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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kulit 

2.1.1 Definisi Kulit 

 

Gambar 2.1 Struktur Kulit (Wicket and Visscher, 2006). 

Kulit adalah organ tubuh manusia terbesar, sekitar 16% dari total berat 

badan. Kulit berperan penting dalam mencegah hilangnya air dan komponen lain, 

melindungi tubuh dari berbagai gangguan lingkungan. Kulit juga memiliki fungsi 

kekebalan dan sensorik yang membantu mengatur suhu tubuh dan manivestasi 

vitamin D (Wicket and Visscher, 2006), produksi sebum dan keringat, dan 

pembentukan pigmen melanin untuk melindungi kulit dari bahaya sinar UV 

matahari, sebagai peraba dan perasa. Kulit merupakan suatu kelenjar holokrin 

yang besar (Retno, et al., 2007). 

2.1.2 Anatomi Kulit Secara Histopatologik 

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

(Tranggono dan Latifah, 2007) : 

1. Lapisan Epidermis 

Dari sudut kosmetik, epidermis merupakan bagian kulit yang menarik karena 

kosmetik dipakai pada epidermis itu. Ketebalan epidermis berbeda-beda pada



5 

 

 

 

berbagai bagian tubuh, yang paling tebal berukuran 1 milimeter (kelopak 

mata, pipi, dahi, dan perut). Sel-sel epidermis ini disebut keratinosit 

Lapisan epidermis atau kutikel terdiri dari: 

a. Stratum Korneum 

Stratum korneum terdiri atas beberapa lapis sel yang pipih, mati, tidak 

memiliki inti, tidak mengalami proses metabolisme, tidak berwarna, 

dan sangat sedikit mengandung air. Lapisan ini sebagian besar terdiri 

atas keratin. Secara alami, sel-sel yang sudah mati di permukaan kulit 

akan melepaskan diri untuk berregenerasi. Permukaan stratum 

korneum dilapisi oleh suatu lapisan pelindung lembab tipis yang 

bersifat asam, disebut mantel asam kulit.  

b. Stratum Lusidum 

Stratum lusidum terletak tepat dibawah stratum korneum, merupakan 

lapisan yang tipis, jernih, mengandung eleidin, sangat tampak jelas 

pada telapak tangan dan kaki. Antara stratum lucidum dan stratum 

granulosum terdapat lapisan keratin tipis yang disebut rein’s barrier 

yang tidak bisa ditembus. 

c. Stratum Granulosum 

Stratum granulosum tersusun oleh sel-sel keratinosit yang berbentuk 

poligonal, berbutir kasar, berinti mengkerut. Didalam butir 

keratohyalin itu terdapat bahan logam, khusnya tembaga yang menjadi 

katalisator proses pertandukan kulit.  

d. Stratum Spinosum 

Stratum spinosum memiliki sel yang berbentuk kubus dan seperti 

berduri. Intinya besar dan oval. Setiap sel berisi filamen-filamen kecil 

yang terdiri atas serabut protein. Cairan limfe masih ditemukan 

mengitari sel-sel dalam lapisan malphigi ini.  

e. Stratum Basale 

Stratum basale adalah lapisan terbawah epidermis. Di dalam stratum 

germinativum juga terdapat sel-sel melanosit yang tidak mengalami 

keratinisai dan fungsinya hanya membentuk pigmen melanin dan 

memberikannya kepada sel-sel keratinosit melalui dendrit-dendritnya. 
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Satu sel melanosit melayani sekitar 36 sel keratinosit. Kesatuan ini 

diberi nama unit melanin epidermal. 

2. Lapisan Dermis 

Lapisan dermis terdiri dari bahan dasar serabut kolagen dan elastin, yang 

berada di dalam substansi dasar yang bersifat koloid dan terbuat dari gelatin 

mukopolisakarida. Serabut kolagen dapat mencapai 72% dari keseluruhan berat 

kulit manusia bebas lemak. 

Di dalam dermis terdapat adneksa-adneksa kulit seperti folikel rambut, 

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

rambut, ujung pembuluh darah dan ujung saraf, juga sebagian serabut lemak yang 

terdapat pada lapisan lemak bawah kuit (subkutis/hipodermis). 

2.1.3 Fungsi Kulit 

Menurut (Dwikarya, 2005) fungsi kulit secara umum sebagai berikut: 

1. Fungsi Proteksi 

Fungsi proteksi terjadi karena kehadiran selaput tanduk yang bersifat 

waterpoof sehingga manusia tidak menggelembung ketika berenang. 

Keasaman pH kulit akibat keringat dan lemak kulit (sebum) menahan dan 

menekan bakteri dan jamur yang berkeliaran di sekitar kulit. Jaringan 

kolagen dan jaringan lemak menahan atau melindungi organ tubuh dari 

benturan. 

2. Fungsi Absorpsi 

Kemampuan absorpsi kulit dipengaruhi oleh tebal tipisnya kulit, hidrasi, 

kelembaban, metabolisme dan jenis vehikulum. Penyerapan dapat 

berlangsung melalui celah antara sel, menembus sel-sel epidermis atau 

melalui muara saluran kelenjar, tetapi lebih banyak yang melalui sel-sel 

epidermis daripada yang melalui muara kelenjar. 

3. Fungsi Ekskresi 

Racun dan sisa-sia metabolisme dalam tubuh dibuang salah satunya 

melalui keringat. 

4. Fungsi Pengaturan Suhu Tubuh 

Kulit melakukan peranan ini dengan cara mengeluarkan keringat. Jika 

udara sedang panas, keringat akan keluar dan menguap. Akibatnya, panas 
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tubuh terserap sehingga udara terasa lebih sejuk. Sebaliknya jika udara 

dingin, pembuluh darah menguncup (menciut) agar panas tubuh tidak 

banyak keluar atau tertahan, sehingga tubuh secara otomatis bisa 

mengatasi persoalan udara dingin. 

5. Fungsi Pembentukan Pigmen 

Proses pembentukan pigmen melanin terjadi pada butir-butir melanosom 

yang dihasilkan oleh sel-sel melanosit yang terdapat antara sel-sel basal 

keratinosit di dalam lapisan basal (Tranggono dan Latifah, 2007). 

6. Fungsi Keratinisasi 

Sel-sel keratinosit pada lapisan basal atau lapisan induk akan 

memperbanyak diri, berdiferensiasi, terdesak menuju ke permukaan kulit 

sehingga akhirnya menjadi sel-sel mayi, kering dan pipih dalam stratum 

corneum (Tranggono dan Latifah, 2007). 

7. Fungsi Pembentukan Vitamin D 

Dengan mengubah 7 hidroksi kolesterol dengan bantuan sinar matahari. 

2.1.4 Permeabilitas Dan Penetrasi Kulit 

 Reaksi positif kulit terhadap pemakaian kosmetik merupakan hal yang 

sangat diinginkan oleh pembuat dan pemakai kosmetik. Untuk dapat memberikan 

reaksi, kulit harus dapat dipenetrasi oleh komponen aktif dalam kosmetik. 

Beberapa faktor di kulit yang mempengaruhi penetrasi adalah kelembaban kulit, 

apakah normal atau mengalami modifikasi, apakah kulit gundul atau banyak 

rambutnya, usia, jenis kelamin, dan kecepatan metabolisme bahan itu di dalam 

kulit (Tranggono dan Latifah, 2007). 

2.2 Hiperpigmentasi Kulit  

 Hiperpigmentasi terjadi karena enzim tirosinase mencetuskan produksi 

melanin berlebih. Penyebab hiperpigmentasi bervariasi seperti paparan sinar 

matahari yang berlebihan, obat KB, hormone replacement therapy (HRT), 

kehamilan, beberapa antibiotik, dan kadang-kadang karena iritasi kulit, sehingga 

hiperpigmentasi sulit diatasi. Tindakan pengelupasan kimiawi selama beberapa 

bulan efektif untuk pengobatan hiperpigmentasi, dan lebih baik dikombinasi 

dengan terapi penunjang lainnya (Mulistyarini, 2015). 
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2.3 Penuaan Kulit 

Proses penuaan ini antara lain tampak dari kerutan dan keriput pada kulit 

atau kemunduran lainnya dibanding ketika masih muda. Perubahan akibat proses 

penuaan yang terjadi pada kulit dapat dibagi atas perubahan anatomis, fisiologis, 

serta kimiawi. Sinar UV yang terdapat dalam sinar matahari adalah salah satu 

penyebab terjadinya penuaan kulit. Kulit yang sering terbuka akan cepat kering, 

keriput, kasar dan menderita kerusakan lain akibat radiasi sinar matahari. 

Secara histologis dan fisiologis, pada kulit yang sudah menua ditemukan 

antara lain a-hal beriut : 

1. Kulit menjadi kering karena menurunnya fungsi kelenjar minyak kulit (kelenjar 

sebasea). 

2. Berkurangnya kadar air kulit dan mengeringnya serabut kolagen dan elastin 

akibat menurunnya hormon-hormon kelamin. 

3. Menurunnya kecepatan metabolisme sel basal dan melambatnya proses 

keratinisasi, mengakibatkan regenerasi sel-sel epidermis menjadi lambat 

(Tranggono dan Latifah, 2007). 

2.4 Uraian Jerawat  

 Jerawat merupakan suatu peradangan akibat adanyan penyumbatan pada 

polisebasea yang ditandai dengan adanya komedo, papul, postul, dan nodus pada 

daerah wajah, leher, lengan atas, dada dan punggung yang dipicu oleh adanya 

bakteri Propionibacterium acne, Staphylococcus epidermidis dan Staphylococcus 

aureus (Harper, 2007).  

2.4.1 Penyebab Terjadinya Jerawat 

 Jerawat terjadi karena adanya penyumbatan pada saluran kelenjar minyak, 

sumbatan ini dapat terjadi diantaranya karena : 

1. Hormonal  

Pembentukan hormon testoteron yang berlebih memicu terjadinya sekresi 

kelenjar sebaseus yang berlebih, sehingga pada usia pubertas akan banyak 

timbul jerawat pada wajah, dada, punggung, sedangkan pada wanita selain 

hormon androgen, produksi lipida dari kelenjar sebaseus dipacu oleh 
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hormon luteinizing yang meningkat saat menjelang menstruasi (Mitsui, T., 

1997). 

2. Infeksi Bakteri  

Kelebihan sekresi dan hiperkeratosis pada infundibulum rambut 

menyebabkan terakumulasinya sebum. Sebum yang terakumulasi 

kemudian menjadi sumber nutrisi bagi pertumbuhan Propionibacterium 

acne. Enzim lipase yang dihasilkan dari bakteri tersebut menguraikan 

trigliserida pada sebum menjadi asam lemak bebas, yang menyebabkan 

inflamasi dan akhirnya terbentuk jerawat. Sedangkan, Staphylococcus 

epidermidis dan Staphylococcus aureus dapat menimbulkan infeksi 

sekunder pada jerawat, infeksi akan bertambah parah jika jerawat sudah 

bernanah (Mitsui, T., 1997). 

3. Makanan  

Makanan yang mengandung lemak, karbohidrat dan berkalori tinggi dapat 

memicu timbulnya jerawat. Meskipun tidak semua ahli sependapat dengan 

adanya hubungan antara makanan dan jerawat, tetapi banyak pengalaman 

ditemukan adanya hubungan ini (Wasitaatmadja, 1997). 

4. Penggunaan Obat 

Obat-obatan yang dapat memicu timbulnya jerawat, misalnya 

kortikosteroid, narkotika, stimulansia susunan saraf pusat, karena obat-

obatan ini dapat memicu sekresi kelenjar lemak yang berlebihan 

(Wasitaatmadja, 1997). 

5. Psikososial  

Stres psikis secara tidak langsung dapat memicu timbulnya jerawat karena 

penigkatan stimulasi kelenjar sebasea (Wasitaatmadja, 1997).   

6. Tertutupnya saluran keluar kelenjar sebasea olah massa eksternal, baik 

dari kosmetik, bahan kimia, debu dan polusi (Wasitaatmadja, 1997).  

7. Saluran keluar kelenjar sebasea menyempit (hiperkeratosis) akibat radiasi 

sinar ultraviolet, sinar matahari, atau sinar radio aktif (Wasitaatmadja, 

1997). 
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Beberapa faktor diatas dapat memicu terbentuknya jerawat, selain itu ada juga 

beberapa faktor yang menyebabkan jerawat bertambah buruk, yaitu faktor genetik, 

cuaca, dan rasial (Mitsui, 1997 ; Wasitaatmadja, 1997). 

2.4.2 Jenis – Jenis Jerawat 

Ada beberapa jenis jerawat, diantaranya (Trivedi, 2013) : 

1. Komedo 

Komedo adalah jerawat yang tidak menyebabkan rasa sakit karena muncul 

akibat tersumbatnya pori-pori kulit wajah oleh minyak dan sel kulit mati. 

Ada 2 jenis komedo : 

 Whitehead (komedo putih) adalah komedo yang tertutup, berupa 

bintik kecil berwarna putih yang letaknya di dalam kulit.  

 Blackhead (komedo hitam) adalah komedo yang terbuka pada 

permukaan kulit. Warnanya berwarna hitam karena mengalami 

oksidasi langsung dengan udara.  

2. Papula (benjolan Merah) 

Komedo yang tidak diobati dapat memburuk menjadi papula ketika 

dinding kelenjar yang terinfeksi mengalami kerusakan sehingga 

memungkinkan campuran sebum dan bakteri menembus kulit di 

sekitarnya.  

3. Pustula (benjolan merah dengan puncak putih) 

Pustula terjadi beberapa hari kemudian ketika sel darah putih keluar 

kepermukaan kulit. Pustula memiliki ciri-ciri memiliki noda di bagian tepi, 

meradang berwarna kemerahan dan bagian tengahnya berwarna 

kekuningan atau putih.  

2.5 Emulgel 

Sediaan emulgel adalah sediaan emulsi M/A atau A/M yang di buat dalam 

bentuk gel dengan adanya penambahan gelling agent (Ajazuddin et al., 2013). 

Emulsi tipe M.A digunakan untuk membuat emulgel yang dapat menghantarkan 

obat hidrofobik. Sedangkan emulsi tipe A/M, umunya digunakan untuk membuat 

emulgel yang dapat menghantarkan obat hidrofilik (Olatunji, 2015). 
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Dalam bidang dermatologi digunakan gel karena memiliki keuntungan 

yaitu tiksotropik, mudah merata, tidak berminyak, mudah dicuci, bersifat emolien 

dan cocok dengan berbagai eksipien. Emulsi mempunyai tingkat penampilan yang 

cocok, mudah dicuci, tingkat penetrasi obat tinggi, dan viskositas, penampilan 

fisik serta tingkat kelicinannya dapat dikontrol. Emulsi juga dapat digunakan 

unutuk menghantarkan berbagai jenis obat baik yang bersifat hidrofilik maupun 

hidrofobik (Baibhav, 2012). 

2.5.1 Keuntungan Emulgel  

Menurut Hyma (2014) keuntungan sediaan emulgel adalah sebagai 

berikut:  

 Obat hidrofobik dapat dengan mudah digabungkan ke dalam gel 

menggunakan emulsi tipe M/A.  

 Memiliki stabilitas yang baik.  

 Kapasistas muatan yang lebih baik. 

 Mudah dikerjakan dengan biaya yang terjangkau. 

 Emulgel dapat digunakan untuk memperpanjang efek terapi obat yang 

memiliki t ½ pendek baik untuk obat hidrofob (M/A) maupun obat hidrofil 

(A/M). 

2.6 Peel Off Mask 

Kosmetika wajah yang umumnya digunakan tersedia dalam berbagai 

bentuk sediaan, salah satunya dalam bentuk masker wajah peel-off. Peel off 

mask dapat digunakan sebagai obat untuk mengobati masalah kulit wajah 

seperti keriput, penuaan, jerawat dan bisa digunakan untuk menutup pori-pori, 

peel off mask dapat digunakan untuk melembabkan kulit dan mengangkat sel 

kulit mati (Grace, et al., 2015). 

Peel off mask dibuat dengan polimer yang dapat membentuk lapisan 

tipis pada wajah, peel off mask digunakan di wajah 5-30 menit tergantung 

bahan yang digunakan, setelah mengering peel off mask bisa di kelupas (Grace, 

et al., 2015). 
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2.7 Plasticizer  

Plasticizer ditambahkan untuk meningkatkan kelenturan dan elastisitas 

dari membran yang dibuat. Plasticizer berfungsi untuk meregangkan ikatan 

molekul antar rantai polimer menyebabkan penurunan daya regang dan perubahan 

suhu serta meningkatkan fleksibilitas membran. Plasticizer merupakan komponen 

yang dapat mengurangi kerapuhan, meningkatkan kekuatan, kealotan dan 

fleksibilitas. Secara umum plasticizer bersifat non volatil, memiliki titik didih 

tinggi dan tidak memisahkan zat lain ketika ditambahkan ke dalam polimer. 

Banyak zat yang berfungsi sebagai plasticizer contohnya dietil pthalat, dibutil 

sebakat, trietil sitrat, tributil sitrat, polietilen glikol, propilen glikol, sorbitol, 

gliserin, dan lain-lain (Bergstrom et al., 2002; Felton et al., 2002). 

2.8 Melalaeuca alternifolia 

2.8.1 Taksonomi Tea Tree 

Tea tree oil diproduksi dari tanaman Melaleuca alternifolia dalam 

perkebunan skala besar di New South Wales dan Queensland, Australia (Australia 

Tea Tree Industry Association, 2007).  

Taksonomi tanaman Melaleuca alternifolia adalah sebagai berikut: 

Tabel II.1 Klasifikasi tanaman Melaleuca alternifolia 

Kingdom Plantae 

Divisi Magnoliophyta 

Kelas Magnoliopsida 

Ordo Myrtales 

Family Myrtaceae 

Genus Melalauca 

Spesies Melaleuca alternivolia 

 

 (Depkes RI, 2006) 
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2.8.2 Morfologi Tanaman 

Melaleuca alternivolia memilik bentuk batang tegak dan bulat. 

Konsistensinnya keras dengan permukaan halus dan berwarna putih abu-abu. 

Daun bertipe tunggal dan berwarna hijau. Panjang daun 2-3 cm, dengan lebar 0,1-

0,2 cm. Pertulangan daun membujur, daging daun tipis dan permukaanya luas. 

Bunga bertipe majemuk dan tidak bertangkai. Mahkota bunga sebanyak 5 helai, 

berbentuk bulat telur dan berwarna putih. Akar bertipe tunggang dan berwarna 

coklat (Depkes RI, 2006). 

 

Gambar 2.2 Melalaeuca alternifolia (R. Saller, et al., 1998).  

2.8.3 Tea Tree Oil 

Tea tree oil adalah minyak esensial yang disuling dari tanaman Melaleuca 

alternifolia. Telah digunakan sebagai obat oleh Suku Aborigin selama berabad-

abad dan diidentifikasi sebagai antiseptik oleh kepala ahli kimia New South Wales 

tahun 1990-an. Tea tree oil tidak berwarna atau berwarna kuning pucat, bau khas, 

memiliki kandungan terpen lebih dari 50-60%, dan memiliki BJ 0,89, tea tree oil 

tidak larut dalam air tetapi larut dalam sebagian besar pelarut organik (R. Saller, et 

al., 1998). Tea tree oil tidak stabil ketika terkena udara, cahaya, dan suhu tinggi 

(Australia Tea Tree Industry Association, 2007). 

Tea tree oil adalah minyak esensial yang paling banyak dipelajari di 

Australia, banyak penelitian telah dilakukan untuk keefektifan, stabilitas, oksidasi 

dan toksisitasnya. Tea tree oil ditemukan memiliki aktivitas antiseptik, 

antibakteri, antivirus, antijamur dan antiinflamasi. Efek samping penggunaan tea 
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tree oil sangat rendah kurang dari 0,0016%. Minyak esensial tea tree oil (TTO) 

mengandung terpinen-4-ol sebesar 30-48% yang berkhasiat sebagai antimikroba. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa 5% tea tree oil gel memiliki pengaruh yang 

signifikan memperbaiki jerawat dengan mengurangi jumlah lesi yang meradang 

dan tidak meradang (Australia Tea Tree Industry Association, 2007). 

2.8.4 Kandungan Tea Tree Oil 

Tea tree oil memiliki kandungan sebagai berikut : 

Tabel II.2 Kandungan Senyawa Kimia Melaleuca alternifolia 

Nama Senyawa Kimia Persentase 

α-pinene 1-6 

Sabinene 0-3,5 

α-terpinene 5-13 

Limonene 0,5-1,5 

ρ-cymene 0,5-8 

1,8, cineole 0-15 

γ-terpinene 10-28 

Terpineolene 1,5-5 

Terpinen-4-ol 30-48 

α-terpineol 1,5-8 

Aromadendrene 0-3 

Ledene 0-3 

δ-candinene 0-3 

Globulol 0-1 

Viridiflorol 0-1 

Dikutip dari Australia Goverment, 2007 

2.8.5 Khasiat Tea Tree Oil 

Tea tree oil diidentifikasi sebagai antiseptik oleh kepala ahli kimia New 

South Wale tahun 1920-an, tea tree oil juga berkhasiat sebagai antibakteri, 
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antijamur, anti-virus dan anti-inflamasi. Penelitian juga menunjukan bahwa tea 

tree oil gel mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap jerawat (Australia Tea 

Tree Industry Association, 2007). 

2.8.6 Mekanisme Antibakteri Tea Tree Oil 

Tea tree oil memiliki aktivitas antimikroba spektrum luas. Kandungan 

terpinen-4-ol dan α-terpineol mengurangi viabilitas Staphylococcus aureus.Tea 

tree oil dan komponennya merusak membran sitoplasma dari sel bakteri (Carson, 

et al., 2002). 

2.9 Niasinamida 

2.9.1 Struktur Kimia Niasinamida 

 

Gambar 2.3 Struktur Kimia Niasinamida 

2.9.2 Sifat-sifat Niasinamida 

Tabel II.3 Monografi Niasinamida 

Sinonim  Nikotinamida, Niasinamida, Niacinamide, 

Vitamin B3, Nicobion, Vitamin PP 

Nama kimia C6H6N2O 

Pemerian Serbuk hablur; putih; tidak berbau atau 

praktis tidak berbau; rasa pahit. Larutan 

bersifat netral terhadap kertas lakmus 

Kelarutan Mudah larut dalam air dan dalam etanol; 

larut dalam gliserin 

Jarak lebur Antara 128
o 
dan 131

o
 

Ph 6.0-7.5 

Stabilitas  Stabil dalam penyimpanan pada suhu 

20°, 30° dan 37°C selama 12 bulan 

(Albala-Hurtado et al., 2000). 

  Sumber : (DepKes RI, 2014) 
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Niasinamida tahan dengan pemanasan, udara dan oksidan tetapi 

terhidrolisis oleh asam kuat dan larutan alkalis. Niasinamida diasumsikan menjadi 

vitamin larut air yang paling stabil (Leskova, et al., 2006). 

2.9.3 Sumber Niasinamida 

Niasinamida ditemukan secara luas dalam sebagian besar makanan hewani 

(jeroan, daging, ikan) dan nabati (gandum, jagung). Niasinamida dapat diambil 

dalam bentuk bebas atau diproduksi selama proses pencernaan oleh reaksi 

enzimatik (Gehring, 2004). 

2.9.4 Manfaat Niasinamida Bagi Kulit 

Penggunaan niasinamida secara sistemik dan topikal dalam kasus medis 

dan kosmetik telah terbukti efektif. Pengaplikasian niasinamida secara topikal 

dapat menghambat imunosupresi dan fotokarsinogenesis (Gehring, 2004). 

Niasinamida (Vitamin B3) berfungsi sebagai prekursor dari co-factor enzim 

endogen (Surjanto, et al., 2016). Dalam penelitian Hakozaki, terjadi penurunan 

gangguan pigmen wajah pada 18 wanita jepang yang di berikan niasinamid 5% 

pada satu sisi wajah dan sisi lainnya hanya diberikan pembawa, dalam prosedur 

evaluasi ditemukan bahwa setelah 4-8 minggu perawatan ada keringanan 

signifikan hiperpegmentasi sebagai hasil dari pemberian niasinamida 

dibandingkan dengan efek pembawa. Niasinamida mampu mencerahkan, karena 

menghambat ditransfernya melanosom dari melanosit ke keratinosit. Niasinamida 

dapat digunakan untuk penggobatan gangguan pigmen (Gehring, 2004). 

Niasinamida konsentrasi 4% efektif dalam mengurangi gejala jerawat ringan 

sampai sedang dengan perbaikan pustula karena memiliki efek anti inflamasi yang 

kuat (Yesim Kaymak, 2008). 

2.9.5 Penetrasi Niasinamida ke Dalam Kulit 

Niasinamida merupakan senyawa hidrofilik sehingga sulit menembus kulit 

karena struktur lipid bilayer dari stratum korneum, jadi dibutuhkan pembawa  

(Hakozaki, et al., 2006; Nicoli, et al., 2008). 
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2.10 Komponen Penyusun Peel Off Mask 

2.10.1 Polivinil Alkohol (PVA) 

 

Gambar 2.4 Struktur Kimia PVA (Rowe, et al., 2009) 

Tabel II.4 Monografi Polivinil Alkohol (PVA) 

Sinonim Airvol; Alcotex; Celvol; Elvanol; Gelvatol; 

Gohsenol; Lemol; Mowiol; 

poly(alcoholvinylicus); Polyvinol; PVA; vinyl 

alcohol polymer. 

Rumus Molekul  (C2H4O)n 

Berat Molekul  20.000 – 200.000 

Titik Lebur 228°C Hidrolisis sepenuhnya 

180 - 190°C Hidrolisis sebagian 

Pemerian Bubuk granular berwarna putih sampai krem, 

tidak berbau. 

Kelarutan Larut dalam air, sedikit larut dalam etanol 

(95%), tidak larut dalam pelarut organik 

Penggunaan Pembentuk lapisan film 

 

PVA umumnya dianggap sebagai bahan yang tidak beracun. Bahan ini 

bersifat noniritan pada kulit dan mata pada konsentrasi sampai dengan 10%, serta 

digunakan dalam kosmetik pada konsentrasi hingga 7% (Rowe, et al., 2009).  

PVA berperan dalam memberikan efek peel off karena memiliki sifat 

adhesive sehingga dapat membentuk lapisan film yang mudah dikelupas setelah 

kering. Konsentrasi PVA merupakan faktor terpenting yang berpengaruh terhadap 

kinerja pembentukan film dalam peel off mask (Astri Sulastri, 2016). PVA diatas 

11% tidak direkomendasikan karena akan menimbulkan peningkatan kinerja 

pembentukan film menjadi tidak proporsional (Beringhs, et al., 2013). 
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2.10.2 Propilen Glikol 

 

Gambar 2.5 Struktur Kimia Propilen Glikol (Rowe, et al., 2009). 

Tabel II.5 Monografi Propilen Glikiol 

Sinonim 1,2-Dihydroxypropane; E1520; 2 

hydroxypropano; 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. 

Inkompaktibilitas Dengan bahan pengoksidasi seperti kalium 

permanganat 

Penggunaan  Plasticizer  

 

 Propilen glikol biasanya digunakan sebagai pelarut, pengawet, plasticizer, 

zat pengemlsi dan humektan dalam berbagai formulasi farmasi. Propilen glikol 

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). Propilen glikol digunakan sebagai humektan 

yang menjaga kestabilan sediaan gel dengan cara mengurangi penguapan air dari 

sediaan, selain menjaga kestabilan, humektan juga berperan dalam menjaga 

kelembapan kulit (Andini, et al., 2017). 
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2.10.3 Metil Paraben 

 

Gambar 2.6 Struktur Kimia Metil Paraben (Rowe, et al., 2009). 

Tabel II.6 Monografi Metil Paraben 

Sinonim Aseptoform M; CoSept M; E218; 4-

hydroxybenzoic acid methyl ester; metagin 

Methyl Chemosept; Nipagin M; Solbrol 

M;Methylis parahydroxybenzoas; methyl p- 

hydroxybenzoate; Methyl Parasept; Tegosept 

M; Uniphen P-23. 

Rumus Molekul  C8H8O3 

Berat Molekul  152,15 

Pemerian Kristal berwarna atau serbuk kristalin putih, 

tidakberbau, sedikit rasa terbakar. 

Kelarutan Sukar larut dalam air dan benzen, mudah larut  

dalam etanol dan eter, larut dalam minyak, 

propilen glikol dan dalam gliserol. 

Penggunaan Pengawet 

Inkompaktibilitas Aktivitas antimikroba berkurang dengan 

adanya surfaktan nonionik, bentonit, 

magnesium trisiklik, minya esensial, sorbitol, 

talk, tragacanth, atropin, natrium alginat. 

  (Rowe, et al., 2009). 
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2.10.4 Sodium Lauryl Sulfat 

 

Gambar 2.7 Struktur Kimia Sodium Laurly Sulfat (Rowe, et al., 2009). 

Tabel II.7 Monografi Sodium Laurly Sulfat 

Sinonim Natrium lauryl sulfat, SLS 

Rumus Molekul  C12H25NaO4S 

Berat Molekul  288,38 

Pemerian  Serbuk putih atau krem sampai kristal kuning 

pucat, halus, rasa pahit,bau samar. 

Penggunaan Surfaktan 

Inkompaktibilitas Bereaksi dengan surfaktan kationik, tidak 

sesuai dengan garam dari polivalen ion logam, 

seperti alumunium, timbal, timah, atau seng. 

 

2.10.5 Aquadest 

Tabel II.8 Monografi Aquadest 

Sinonim Aqua, aqua purificata, hidrogen oksida 

Berat Molekul  18,02 

Struktur Kimia  H2O 

Pemerian  Air digunakan untuk minum, air pada industri 

farmasi yang digunakan adalah air murni, air 

steril, air steril untuk injeksi, air steril untuk 

irigasi, air steril untuk inhalasi, air merupakan 

cairan yang encer, tidak berwarna, tidak berbau 

rasa cairan 

(Rowe, et al., 2009).  
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2.10.6 BHT 

 

Gambar 2.8 Struktur Kimia BHT (Rowe, et al., 2009). 

Tabel II.9 Monografi BHT 

Sinonim Agidol; BHT; 2,6-bis(1,1-dimetiletil)-4-metilpenol; butil 

hidroksi toluen; butil hidroksi toluenum; Dalpac; 

dibutilat hidroksi toluena; 2,6-di-tert-butyl-p-cresol; 3,5-

di-tertbutil-4-hidroksi toluena; E321; Embanox BHT; 

Impruvol; Ionol CP; Nipanox BHT; OHS28890; 

Sustane; Tenox BHT; Topanol; Vianol 

Pemerian  Putih atau kuning pucat, Kristal padat atau serbul, 

berbau fenol lemah.  

Rumus Molekul C15H24O 

Berat Molekul  220.35 

Kelarutan Praktis tidak larut air, gliserin, propilen glikol, larutan 

alkali hidroksida dan asam mineral encer. Larut dalam 

aseton, benzene, etanol 95%, eter, metanol, toluene, 

minyak, minyak atsiri dan minyak mineral. 

Penggunaan  Antioksidan. 

2.10.7 Carbomer 940 

 

Gambar 2.9 Struktur Kimia Carbomer (Rowe, et al., 2009). 

Tabel II.10 Monografi Carbomer 

Sinonim Carbopol, Acrylic Acid Polymer, polyacrylic 

acid,carboxyvinyl polymer, Karboksipolietilen. 

Berat Molekul  BM teoritis diperkirakan sekitar 7 x     hingga 4 x 

    

Pemerian Serbuk putih, sedikit berbau khas, asam, 

higroskopik 

Kelarutan Larut dalam air dan setelah netralisasi larut dalam 

etanol 95% dan gliserin 

Penggunaan   Gelling agent 0,5-2,0 % 

Inkompaktibilitas Dengan fenol, polimer kationik, dan asam kuat 
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2.10.8 TEA 

 

Gambar 2.10 Struktur Kimia TEA (Rowe, et al., 2009). 

Tabel II.11 Monografi TEA 

Sinonim tealan, trihydroxytriethylamine, trolaminum 

Berat Molekul   149,19 

Pemerian   Cairan kental, tidak berwarna hingga kuning 

pucat larut; bau lemah mirip amoniak;  

higroskopik 

Kelarutan Mudah larut dalam air dan dalam etanol (95%); 

larut dalam kloroform; pada suhu 200C 

bercampur dengan aseton, dengan karbon 

tetraklorida, dengan metanol, dan dengan air; 

larut dalam 24 bagian benzene dan dalam 63 

bagian eter 

Penggunaan  alkalizing agent 

  

2.11 Evaluasi Sediaan  

2.11.1 Evaluasi Tipe Emulgel 

1. Metode Pewarnaan  

Emulgel diambil secukupnya kemudian diletakkan di atas gelas 

arloji dan ditambahkan Sudan III dan metilen blue kemudian diaduk 

sampai homogen dan diamati sediaan emulgel dalam tipe (M/A) minyak 

dalam air atau (A/M) air dalam minyak. Jika dengan metilen blue sediaan 

terlihat bintik-bintik warna biru maka sediaan termasuk tipe A/M dan 

sebaliknya jika warna sediaan homogen maka termasuk tipe M/A 

(Lachman, 2008). 

2. Metode Pengenceran  

Untuk memastikan tipe emulgel yang dibuat termasuk emulsi tipe 

yang dikehendaki maka diuji juga menggunakan metode pengenceran 

dengan cara ditimbang 5 g sediaan diletakkan di Beaker glass dan 

ditambahkan 50 ml air. Jika emulgel tipe M/A akan terdistribusi merata 
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pada medium air dan jika emulgel tipe A/M tidak akan terdistribusi merata 

pada permukaan air (Shovyana dan Zulkarnain., 2013). 

2.11.2 Evaluasi Fisik Sediaan  

1. Organoleptis  

Pengamatan organoleptis dapat dinilai dari warna, bau, 

homogenitas dan tekstur. Tekstur yang diamati adalah konsistensi dari 

sediaan (kaku, dan lembut). Krim harus menunjukkan susunan yang 

homogen dan tidak terlihat adanya bintik-bintik (DepKes RI, 1995). 

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  

Pengukuran viskositas sediaan krim diukur dengan  menggunakan 

alat viskometer Brookfield LV. Viskometer Brookfield merupakan salah 

satu viskometer yang menggunakan kumparan yang dicelupkan ke dalam 

sediaan yang diuji dan mengukur tahanan  gerak dari bagian yang 

berputar. Tersedia kumparan yang berbeda untuk rentang kekentalan 

tetentu dan umumnya dilengkapi dengan kecepatan rotasi (DepKes RI, 

1995). 

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 



24 

 

 

 

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 

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 gel 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). 

2.11.3 Evaluasi Karakteristik Kimia Sediaan 

Pengukuran pH sediaan dilakukan dengan alat pH meter basic 20*. Dicuci 

elektrode dengan aquadest dan dikeringkan dengan tisu, kemudian dilakukan 

kalibrasi dengan larutan buffer standart pH 7.0, elektrode dicuci dan dikeringkan 

kembali. 

2.11.4 Evaluasi Stabilitas Sediaan  

Evaluasi stabilitas sediaan menggunakan metode Freeze Thaw dengan cara 

sampel disimpan pada suhu 4
0
C selama 24 jam, kemudian dipindahkan ke dalam 

oven bersuhu 40
0
C ± 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 (Rieger M, 2000 ; Dewi, et al., 2014). 

2.11.5 Uji Hedonic  

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 tentang kesukaan atau ketidak sukaan 

terhadap produk yang dihasilkan. Tingkat kesukaan terhadap produk 

merupakan penilaian yang digunakan dalam aseptabilitas suatu sediaan. 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan parameter yaitu penilaian 
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kelembutan masker dioleskan, sensasi masker, kemudahan masker dioleskan, 

dan kemudahan masker dikelupas. 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 4 yaitu sangat tidak suka (1), tidak suka (2), suka 

(3), dan sangat suka (4). Jumlah responden yang digunakan sebanyak 30 orang 

(Sandi, 2012) . 

 


