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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kulit 

2.1.1 Definisi Kulit 

Kulit merupakan pembungkus yang elastis yang terletak paling luar yang 

melindungi tubuh dari pengaruh lingkungan hidup manusia dan merupakan alat 

tubuh yang terberat dan terluas ukurannya, yaitu kirakira 15% dari berat tubuh 

dan luas kulit orang dewasa 1,5 m2. Kulit sangat kompleks, elastis dan sensitif, 

serta sangat bervariasi pada keadaan iklim, umur, seks, ras, dan juga bergantung 

pada lokasi tubuh serta memiliki variasi mengenai lembut, tipis, dan tebalnya. 

Rata-rata tebal kulit 1-2m. Paling tebal (6 mm) terdapat di telapak tangan dan kaki 

dan paling tipis (0,5 mm) terdapat di penis. Kulit merupakan organ yang vital dan 

esensial serta merupakan cermin kesehatan dan kehidupan (Djuanda, 2007). 

2.1.2 Anatomi Kulit 

Kulit merupakan organ yang tersusun dari 4 jaringan dasar (Sonny, 2013): 

1. Kulit mempunyai berbagai jenis epitel, terutama epitel berlapis gepeng dengan 

lapisan tanduk. Penbuluh darah pada dermisnya dilapisi oleh endotel. Kelenjar-

kelenjar kulit merupakan kelenjar epitelial.  

2. Terdapat beberapa jenis jaringan ikat, seperti serat-serat kolagen dan elastin, 

dan sel-sel lemak pada dermis.  

3. Jaringan otot dapat ditemukan pada dermis. Contoh, jaringan otot polos, yaitu 

otot penegak rambut (m. arrector pili) dan pada dinding pembuluh darah, 

sedangkan jaringan otot bercorak terdapat pada otot-otot ekspresi wajah.  

4. Jaringan saraf sebagai reseptor sensoris yang dapat ditemukan pada kulit berupa 

ujung saraf bebas dan berbagai badan akhir saraf. Contoh, badan Meissner dan 

badan Pacini. 
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Gambar 2. 1 Struktur Kulit 

 (Sumber: Mescher, 2010) 

 

Pembagian kulit secara garis besar tersusun atas tiga lapisan utama, yaitu 

(Djuanda, 2007) : 

a. Lapisan Epdermis 

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 gepeng pada 

epidermis ini tersusun oleh banyak lapis sel yang disebut keratinosit. Sel-sel ini 

secara tetap diperbarui melalui mitosis sel-sel dalam lapis basal yang secara 

berangsur digeser ke permukaan epitel. Selama perjalanannya, sel-sel ini 

berdiferensiasi, membesar, dan mengumpulkan filamen keratin dalam 

sitoplasmanya. Mendekati permukaan, selsel ini mati dan secara tetap dilepaskan 

(terkelupas). Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai permukaan adalah 20 

sampai 30 hari. Modifikasi struktur selama perjalanan ini disebut sitomorfosis dari 

sel-sel epidermis. Bentuknya yang berubah pada tingkat berbeda dalam epitel 

memungkinkan pembagian dalam potongan histologik tegak lurus terhadap 

permukaan kulit. Epidermis terdiri atas 5 lapisan yaitu, dari dalam ke luar, stratum 

basal, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lusidum, dan stratum 

korneum (Sonny, 2013). 
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1. Stratum Basal 

Merupakan lapisan basal atau lapisan 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. Sel-selnya 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.  Sel-sel ini 

berfungsi untuk reproduktif dan akan mengadakn mitosis, yang terdiri atas dua 

jenis sel-sel yaitu sel pembentuk melanin atau melanosit dan sel-sel berbentuk 

kolumnar. 

2. 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. 

Lapisan malpighi atau disebut juga prickle cell layer (lapisan akanta) merupakan 

lapisan epidermis yang paling kuat dan tebal. Pada lapisan ini banyak 

mengandung glikogen. 

3. 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. Tersusun oleh sel-sel keratinosit 

yang berbentuk poligonal, berbutir kasar, berinti mengkerut. 

4. Stratum lusidum (lapis bening) 

Lapisan ini dibentuk oleh 2-3 lapisan sel gepeng yang tembus cahaya, dan agak 

eosinofilik. Tak ada inti maupun organel pada sel-sel lapisan ini. Walaupun ada 

sedikit desmosom, tetapi pada lapisan ini adhesi kurang sehingga pada sajian 
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seringkali tampak garis celah yang memisahkan stratum korneum dari lapisan lain 

di bawahnya. 

5. 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. 

Terdapat empat jenis sel epidermis, yaitu: keratinosit, melanosit, sel 

Langerhans, dan sel Merkel. Keratinosit merupakan sel terbanyak (85-95%), 

berasal dari ektoderm permukaan. Merupakan sel epitel yang mengalami 

keratinisasi, menghasilkan lapisan kedap air dan perisai pelidung tubuh. Proses 

keratinisasi berlangsung 2-3 minggu mulai dari proliferasi mitosis, diferensiasi, 

kematian sel, dan pengelupasan (deskuamasi). Pada tahap akhir diferensiasi 

terjadi proses penuaan sel diikuti penebalan membran sel, kehilangan inti organel 

lainnya. Keratinosit merupakan sel induk bagi sel epitel di atasnya dan derivat 

kulit lain.  

Melanosit meliputi 7-10% sel epidermis, merupakan sel kecil dengan cabang 

dendritik panjang tipis dan berakhir pada keratinosit di stratum basal dan 

spinosum. Terletak di antara sel pada stratum basal, folikel rambut dan sedikit 

dalam dermis. Dengan pewarnaan rutin sulit dikenali. Dengan reagen DOPA (3,4-

dihidroksi-fenilalanin), melanosit akan terlihat hitam. Pembentukan melanin 

terjadi dalam melanosom, salah satu organel sel melanosit yang mengandung 

asam amino tirosin dan enzim tirosinase. Melalui serentetan reaksi, tirosin akan 

diubah menjadi melanin yang berfungsi sebagai tirai pena. 

Sel Langerhans merupakan sel dendritik yang bentuknya ireguler, ditemukan 

terutama di antara keratinosit dalam stratum spinosum. Tidak berwarna. Sel ini 

berperan dalam respon imun kulit, merupakan sel pembawa-antigen yang 

merangsang reaksi hipersensitivitas tipe lambat pada kulit. Sel Merkel memiliki 

jumlah sel jenis ini paling sedikit, berasal dari krista neuralis dan ditemukan pada 

lapisan basal kulit tebal, folikel rambut, dan membran mukosa mulut. Merupakan 

sel besar dengan cabang sitoplasma pendek. Serat saraf tak bermielin menembus 

membran basal, melebar seperti cakram dan berakhir pada bagian bawah sel 
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Merkel. Kemungkinan badan Merkel ini merupakan mekanoreseptor atau reseptor 

rasa sentuh (Sonny, 2013). 

b. Lapisan Dermis 

Dermis merupakan lapisan kedua dari kulit. Batas dengan epidermis dilapisi 

oleh membran basalis dan disebelah bawah berbatasan dengan subkutis tetapi 

batas ini tidak jelas hanya yang bisa dilihat sebagai tanda yaitu mulai terdapat sel 

lemak pada bagian tersebut. Dermis terdiri dari dua lapisan yaitu bagian atas, pars 

papilaris (stratum papilar) dan bagian bawah pars retikularis (stratum retikularis). 

Pada bagian dalam dermis terdapat adneksa-adneksa kulit seperti folikel rambut, 

papila rambut, kelenjar keringat, saluran keringat, kelenjar sebasea, otot penegak 

rambut, serabut lemak yang terdapat pada lapisan lemak bawah (subkutis/ 

hipodermis), juga sebagai ujung pembuluh darah dan ujung saraf (Tranggono et 

al, 2007). 

c. Lapisan Subkutan 

Lapisan subkutan merupakan lapisan dibawah dermis yang terdiri dari lapisan 

lemak. Lapisan ini terdapat jaringan ikat yang menghubungkan kulit secara 

longgar dengan jaringan di bawahnya. Jumlah dan ukurannya berbeda-beda 

menurut daerah tubuh dan keadaan nutrisi individu. Berfungsi menunj;ang suplai 

darah ke dermis untuk regenerasi (Perdanakusuma, 2007). 

2.1.3 Fungsi Kulit 

Kulit adalah bagian tubuh yang paling luar yang menutupi permukaan 

tubuh sehingga memiliki peranan penting yaitu sebgai pelindung tubuh dengan 

lingkungn luar dari berbagai macam rangsangan serta gangguan dari luar. Kulit 

juga mempunyai fungsi lain antara lain: 

a. Fungsi Proteksi 

Kulit menjaga bagian dalam tubuh terhadap gangguan fisik atau mekanik (tarikan, 

gesekan, dan tekanan), gangguan kimia ( zat-zat kimia yang iritan), dan gagguan 

bersifat panas (radiasi, sinar ultraviolet), dan gangguan infeksi luar 

(Djuanda,2007). Gangguan fisik dan mekanik dapat dikurangi akibat adanya 

bantalan lemak. Sel melanosit juga berperan untuk melindungi kulit dari sinar 

matahari (Wasitaatmadja, 2010). 

b. Fungsi Absorbsi 
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Kulit yang sehat tidak mudah menyerap air, larutan dan benda padat tetapi cairan 

yang mudah menguap lebih mudah diserap, begitupun yang larut lemak. 

Permeabilitas kulit terhadap O2, CO2 dan uap air memungkinkan kulit ikut 

mengambil bagian pada fungsi respirasi. Kemampuan absorpsi kulit dipengaruhi 

oleh tebal tipisnya kulit, hidrasi, kelembaban, metabolisme dan jenis vehikulum. 

Penyerapan bisa melalui saluran keluarnya rambut, celah antar sel serta bisa juga 

melalui saluran kelenjar (Djuanda,2007). 

c. Fungsi Presepsi 

Kulit mengandung ujung-ujung saraf sensorik di dermis dan subkutis sehingga 

kulit mampu mengenali rangsangan yang diberikan terhadap rangsangan panas, 

dingin, rabaan dan tekanan. Rangsangan panas diperankan oleh badan ruffini di 

dermis dan subkutis, rangsangan dingin diperankan oleh badan krause yang 

terletak di dermis, rangsangan rabaan diperankan oleh badan meissner yang 

terletak di papila dermis, dan rangsangan tekanan diperankan oleh badan paccini 

di epidermis (Djuanda,2007). 

d. Fungsi Ekskresi 

Kelenjar pada kulit mengeluarkan zat sisa dari metabolisme tubuh. Kelenjar 

lemak memiliki sebum yang digunakan untuk melindungi kulit agar kulit tidak 

menjadi kering dengan cara menahan evaporasi air yang berlebihan 

(Wasitaatmadja, 2010). 

e. Fungsi Keratinasi 

Fungsi ini memberi perlindungan kulit terhadap infeksi secara mekanis fisiologik 

(Djuanda,2007). 

f. Fungsi Pembentukan Pigmen 

Sel pembentuk pigmen (melanosit) terletak di lapisan epidermis dan sel ini berasal 

dari rigi saraf. Jumlah melanosit dan 17 jumlah serta besarnya butiran pigmen 

(melanosomes) menentukan warna kulit ras maupun individu (Djuanda,2007). 

g. Fungsi Pengaturan Suhu Tubuh 

Kulit melakukan fungsi ini dengan cara mengekskresikan keringat dan 

mengerutkan (otot berkontraksi) pembuluh darah kulit. Di waktu suhu dingin, 

peredaran darah di kulit berkurang guna mempertahankan suhu badan. Pada 

waktu suhu panas, peredaran darah di kulit meningkat dan terjadi penguapan 
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keringat dari kelenjar keringat sehingga suhu tubuh dapat dijaga tidak terlalu 

panas (Djuanda,2007). 

h. Fungsi Pembentukan Vitamin D 

Kulit dapat memproduksi vitamin D dari luar tapi tidak cukup untuk memenuhi 

kebutuhan sehingga diperlukan vitamin D dari luar (Wasitaatmadja, 2010). 

2.1.4 Hiperpigmentasi Kulit 

Bercak hitam atau coklat disebut juga dengan kelainan hiperpigmentasi 

atau hipermelanosis. Hipermelanosis dapat disebabkan oleh sel melanosit 

bertambah maupun hanya karena pigmen melanin saja yang bertambah. Secara 

patologi, hiperpigmentasi yang terjadi dapat disebabkan oleh peningkatan jumlah 

melanin di epidermis seperti pada lentigines, peningkatan jumlah melanin di 

epidermis dan dermis bagian atas yang tersebar seperti pada melasma dan apabila 

sebaran melanin ini bersama makrofag dapat dijumpai pada hiperpigmentasi pasca 

inflamasi, dijumpainya melanin di dalam melanosit dan melanofag pada dermis 

bagian tengah dan bawah seperti pada blue nevi, deposisi melanosit pada dermis 

yang terutama dijumpai pada kelainan hiperpigmentasi kongenital, peningkatan 

jumlah melanosit (hipermelanositosis) pada epidermis dan dermis seperti pada 

nevus pigmentosus adanya melanin pada keratinosit bersama dengan sebaran 

hemosiderin pada melanofag, misalnya pada hemokromatosis dan deposisi 

pigmen eksogen pada dermis pada tato (Lapeere, 2008).  

2.1.5 Penuaan Kulit 

 Penuaan dini merupakan proses terjadi penuaan pada kulit yang terjadi 

lebih cepat. Biasanya disebabka karena faktor internal ataupun faktor eksternal. 

Prosesnya ditandai dengan keriput, sisik, kering, pecah-pecah, terlihat kusam dan 

berkerut. Kulit menjadi lebih terlihat tua dan akan memiliki bercak hitam lebih 

banyak (Foos et al, 2016). Faktor yang paling utama penyebab penuaan dini 

adalah paparan sinar UV (sinar matahari). Hal ini akan menyebabkan  

berkurangnya kadar air kulit dan mengeringnya serabut kolagen serta elastin 

akibat penurunan sekresi hormon-hormon kelamin sehingga kulita akan 

cenderung lebih cepat kering, keriput dan kasar (Tranggono et al, 2007). 
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2.1.6 Jerawat  

Jerawat merupakan penyakit kulit yang umum terjadi pada remaja berusia 

16-19 tahun, bahkan dapat berlanjut hingga usia 30 tahun. Walaupun jerawat tidak 

mengancam jiwa, namun dapat memengaruhi kualitas hidup dengan memberikan 

efek psikologis. Faktor utama yang terlibat dalam pembentukan jerawat adalah 

peningkatan produksi sebum, peluruhan keratinosit, pertumbuhan bakteri dan 

inflamasi (Fissy et al, 2014).  

Jerawat adalah bentuk ruam pada bagian kelenjar minyak di kulit bermula 

dari timbulnya komedo dan berkembang menjadi inflamasi yang menyebabkan 

papula dan pustula kemerahan. Inflamasi ini dapat disebabkan oleh ploriferasi 

Propionibacterium  acnes yang menyerang netrofil pada kelenjar minyak. Bakteri 

ini menghasilkan asam lemak bebas yang kemudian menembus dermis dan 

menginduksi inflamasi. Secara alami, inflamasi akan sembuh dengan sendirinya 

dalam waktu beberapa hari sampai beberapa minggu, namun kejadian ini akan 

sangat mengganggu baik secara estetis bahkan secara medis pada kejadian infeksi 

yang lebih parah (Dreno et al, 2001). 

2.1.7 Permeabilitas dan Penetrasi Kulit 

 Dalam pemakaian kosmetik serta membuat kosmetik hal yang sangat 

diinginkan adalah reaksi positifnya dimana kulit harus bisa dipenetrasi oleh bahan 

aktif yang terkandung dalam kosmetik tersebut. (Tranggono et al, 2007; Ansel, 

2005). Ada dua jalur utama obat berpenetrasi menembus stratum korneum, yaitu 

jalur transepidermal dan jalur pori. 

 

Gambar 2. 2 Jalur Penetrasi Obat Melalui Stratum Korneum 

 (Trommer et al, 2006) 

 

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. 
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Jalur ini merupakan jalur terpendek, tetapi obat mengalami resistansi yang 

signifikan karena harus menembus struktur lipofilik dan hidrofilik. Jalur yang 

lebih umum bagi obat untuk berpermeasi melalui kulit adalah jalur interselular. 

Pada jalur ini, obat berpenetrasi melalui ruang antar korneosit (Trommer et al, 

2006). 

Jalur melalui pori dapat dibagi menjadi jalur transfolikular dan 

transglandular. Karena kelenjar dan folikel rambut hanya menempati sekitar 0,1% 

dari total luas tubuh manusia, kontribusi rute ini terhadap penetrasi dianggap 

kecil. Tetapi, jalur transfolikular dapat menjadi jalur yang penting bagi penetrasi 

obat yang diberikan secara topikal (Lademann et al, 2004). 

Faktor yang mempengaruhi penetrasi ada dua jenis yaitu: (Tranggono et al, 2007): 

1. Kondisi Kulit 

Yang pertama adalah kondisi kelembapan kulit sehingga dibutuhkan pembawa 

yang akan meningkatkan kelembapan kulit sehingga akan mendorong terjadi nya 

absorpsi melalui kulit. Keadaan kulit (normal atau hasil modifikasi), tempat 

pemberian sediaan ditentukan dari permeabilitas lapisan tanduk yang disebabkan 

hidrasi dan perubahan struktur lipid. Suhu kulit juga berpengaruh dengan adanya 

peningkatan yang dapat menyebabkan perubahan difusi yang disebabkan oleh 

peningkatan kelarutan zat aktif. Adanya sirkulasi darah in situ pada kulit akan 

meningkatkan absorpsi zat aktif.  Usia, jenis kelamin, dan kecepatan metabolisme 

bahan di dalam kulit juga mempengaruhi penetrasi. 

2. Bahan yang dikenakan pada kulit  

Bahan yang digunakan juga berpengaruh terhadap pentrasi sediaan di kulit. 

Misalnya bobot molekul (BM) bahan, harga koefisien partisi zat aktif (tergantung 

dari kelarutan dalam lemak maupun air), bahan yang dipakai berbasis garam atau 

lemak, PH juga akan mempengaruhi kelrutan obat yang lipofil serta tingkat 

disosiasi, serta kecepatan pemberian pada kulit dimana bahan yang angka 

keasamaan tinggi (PH>11) akan memperbesar daya penetrasi karena kulit akan 

menjadi lebih lunak dan bahan yang berbasis lemak lebih mudah berpnetrasi. 

Tingkat elepasan zat aktif dari pembawanya, bergantung pada afinitas zat aktif 

terhadap pembawa, dan kelarutan zat aktif dalam pembawa, dan pH pembawa. 

Waktu kontak zat aktif dengan kulit.  Bahan-bahan peningkat penetrasi (enhancer) 
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dapat meningkatkan permeabilitas kulit Contohnya: DMSO, DMF, DMA, urea, 

dan lain-lain. 

2.1.8 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Absorpsi Perkutan 

Absorpsi bahan obat dari luar kulit ke posisi di bawah kulit masuk ke 

dalam aliran darah, disebut sebagai absorpsi perkutan. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi absorpsi perkutan antara lain (Ansel, 2005): 

1. Konsentrasi obat, jumlah zat aktif yang diserap pada setiap satuan luas 

permukaan dan satuan waktu adalah sebanding dengan konsentrasi 

senyawa dalam media pembawa. 

2. Bahan obat aktif yang dicampurkan dalam bahan pembawa harus 

homogen dan dapat bersatu pada permukaan kulit. 

3. Obat semakin banyak diserap jika obat dipakai pada permukaan yang luas. 

4. Bahan obat harus mempunyai suatu daya tarik fisiologi yang lebih besar 

pada kulit daripada terhadap pembawa, supaya obat dapat meninggalkan 

pembawa menuju kulit. 

5. Derajat kelarutan bahan obat dalam minyak dan air. 

6. Absorpsi obat ditingkatkan dari pembawa yang dapat dengan mudah 

menyebar di permukaan kulit. 

7. Pembawa yang dapat meningkatkan jumlah uap air bertahan lama di kulit 

umumnya cenderung baik bagi absorpsi pelarut obat. 

8. Hidrasi dari kulit dapat meningkatan absorpsi diakarenakan disebabkan 

melunaknya jaringan. 

9. Hidrasi kulit dipengaruhi oleh ada tidaknya pembungkus dan sejenisnya 

ketika pemakaian obat. Pemakaian pembungkus yang tidak menutup 

seperti pembawa yang bercampur dengan air, akan mempengaruhi efek 

kelembaan dari kulit oleh karena itu mempengaruhi absorpsi. 

10. Menggosok atau mengoleskan waktu pemakaian pada kulit akan 

meningkatkan jumlah obat yang diabsorpsi dan semakin lama 

mengoleskan dengan digosok-gosok, semakin banyak pula obat 

diabsorpsi.  

11. Absorpsi perkutan nampaknya lebih besar apabila obat dipakai pada kulit 

dengan lapisan tanduk yang tipis daripada yang tebal.  
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12. Pada umumnya, semakin lama waktu pemakaian obat menempel pada 

kulit, semakin banyak kemungkinan absorpsi (Ansel, 2005). 

2.2 Emulgel 

Emulgel adalah tipe emulsi minyak dalam air (o/w) atau air dalam minyak 

(w/o) yang dicampur dengan basis gel. Emulgel dapat dijadikan sebagai pembawa 

obat hidrofobik (Anwar et al, 2014). Penggunaan secara dermatologis sifat-sifat 

yang dimiki emulgel adalah waktu kontak yang lebih lama, kosistensi baik, 

tiksotropik, melembapkan, transparan, mudah penyebarannya, mudah 

penyerapannya, larut dalam air, dapat bercampur dengan eksipien lain, dan mudah 

dihilangkan (Haneefa et al, 2013). Obat-obat dengan sediaan gel banyak yang 

memiliki kekurangan yaitu kesulitan dalam pemberian obat hidrofilik. Karena 

kekurangan ini sehingga dibuat sediaan emulgel yang digunakan untuk membantu 

obat-obatan yang punya sifat hidrofobik. Pada saat sistem pembentukan gel dalam 

fase air mengkonversi emulsi menjadi emulgel. Fase minyak dalam air digunakan 

untuk menjebak obat lipofilik, sedangkan obat hidrofilik dikemas dalam fase air 

dalam minyak. Sehingga menyebabkan fase minyak akan terdispersi dalam fase 

air yang akan menghasilkan emulsi tipe air air dalam minyak. Kemudian emulsi 

ini akan dicampur dalam basis gel. Hal akan membuat meningkatnya stabilitas 

dan pelepasan obat (Panwar et al, 2011). Emulsi stabilitasnya akan meningkat jika 

diinkorporasi dalm sediaan gel. Gel akan membuat sediaan emulsi menjadi lebih 

stabil karena adanya penurunan tegangan permukaan dan antarmuka secara 

bersamaan (Khullar et al, 2012). 

2.2.1 Keuntungan Emulgel 

Emulgel memiliki beberapa keuntungan antara lain: 

1. Gel akan mudah digabung dengan obat hidrofobik dengan menggunakan 

emulsi tipe minyak dalam air. Obat hidrofobik memiliki masalah kelarutan 

sehingga tidak dapat langsung digabung dengan basis gel, sehingga 

pembuatan emulgel dapat membantu penggabungan obat hidrofobik ke dalam 

fase minyak. Hal ini dapat meningkatkn stabilitas dan pelepasan obat yang 

lebih baik.  

2. Stabilitas akan menjadi lebih baik.. 

3. Penyerapan menjadi lebih baik.  
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4. Biaya persiapan produksi serta kelayakan produksi menjadi lebih rendah.  

5. Tidak memerlukan proses sonikasi yang intensif. 

6. Pelepasan dapat terkendali. Emulgel dibuat menjadi sediaan lepas terkendali 

yang digunakan untuk obat obat yang mempunyai t1/2 pendek. Yang dapat 

digunakan untuk obat hidrofobik dan obat hidrofilik (Hyma, 2014). 

2.2.2 Kekurangan Emulgel 

 Emulgel memiliki beberapa keuntungan tetapi sediaan emulgel juga 

memiliki beberapa kekurangan seperti ada beberapa obat yang mempunyai 

permeabilitas rendah melalui kulit, selama pembuatan emulgel dapat terjadi 

pembentukan gelembung, dan obat yang memiliki ukuran partikel besar sulit 

untuk menyerap dikulit dengan mudah (Supriya, 2014). 

2.3 Peel-Off Mask 

 Kosmetika wajah umumnya digunakan dalam berbagai bentuk sediaan, 

salah satunya dalam bentuk peel-off mask. Peel-off mask biasanya dalam bentuk 

gel atau pasta, yang dioleskan ke kulit muka. Setelah alkohol yang terkandung 

dalam masker menguap, terbentuklah lapisan film yang tipis dan transparan pada 

kulit muka. Setelah berkontak selama 15-30 menit, lapisan tersebut diangkat dari 

permukaan kulit dengan 14 cara dikelupas (Slavtcheff, 2000). Peel-off mask 

adalah masker yang terbuat dari bahan polimer seperti PVA dan bahan seperti 

senyawa karet alam dan lateks (Shai et al, 2009). Peel-off mask mempunyai 

beberapa keunggulan seperti mampu melepaskan zat aktif dengan baik, daya sebar 

dan daya lekat baik, memudahkan atau memungkinkan pemakaian pada bagian 

yang berambut, tidak menghambat fungsi fisiologis kulit khususnya respiration 

sensibilis karena tidak membentuk lapisan lilin yang melapisi permukaan kulit 

secara kedap serta tidak menyumbat pori-pori kulit, serta dapat menimbulkan efek 

dingin akibat lambatnya penguapan air pada kulit (Lieberman et al, 1989). 

2.4 Tinjauan Umum Tea Tree Oil 

2.4.1 Klasifikasi Tanaman Tea Tree Oil 

Divisi  : Spermatophytat 

Sub Divisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledoneae 

Bangsa  : Myrtales 

Suku  : Myrtaceae 
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Marga  : Melaleuca 

Jenis  : Melaleuca alternifolia    (Depkes RI VI, 2006) 

 

Gambar 2. 3 Melaleuca Alternifolia 

 (Sumber: Peter et al, 2007) 

2.4.2 Morfologi Tanaman 

  Melaleuca alternifolia merupakan tumbuhan semak tinggi dengan genus 

Melaleuca dan merupakan keluarga Myrtaceae, mempunyai pohon dengan tinggi 

5-8 meter. Kulit pohon nya bersisik. Bunga kecil berwarna putih muncul dari 

bulan Oktober hingga November. Mempunyai benang sari yang menonjol dan 

kelopaknya kecil serta tidak mencolok. Tea tree oil adalah tanaman asli Australia 

Timur. Spesies lain dari Melaleuca menghuni hutan dan rawa seperti di Selandia 

Baru, New Guinea, Kaledonia Baru, Indonesia dan Malysia (John, 2008).  

Diameter kayu Melaleuca alternifolia rata-rata dari cabang batang adalah 

2-3 mm serta mempunya kulit batang berwarna pucat. Daunnya mengandung 

banyak minyak esensial dengan panjang 10-35 mm dan 1mm untuk lebarnya. 

Minyaknya diambil dengan cara disuling dan dipanen setelah berumur sekitar 2 

tahun. Bunganya berkelompok dengan panjang 3-5 cm serta mempunyai kelopak. 

Tumbuhan ini umumnya tumbuh dengan pencahayaan sinar matahari langsung 

serta tumbuh pada sekitar tanah yang lembab (Rodney et al, 2015).    

Mempunyai batang yang tegak, keras, bulat, permukaan halus dan 

berwarna putih abu-abu. Daun tunggal, berseling rapat, panjang tangkai 1-2 mm, 

berwarna hijau, helaian berbentuk lanset, ujungnya runcing sampai tumpul, 

panjang 2-3 cm, lebar 0,1-0,2 cm, pertulangan membujur, daging daun tipis, 
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permukaan halus, hijau, bagia bawah berwarna keputihan. Bunga majemuk, 

berbentuk bulir serta rapat, diantara dua sumbu daun, bunga tidak bertangkai, 

daun kelopak berbentuk bulat ada lima serta berlekatan dan memiliki permukaan 

kasar berwarna hijau. Daun mahkota ada lima, bertoreh, berlepasan, bentuk bulat 

telur, permukaan halus, putih. Mempunyai benang sari banyak, bulat, panjang 0,5 

cm, putih sampai putih kekuningan. Kepala sari bulat berwarna kuning. 

Mempunyai satu putik, kepala putik bulat kecil dan berwarna kuning. Memiliki 

buah berbentuk bulat kecil seperti lonceng, keras dan berwarna coklat. Biji bulat, 

kecil dan berwarna coklat kehitaman. Akar tunggang dan berwarna coklat 

(Depkes RI VI, 2006). 

2.4.3 Tea Tree Oil 

Tea tree oil adalah minyak esensial dengan potensi besar untuk 

pengobatan gangguan kulit karena memiliki sifat antimikroba. Hal ini diperoleh 

dari daun Melaleuca alternifolia, spesies Australia, dengan distilasi uap. Tea tree 

oil mempunyai komponen seperti monoterpen, sesquiterpenes dan alkohol, yang 

berkontribusi terhadap berbagai aktivitas (analgesik, antiviral, antibakteri, 

antijamur, antiprotozoal, anti-inflamasi, antioksidan dan antikanker (Yadav et al, 

2016). 

Minyak pohon teh (tea tree oil) merupakan minyak atsiri yang disuling 

dari Melaleuca alternifolia, spesies asli dari New South Wales, Australia bagian 

utara. Tea tree oil terdiri dari campuran kompleks monoterpenoid yang sekitar 

50% adalah oksigen dan sekitar 50% adalah hidrokarbon. Tea tree oil dianggap 

tidak beracun, memiliki bau yang menyenangkan dan termasuk dalam berbagai 

produk untuk perawatan kulit dan luka. Sifat lipofilik tea tree oil 

memungkinkannya untuk menembus kulit, sehingga disarankan untuk 

penggunaan terapeutik topikal dalam pengobatan mukosa jamur dan infeksi kulit. 

Tea tree oil menunjukkan aktivitas antimikroba berspektrum luas pada berbagai 

macam bakteri gram positif maupun bakteri gram negatif yang pada prinsipnya 

dapat dikaitkan dengan terpinen 4-ol (Giordani et al, 2006). 

2.4.4 Kandungan Tea Tree Oil 

Penyerapan minyak esensial cepat (dalam 10-30 menit) ke dalam aliran 

darah terjadi dari kulit setelah pemberian topikal (Pazyar et al, 2013). Minyak 
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esensial adalah metabolit tumbuhan sekunder yang mudah menguap dan memiliki 

berat molekul di bawah 300. Karena sifatnya yang rapuh dan mudah menguap 

maka tea tree oil ini sensitif terhadap cahaya, suhu dan udara yang dapat 

menurunkan kadar tea tree oil, sehingga menyebabkan hilangnya sifat terapeutik 

tea tree oil (Turek et al, 2013). Penyimpanannya dengan cara di simpan pada 

botol tertutup rapat dan terhindar dari cahaya matahari, panas, dan udara. 

Stabilitas tea tree oil juga akan berkurang karena penyimpanan dalam waktu yang 

lama (Yadav, 2016). Minyak esensial memiliki banyak sifat yang bermanfaat 

seperti antioksidan, antimikroba, antiprotozoal, antivirus, antijamur, antiviral dan 

antikanker (Yang, 2015). Tea tree oil (Melaleuca oil) adalah minyak esensial 

berharga yang diekstraksi oleh uap distilasi daun Melaleuca alternifolia (milik 

keluarga Myrtaceae). Tea tree oil ini merupakan cairan berwarna kuning ke 

kuning pucat dengan bau tajam seperti bau kamper dan sensasi pendinginan 

seperti menthol (Hammer, 2015).  

Konsentrasi tea tree oil ditemukan dalam produk yang tersedia secara 

komersial mulai dari 2% -5%. Terpinen-4-ol merupakan komponen yang 

digunakan untuk antimikroba tapi komponen lain seperti α-terpinene juga 

mempunyai aktifitas antimikroba seperti terpinen-4-ol. Tea tree oil adalah miyak 

essensial dengan potensi besar untuk pengobatan gangguan kulit karena sifat 

antimikroba berspektrum luas. Tea tree oil dilaporkan mengatasi perkembangan 

resistensi oleh spesies bakteri terhadap obat-obatan konvensional. Namun 

memiliki sifat hidrofobik dan kepekaan terhadap cahaya, udara dan suhu. Tea tree 

oil dilaporkan sebagai agen yang aman, alami dan efektif. Saat ini tea tree oil 

digunakan untuk kosmetik dan juga sebagai produk kesehatan (Yadav et al, 2016). 

Tabel II.1 Deskripsi Berbagai Kandungan Tea Tree Oil 

Component Chemical 

formula 

ISO 

4730 

Min 

(Range 

%) max 

Molecular 

weight 

Microorganism 

Terpinolene (C10H16) 1,5 5 136 - 

1,8-Cineole 

(eucalyptol) 

(C10H18O) Trace 15 154 Staphylococcus 

epidermis (G+), 

Pseudomonas 

aeruginosa (G-), 

Salmonella 
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typhymurium 

(G-)  

Α-Terpinene (C10H16) 5 13 136 - 

ϒ-Terpinene (C10H16) 10 28 136 - 

Ρ-Cymene (C10H14) 0,5 8 134 - 

Terpinen-4-ol (C10H18O) 30 48 154 Streptococcus 

pyogenes (G+), 

Streptococcus 

gordonii (G+), 

MRSA 

Fusobacterium 

nucleatum (G-), 

Prevotella 

intermedia (G-), 

Porphyromonas 

gingivalis (G-) 

α-Terpineol (C10H18O) 1,5 8 154 Streptococcus 

gordonii (G+), 

Fusobacterium 

nucleatum (G+), 

Prevotella 

intermedia (G-), 

Porphyromonas 

gingivalis (G-)  

Limonene (C10H16) 0,5 1,5 136 - 

Sabinene (C10H16) Trace 3,5 136 Streptococcus 

pyogenes (G+), 

Streptococcus 

mutans (G+), 

Streptococcus 

sanguinis (G+), 

Streptococcus 

sabrinus (G+), 

Streptococcus 

criceti (G+), 

Aromadrendene (C15H24) Trace 3 204 - 

δ-Cadinene (C15H24) Trace 3 204 - 

Globulol (C15H26O) Trace 1 222 - 

Viridiflorol (C15H26O) Trace 1 222 - 

α-Pinene (C10H16) 1 6 136 Prevotella 

intermedia (G-), 

Porphylomonas 

gingivalis (G-) 
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Ledene (syn. 

Viridiflorene) 

(C15H24) Trace 3 204 - 

Catatan: G+= Gram positif, G-= Gram negatif.  (Yadav et al, 2016) 

 

Degradasi komponen tea tree oil umumnya terjadi oleh dua jalur utama 

oksidasi dan hidrolisis. α-terpinene, γ-terpinolene dan γ-terpinene pada degradasi 

menghasilkan terpinen-4-ol (dengan hidrolisis) dan p-cymene (oleh oksidasi) 

seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.2. Setelah hidrolisis peningkatan efek 

antimikroba dapat terjadi karena meningkatkan produksi terpinen-4-ol, seperti 

yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa terpinen-4-ol memiliki peran penting 

dalam tindakan antimikroba. Selanjutnya, oksidasi komponen tea tree oil (p-

cymene) mengarah pada pembentukan ascaridole (endoperoxides) dan alkohol 

yang lebih stabil 1, 2, 4-trihidroksimentan (triol) seperti yang ditunjukkan pada 

gambar 2.3 (Katherine et al, 2012). 

 

Gambar 2. 4 Degradasi Komponen Tea Tree Oil 

Sumber: (Katherine et al, 2012) 

 

Gambar 2. 5 Oksidasi Produk Komponen Tea Tree Oil 

Sumber: (Katherine et al, 2012) 

 

Tea tree oil yang tidak diencerkan memiliki potensi iritasi yang lebih 

banyak dibandingkan untuk formulasi yang diencerkan seperti lotion, gel, krim 

dan salep. Sensitifitas kulit tea tree oil secara umum antara lain seperti 
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peradangan kulit atau ruam. Ini mungkin karena paparan berulang tea tree oil di 

udara, cahaya dan suhu tinggi yang menghasilkan degradasi, akibatnya 

meningkatkan tingkat peroksida yang mengarah ke pembentukan 1,2,4-

trihidroksimentasi (bertanggung jawab untuk sensitisasi kulit). Penelanan tea tree 

oil dapat menyebabkan keracunan bahkan dengan volume kecil (~10-25 ml). 

Sebuah kasus dilaporkan, di mana seorang pasien meminum setengah cangkir tea 

tree oil dan tetap koma selama 12 jam dan setengah sadar selama 36 jam 

berikutnya. Sisi lain efek pada konsumsi termasuk ataxia dan kantuk. Laporan 

tentang sensitisasi kontak dan dermatitis kontak alergen dengan tea tree oil 5–10% 

(Larson et al, 2012).  

Berdasarkan dari uji klinis randomized double-blind yang dilakukan oleh 

Enshaleh dari 60 orang yang dilakukan untuk terapi jerawat ringan sampai sedang. 

Dalam penelitian ini peserta dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok dengan 

plasebo dan kelompok dengan terapi gel tea tree oil 5%. Selama dilakukan 

penelitian selama 45 hari, peneliti mengevaluasi keparaha jerawat dengan dua cara 

yaitu dengan cara menghitung jumlah total lesi jerawat (TLC) dan juga dengan 

menilai tingkat keparahan jerawat pada indeks standar (ASI). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa gel tea tree oil secara signifikan lebih efektif daripada 

plasebo dalam mengurangi jumlah lesi jerawat dan dapat mengurangi tingkat 

keparahannya (Enshaleh, 2007). 

2.4.5 Khasiat Tea Tree Oil 

Tea tree oil dihasilkan dari distilasi uap daun dan cabang Melaleuca 

alternifolia. Setelah dikondensasikan, akan menghasilkan minyak berwarna 

kuning pucat yang bening kemudian dipisahkan dari distilat berair. Hasil minyak 

biasanya 1 sampai 2% dari berat bahan basah tanaman. Tea tree oil sangat dikenal 

dengan potensi medisnya yang cukup berkhasiat sebagai antibakteri, antijamur, 

antiviral, antiprotozoa, serta sebagai antiinflamasi. 

2.4.5.1 Tea Tree Oil sebagai Antibakteri 

 Tea tree oil adalah golongan antibiotik yang mempunyai spektrum luas 

yaitu untuk bakteri gram positif maupun bakteri gram negatif yang 

penggunaannya secara topikal. Tea tree oil mempunyai sifat bakteriostatik dalam 

konsentrasi rendah namun bersifat bakterisidal pada konsentrasi yang lebih tinggi 
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(Singh et al, 2016). Kebanyakan bakteri rentan terhadap tea tree oil dengan 

konsentrasi 1,0% atau kurang, konsentrasi lebih dari 2% telah dilaporkan untuk 

organisme seperti Staphylococci kulit komensal dan Micrococci, Enterococcus 

faecalis, dan Pseudomonas aeruginosa. Kandungan terpinen-4-ol, α-terpineol dan 

apinene pada  tea tree oil efektif dalam melawan Staphylococcus aureus, 

Propionibacterium acnes dan Staphylococcus epidermidis (Li et al, 2016). 

2.4.5.2 Tea Tree Oil sebagai Antijamur 

Tea tree oil 0,25% dapat menghambat 40% pertumbuhan jamur dan tea 

tree oil 1% dapat menghambat 95% pertumbuhan jamur. Mekanisme aksi tea tree 

oil sebagai antijamur adalah mengubah permeabilitas dari sel Candida albicans 

dan Candida glabrata. (Carson, 2006). 

2.4.5.3 Tea Tree Oil sebagai Antiviral  

Tea tree oil  0,1 % dapat mengurangi pembentukan plak virus sekitar 10% 

dan tea tree oil 1% dapat mengurangi pembentukan plak virus sepenuhnya 

(Carson,2006). 

2.4.5.4 Tea Tree Oil sebagai Antiprotozoa 

Tea tree oil dengan konsentrasi 403 mg/ml dan 0,5 mg/ml dapat 

menurunkan pertumbahan protozoa  Leishmania mayor dan Trypanosoma brucei. 

Dan tea tree oil dengan konsentrasi 300 mg/ml dapat membunuh semua sel 

Trichomonas vaginalis (Carson, 2006). 

2.4.5.5 Tea Tree Oil sebagai Antiinflamasi 

Tea tree oil dengan konsentrasi 0,125% dapat menghambat mediator 

inflamasi (Thomas et al,  2016).   

2.4.6 Manfaat Potensial dari Tea Tree Oil 

 Beberapa produk yang mengandung tea tree oil seperti pelembab dengan 

konsentrasi tea tree oil 1,25%, lotion tubuh dengan konsentrasi tea tree oil 1,25%, 

pembersih wajah dengan konsentrasi tea tree oil 0,1%, pencuci tangan dengan 

konsentrasi tea tree oil 0,7%, sabun dengan konsentrasi tea tree oil 2%, 

semprotan kaki dengan konsentrasi tea tree oil 2%, dan waxing powder dengan 

konsentrasi tea tree oil 2%. Tea tree oil diketahui memiliki sifat anti-jamur, 

sehingga tea tree oil dapat melawan Malassezia dan melawan ketombe. Sampo tea 
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tree oil 5% terbukti jauh lebih baik dalam mengobati ketombe dibandingkan 

dengan sampo tanpa tea tree oil (Erosh, 2016). Tea tree oil 5% juga memiliki efek 

yang signifikan dalam memperbaiki jerawat pasien dengan mengurangi jumlah 

lesi yang meradang dan tidak meradang (Peter et al, 2007). 

2.5 Tinjauan Umum Niasinamida 

 Niasinamida dikenal sebagai nikotinamida atau vitamin B3 memiliki efek 

sebagai antimikroba dan antiinflamasi serta dapat melindungi kulit dari paparan 

sinar UV secara langsung (Wohlrab, 2014). Pada niasinamida juga mampu 

melindungi kulit dari agregasi eksternal, menjaga kelembapan, mengurangi 

kemerahan, mengurangi minyak berlebih, mengurangi hiperpigmentasi, 

menghindari kulit dari kerutan, dan mampu memperbaiki kulit kusam (Bissett, 

2009). Serta mampu mengurangi jerawat ringan hingga sedang (Meltem et 

al,2008). 2.5.1 Struktur Kimia Niasinamida 

 

Gambar 2. 6 Struktur Niasinamida 

 (Sumber: Gille et al, 2008) 

2.5.2 Monografi Niasinamida 

Sinonim : Nicotinamide, Nicotinamida, Nicotinamidum, Nicotinic Acid 

Amide, Nicotylamide, Nikotiiniamidi, Nikotinamid, 

Nikotinamidas, Nikotynamid, Vitamin B3, Vitamin PP. 

Pyridine-3-carboxamide 

Nama kimia : Piridin-30-karboksamida (C6H6N2O) 

Pemerian : Bubuk kristal putih atau hampir putih, atau kristal tidak 

berwarna, tidak berbau 

Kelarutan : Larut 1 dalam 1,5 air, 1 dalam 10 air mendidih, dan 1 dalam 

5,5 alkohol serta larut dalam gliserol (Martindale, 2009) 

Mudah larut dalam air dan dalam etanol; larut dalam gliserin 

(Depkes RI, 2014) 

PH : Solusi 5% dalam air memiliki pH 6,0 hingga 7,5 

BJ : 122,1 
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Penyimpanan  : Simpan dalam wadah kedap udara 

Sumber: Martindale Thirty Sixth Edition, 2009 

Niasinamida vitamin larut air yang stabil tetapi akan dihidrolisis dalam 

larutan alkalis dan asam kuat, serta stabil terhadap pemanasan, oksidan dan udara 

(Leskova et al, 2006).  

2.5.3 Manfaat Niasinamida Bagi Kulit 

Niasianamida digunakan dalam berbagai perawatan kulit dan kosmetik. 

Niasinamida yang digunakan untuk mencerahkan kulit dengan dihambatnya 

transfer melanosom (melanosit ke keratinosid) sehingga dapat mengurangi 

hiperpigmentasi pada kulit wajah, dengan dosis topikal untuk mencerahkan adalah 

1-5%. Niasinamida 5% juga digunakan untuk antiaging atau antikerut (Draelos, 

2006). Niasinamida 4% aman dalam mengurangi gejala jerawat ringan hingga 

sedang, dengan perbaikan pustula lebih awal (Kaymak, 2008).  

2.5.4 Penetrasi Niasinamida Ke dalam Kulit 

  Niasinamida adalah senyawa hidrofilik, bebas larut dalam air sehingga 

sulit untuk menembus kedalam lapisan kulit, sehingga dibutuhkan enhancer agar 

dapat memudahkan niasinamida meresap kedalam kulit (Nicoli et al, 2008).  

2.6 Preformulasi Sediaan 

2.6.1 Karbomer  

 

Gambar 2.7 Struktur Karbomer 

 (Sumber: Handbook of Pharmaceutical Excipients, 2009) 

Sinonim : Acrypol, Acritamer, acrylic acid polymer, carbomera, 

carbopol, carboxy polymethylene, polyacrylic acid, 

carboxyvinyl polymer, Pemulen, Tego Carbomer. 

Pemerian : Berupa serbuk halus, berwarna putih, bersifat asam, dan 

higroskopik. 
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Kelarutan : Dapat mengembang dalam air dan gliserin dan dalam etanol 

95% (setelah dinetralkan). 

Penggunaan  : Emulsifying agent dengan konsentrasi 0.1–0.5% 

Gelling agent dengan konsentrasi 0.5–2.0% 

Suspending agent dengan konsentrasi 0.5–1.0%  

Tablet binder dengan konsentrasi 0.75–3.0% 

Controlled-release agent dengan konsentrasi 5.0–30.0% 

BJ : 7x105 sampai 4x109 

PH : 2,5-4,0 untuk 0,2% b/v larutan 

Stabilitas  : Bersifat stabil, karbomer merupakan bahan higroskopis yang 

dapat dipanaskan pada suhu di bawah 104oC hingga 2 jam 

tanpa mempengaruhi efisiensi kekentalannya. Namun, 

paparan suhu yang berlebihan dapat menyebabkan 

perubahan warna dan mengurangi stabilitas.  

Penyimpanan  : Harus disimpan dalam wadah kedap udara, tahan karat dan 

terlindungi dari kelembaban. Penggunaan wadah kaca, 

plastik, atau wadah berlapis resin direkomendasikan untuk 

penyimpanan formulasi yang mengandung karbomer. 

(Sumber: Handbook of Pharmaceutical Excipients, 2009) 

2.6.2 Propilene glikol 

 

Gambar 2. 8 Struktur Propilene glikol 

 (Sumber: Handbook of Pharmaceutical Excipients, 2009) 

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

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

propylenglycolum. 

Pemerian : Propilen glikol adalah cairan yang jernih, tidak berwarna, 

kental, dan hampir tidak berbau, dengan rasa manis yang 

menyerupai gliserin. 

Kelarutan : Dapat dicampur dengan aseton, kloroform, etanol (95%), 
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gliserin, dan air, larut pada 1:6 bagian eter, dan dapat 

melarutkan beberapa minyak esensial. 

Penggunaan  : Humectan dengan konsentrasi 15% 

BJ : 76,09 

Inkompatibilitas : Propilen glikol tidak sesuai dengan reagen pengoksidasi 

seperti kalium permanganat. 

Stabilitas  : Propilen glikol secara kimia stabil bila dicampur dengan 

etanol (95%), gliserin, atau air. 

Penyimpanan  : Propilen glikol bersifat higroskopis, propilen glikol 

mudah teroksidasi dan harus disimpan dalam wadah 

tertutup rapat, terlindung dari cahaya, di simpan di tempat 

sejuk dan kering. 

(Sumber: Handbook of Pharmaceutical Excipients, 2009) 

2.6.3 Metil paraben 

 

Gambar 2. 9 Struktur Metilparaben 

 (Sumber: Handbook of Pharmaceutical Excipients, 2009) 

Sinonim : Aseptoform M, CoSept M, E218, 4-hydroxybenzoic acid 

methyl ester, metagin, Methyl Chemosept, methylis 

parahydroxybenzoas, methyl p-hydroxybenzoate, Methyl 

Parasept, Nipagin M, Solbrol M, Tegosept M, Uniphen P-

23. 

Pemerian : Tidak berwarna atau serbuk kristal putih, tidak berbau 

dan memiliki sedikit rasa terbakar. 

Kelarutan : Etanol 1:2, Etanol (95%) 1:3, Etanol (50%) 1:6, Eter 

1:10, Glycerin 1:60, Propilen glikol 1:5, Air 1:400, Air 

1:50 pada 50oC, Air 1:30 pada 80oC. 

Penggunaan  : Bahan pengawet digunakan secara topikal dengan 

konsentrasi 0,02-0,3% 
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BJ : 152,15 

PH : 4-8 

Inkompatibilitas : Propilen glikol tidak sesuai dengan reagen pengoksidasi 

seperti kalium permanganat. 

Stabilitas  : Larutan metil paraben pada pH 3-6 dapat disterilisasi 

dengan autoklaf pada suhu 120oC selama 20 menit. 

Larutan metil paraben pada pH 3-6 stabil hingga sekitar 4 

tahun pada suhu kamar, larutan metil paraben pada pH 8 

atau di atasnya dapat terhidrolisis dengan cepat. 

Penyimpanan  : Metil paraben harus disimpan dalam wadah tertutup di 

tempat yang sejuk dan kering. 

(Sumber: Handbook of Pharmaceutical Excipients, 2009) 

2.6.4 Triethanolamine 

 

Gambar 2. 10 Struktur Triethanolamine 

 (Sumber: Handbook of Pharmaceutical Excipients, 2009) 

Sinonim : TEA, tealan, triethylolamine, trihydroxytriethylamine, tris 

(hydroxyethyl)amin, trolaminum. 

Pemerian : Cairan kental berwarna kuning pucat yang memiliki sedikit 

bau amoniak. 

Kelarutan : Bisa dicampur dengan acetone, benzene 1:24, bisa 

dicampur dengan carbon tetrachloride, ethyl ether 1:63, 

bisa dicampur dengan metanol, bisa dicampur dengan air. 

Penggunaan  : Bahan pengawet digunakan secara topikal dengan 

konsentrasi 0,02-0,3% 

BJ : 149.19 

PH : 10,5 dalam larutan 

Stabilitas  : Triethanolamine sangat higroskopis, dapat berubah 

menjadi coklat saat terpapar udara dan cahaya.  
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Penyimpanan  : Trietanolamin harus disimpan dalam wadah kedap udara 

yang terlindung dari cahaya, disimpan di tempat sejuk dan 

kering. 

(Sumber: Handbook of Pharmaceutical Excipients, 2009) 

2.6.5 Aquadestilata 

Sinonim : Aqua, aqua purificata, hydrogen oxide. 

Pemerian : Cairan yang jernih, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak 

berasa. 

Kelarutan : Dapat dicampur dengan sebagian besar pelarut polar. 

Penggunaan  : Pelarut 

BJ : H2O 18,02 

PH : 7 

Stabilitas  : Air secara kimiawi stabil di semua kondisi fisik (es, cair, 

dan uap).  

Penyimpanan  : Air untuk tujuan tertentu harus disimpan dalam wadah 

yang sesuai. 

(Sumber: Handbook of Pharmaceutical Excipients, 2009) 

2.6.6 Polyvinyl alcohol 

 

Gambar 2. 11 Struktur Polyvinil alcohol 

 (Sumber: Handbook of Pharmaceutical Excipients, 2009) 

Sinonim : Airvol, Alcotex, Celvol, Elvanol, Gelvatol, Gohsenol, 

Lemol, Mowiol, poly(alcohol vinylicus), Polyvinol, PVA, 

vinyl alcohol polymer. 

Pemerian : Bubuk granular yang tidak berbau, berwarna putih hingga 

krem. 

Kelarutan : Larut dalam air, sedikit larut dalam etanol (95%), tidak 
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larut dalam pelarut organik.  

Penggunaan  : Polivinil alkohol umumnya dianggap sebagai bahan tidak 

beracun. Tidak berbahaya bagi kulit dan mata pada 

konsentrasi 7% hingga konsentrasi 10%. Biasa digunakan 

sebagai coating agent, lubricant, stabilizing agent,  

viscosity-increasing agent. 

BJ : 20.000-200.000 

Stabilitas  : Polivinil alkohol mengalami degradasi lambat pada suhu 

100oC dan mengalami degradasi yang cepat pada suhu 

200oC. Polivinil alkohol stabil pada paparan cahaya. 

Penyimpanan  : Polivinil alkohol stabil bila disimpan dalam wadah tertutup 

rapat di tempat sejuk dan kering. 

(Sumber: Handbook of Pharmaceutical Excipients, 2009) 

2.6.7 Sodium Lauryl Sulfate 

 

Gambar 2. 12 Struktur Sodium Lauryl Sulfate 

 (Sumber: Handbook of Pharmaceutical Excipients, 2009) 

Sinonim : Dodecyl alcohol hydrogen sulfate, sodium salt, dodecyl 

sodium sulfate, dodecylsulfate sodium salt, Elfan 240, 

lauryl sodium sulfate, lauryl sulfate, sodium salt, 

monododecyl sodium sulfate, natrii laurilsulfa,; sodium 

dodecyl sulfate, sodium n-dodecyl sulfate, sodium 

laurilsulfate, sodium monododecyl sulfate, sodium 

monolauryl sulfate, SDS, SLS, sulfuric acid monododecyl 

ester, sodium salt, Texapon K12P. 

Pemerian : Kristal berwarna putih atau krem hingga berwarna kuning 

pucat, serpihan, atau serbuk halus, rasa seperti sabun, rasa 

pahit, dan bau samar zat-zat berlemak. 

Kelarutan : Larut dalam air dan praktis tidak larut dalam kloroform dan 

eter. 

Penggunaan  : Lubrikan dengan konsentrasi 1,0-2,0% 
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BJ : 288,38 

PH : 7,0-9,5 

Stabilitas  : Sodium lauryl sulfate stabil dalam kondisi penyimpanan 

normal. Namun, dalam bentuk larutan dan dalam kondisi 

ekstrim, yaitu pH 2,5 atau di bawahnya, ia mengalami 

hidrolisis menjadi lauril alkohol dan natrium bisulfat.  

Penyimpanan  : Harus disimpan dalam wadah tertutup baik dan di simpan 

di tempat yang sejuk dan kering. 

(Sumber: Handbook of Pharmaceutical Excipients, 2009) 

2.6.8 Butylated Hydroxytoluene   

 

 

Gambar 2. 13 Struktur Sodium Lauryl Sulfate 

 (Sumber: Handbook of Pharmaceutical Excipients, 2009) 

Sinonim : Agidol; BHT; 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-methylphenol; 

butylhydroxytoluene; butylhydroxytoluenum; Dalpac; 

dibutylated hydroxytoluene; 2,6-di-tert-butyl-p-cresol; 3,5-

di-tert-butyl-4hydroxytoluene; E321; Embanox BHT; 

Impruvol; Ionol CP; Nipanox BHT; OHS28890; Sustane; 

TenoxBHT; Topanol; Vianol. 

Pemerian : Butylated hydroxytoluene merupakan kristal putih atau 

kuning pucat atau bubuk dengan bau fenolik khas samar. 

Kelarutan : Praktis tidak larut dalam air, gliserin, propilen glikol, 

larutan alkali hidroksida, dan asam mineral encer. Bebas 

larut dalam aseton, benzena, etanol (95%), eter, metanol, 

toluena, minyak tetap, dan minyak mineral. 

Penggunaan  : Antioksidan 

BJ : 220,35 

PH : 7,0-9,5 

Penyimpanan  : Butylated hydroxytoluene harus disimpan dalam wadah 
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2.7 Evaluasi Fisik Sediaan Peel-off Mask 

2.7.1 Evaluasi Tipe Emulgel 

1. Metode Pewarnaan 

 Emulgel diambil secukupnya kemudian diletakkan diatas gelas arloji dan 

ditambahkan Sudan III dan metilen blue kemudian diaduk sampaihomogen dan 

diamati pada mikroskop untuk melihat sediaan emulgel dalam tipe (M/A) minyak 

dalam air atau (A/M) air dalam minyak. Jika dengan Sudan III sediaan terlihat 

bintik-bintik warna merah maka sediaan termasuk tipe M/A dan sebaliknya jika 

warna sediaan homogeny maka termasuk tipe A/M (Lachman, 2008). 

2. Metode Pengenceran 

 Untuk memastikan tipe emulgel yang dibuat termasukemulsi tipe yang 

diekehendaki maka diuji juga menggunakan metode pengenceran dengan cara 

ditimbang 5 gram sediaan diletakkan di beaker glass dan ditambahkan 50 ml air. 

Jika emulgel tipe M/A akan terdistribusi merata pada medium air dan jika emulsi 

tipe A/M tidak akan terdistribusi merata pada permukaan air (Shovyana dan 

Zulkarmain, 2013). 

2.7.2 Evalusi Fisik Sediaan  

1. Organoleptis  

Pemeriksaan organoleptis yang dilakukan meliputi warna, bau dan tekstur. 

Tekstur yang diamati adalah konsistensi dari sediaan (kaku dan lembut).  

2. Uji Homogenitas  

Uji ini dilakukan dengan mengambil sedikit sediaan dan megoleskannya 

pada kaca transparan, gel yang diambil yaitu gel pada bagian atas, bawah, dan 

tengah dari sediaan. Setelah disebar di kaca transparan diharapkan homogenitas 

terlihat dengan tidak adanya butiran besar atau adanya partikel yang tidak terlarut 

dengan baik. Jika masih terlihat ada butiran-butiran, gerus kembali sampai 

didapatkan sediaan yang bening penampakannya pada kaca transparan (Syamsuni, 

2007).  

3. Viskositas  

 tertutup, terlindung dari cahaya, di tempat yang sejuk dan 

kering. 
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Pengukuran viskositas sediaan dilakukan menggunakan alat viskometer 

cup and bob. Pertama alat viskometer dinyalakan, kemudian sebanyak 100g peel-

off mask dimasukkan kedalam beaker gelas, kemudian memasang spindle ukuran 

64 dan rotor dijalankan dengan kecepatan 30 rpm, lalu jarum penunjuk viskometer 

dibaca. Jika telah konstan segera dicatat hasilnya kemudian dikalikan dengan 

faktor. Berdasarkan persyaratan SNI 16-4399-1996 tentang rentang viskositas 

sediaan emulgel  yang memenuhi persyaratan yaitu 2000-50000 cPs. (lakukan 

replikasi 3 kali) (Naibaho, 2013). 

4.  Daya Sebar 

Penentuan kapasitas penyebaran dilakukan dengan alat sepasang lempeng 

kaca dengan tebal masing-masing 3 mm. Metode penentuannya adalah dengan 

menimbang sebanyak 2 gram diletakkan diatas kaca bening yang bagian 

bawahnya ditempeli kertas milimeter dengan diameter 20 cm. Selanjutnya sediaan 

ditutup dengan kaca, bagian atas penutup diberi beban mulai dari beban terkecil 

sampai terbesar 0g, 1g, 2g, 3g, 4g, 5g dan seterusnya. Kemudiaan setiap 

penambahan beban diamati penyebarannya. Setelah tidak ada penambahan 

diameter dicatat, dilanjutkan beban berikutnya sambil ditunggu sampai tiga beban 

dengan diameter konstan (lakukan replikasi 3 kali) (Naibaho et al., 2013).  

5. Uji Waktu Mengering Sediaan  

Pengujian waktu kering dilakukan dengan cara mengoleskan gel sebanyak 

1 gram secara merata dengan cara pengolesan 7,5x7,5 cm di lengan tangan dan 

diamati waktu yang diperlukan sediaan untuk mengering yaitu waktu dari saat 

mulai dioleskan masker hingga terbentuk lapisan yang kering dan elastis yang 

dapat dikelupas dari permukaan kulit tanpa meninggalkan massa gel. Dengan 

ketentuan waktu sediaan mengering tidak lebih dari 30 menit (Vieira et al, 2009). 

2.7.3 Evaluasi Karakteristik Kimia (pH)  

Dilakukan dengan menimbang 10 gram sediaan dilarutkan dalam 50 ml 

aquadest dalam beaker glass, ditambahkan aquadest hingga 100 ml. Lalu diaduk 

hingga merata. Larutan diukur pH nya dengan pH meter yang sudah di 

standarisasi (Sudarmaji, 1984). Hasil pengukuran menunjukan target pH pada 

kulit, yaitu 4,5 – 6,5 (Naibaho, 2013). 
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2.7.4 Evaluasi Stabilitas Sediaan  

Metode Freeze Thaw dengan cara sampel disimpan pada suhu 40C selama 

24 jam, kemudian dipindahkan ke dalam oven bersuhu 400C ± 2ºC selama 24 jam 

(satu siklus). Uji dilakukan sebanyak 6 siklus, lalu diamati perubahan fisik yang 

terjadi (apakah ada pemisahan atau tidak) selama 12 hari (Dewt et al., 2014). 

2.7.5 Uji Hedonik (Aseptabilitas) 

Uji hedonic atau penilaian kesukaan bertujuan untuk mengetahui 

penerimaan responden terhadap produk yang dihasilkan. Uji hedonic merupakan 

salah satu pengujian yang dilakukan untuk meminta responden mengungkapkan 

tanggapan pribadinya tentangkesukaan atau ketidaksukaan terhadap produk yang 

dihasilkan. Tingkat kesukaan terhadap  produk merupakan penilaian yang 

digunakan dalam aseptabilitas suatu sediaan. Pengujian dilakukan dengan 

menggunakan tiga parameter yaitu penilaian tampilan warna, kekentalan dan 

jumlah busa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu accidental 

sampling. Teknik ini memiliki keuntungan yaitu lebih praktis dan cepat dalam 

memperoleh data. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuisioner 

skala 5 yaitu sangat tidak suka (1), tidak suka (2), netral (3), suka (4), dan sangat 

suka (5). Jumlah responden yang digunakan sebanyak 20 orang (Sandi, 2012) . 

2.8 Analisi Data 

Untuk analisis pengamatan organoleptis dilakukan secara visual dengan 

mengamati sediaan gel secara langsung meliputi bentuk, warna, dan aroma yang 

dilakukan satu hari setelah pembuatan. Selanjutnya, untuk analisis uji 

karakteristik fisik (homogenitas, viskositas, daya sebar dan waktu mengering), 

karakteristik kimia (pH) dan uji keamanan sediaan menggunakan uji Oneway 

Anova. Dari data yang diperole dilakukan analisis statistik dengan derajat 

kepercayaan α= 0,05. Setelah itu, untuk mengetahui pengaruh yang signifikan 

diantara berbagai formula dilakukan analisis formula I, II, dan III, lalu 

dibandingkan dengan dengan derajat kepercayaan. Jika hasil yang diperoleh P < 

0,05 maka menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan (Swastika et al, 2013).
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