2009). 

2.8.5 Glycerin  
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Gambar 2.4 Struktur kimia Glyserin  (Rowe et al., 2009) 

  Glycerin (Glicerol, glycerine, glycerolum) memiliki rumus 

molekul C3H803 dengan berat molekul 92,09 dengan titik lentur 17,8 °C.. 

Glyserin adalah cairan bening, tidak berwarna, tidak berbau, kental, 

memiliki rasa manis kira-kira 0,6 kali lebih manis dari sukrosa. Gliserin 

digunakan dalam berbagai formula farmasi termasuk oral, topikal, 

parenteral. Gliserin pada formulasi farmasi sediaan topikal dan kosmetik, 

digunakan terutama untuk humektan dan emollient. Gliserin digunakan 

sebagai pelarut atau cocolvent dalam krim dan emulsi. Rentang 

penggunaan sebagai humektan dan konsentrasi ≤30%, preservative, 20% 

dan emollient ≤30%. Gliserin bersifat higroskopis dan tidak stabil pada 

suhu lembab. Harus disimpan dalam wadah tertutup rapat, di tempat sejuk 

dan kering (Rowe et al., 2009). 

2.8.6 Methylparaben  

    

Gambar 2.5 Struktur kimia Methylparaben  (Rowe et al., 2009). 

Methylparaben ( Methyl hydroxy benzoat, Methyl-4-hydroxybenzoate) 

dengan rumus molekul  C8H8O3 dan berat molekul 152,14, memiliki 

pemerian kristal tak berwarna atau bubuk kristal putih, tidak berbau atau 

hampir tidak berbau dan memiliki sedikit rasa panas. Methylparaben 

digunakan sebagai pengawet antimikroba di kosmetik, produk makanan, 

dan formulasi sediaan farmasi. Dapat digunakan baik sendiri atau dalam 

kombinasi dengan paraben lain atau dengan agen antimikroba lainnya. Ala 
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kosmetik, methylparaben adalah pengawet antimikroba yang paling sering 

digunakan. Paraben efektif pada rentang pH yang luas dan memiliki 

spektrum yang luas dari aktivitas antimikroba, meskipun mereka yang 

paling efektif terhadap ragi dan jamur. Rentang 0,02-0,3% (sebagai 

pengawet sediaan topikal) (Rowe et., al 2009) 

2.8.7 Propyl Paraben 

      

           

Gambar 2.6 Struktur kimia Propilen Propylparaben  (Rowe et al., 2009) 

Propilenparaben (Propyl 4-hydroxybenzoate) dengan rumus 

molekul C10H12O3  dan berat jenis 180,20, memiliki pemerian serbuk 

putih, kristal, tidak berbau, dan hambar. Propilparaben banyak digunakan 

sebagai pengawet antimikroba dalam kosmetik, produk makanan, dan 

formulasi farmasi. Dapat digunakan sendiri, dalam kombinasi dengan ester 

paraben lainnya, atau dengan antimikroba lainnya. Nipasol adalah salah 

satu pengawet yang sering digunakan dalam kosmetik. Paraben efektif 

pada rentang pH yang luas dan memiliki spektrum yang luas dari aktivitas 

antimikroba. Rentang 0,01-0,06% (sebagai pengawet sediaan topikal) 

(Rowe et al., 2009). 

2.8.8 Aquadest 

Aquadest adalah cairan jernih yang tidak berwarna dan tidak berasa. 

Memiliki titik lebur pada suhu 0° C. 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). 


