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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1 Kerangka Konseptual 

 

Gambar 3.1 Skema Kerangka Konseptua

Tea Tree Oil  konsentrasi 5% dan Niasinamida konsentrasi 4% memiliki 

aktivitas antibakteri (Australia Tea Tree Industry Association, 2007; Yesim 

Kaymak, 2008). 

 

Dilakukan kombinasi Tea tree oil danNiasinamida 

Formula Penyusun: 

 Bahan aktif         : Tea tree oil dan Niasinamida 

 Pembentuk lapisan film : PVA 

 Gelling agent         : Carbomer 940 

 Plasticizer         : Propilen glikol 

 Pengawet        : Metil paraben 

 Surfaktan         : Sodium lauryl sulfat 

 Antioksidan         : BHT 

 Aquadest 

Dibuat sediaan peel off mask dengan PVA dan Propilen glikol yang 

berbeda yaitu 5%;5%,10%;5%,5%;10%,10%;10% 

Evaluasi sediaan 

Dipilih sediaan emulgel pell off mask  

Uji karakterististik fisika kimia Uji Stabilitas & Hedonic 

Analisis data 
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3.2 Uraian Kerangka Konseptual 

Kulit adalah pertahanan pertama melawan invasi oleh bakteri, virus, dan 

unsur beracun lainnya. Radiasi ultraviolet dari sinar matahari adalah faktor 

eksogen yang paling umum merusak kulit yang menyebabkan berkurangnya 

elastisitas kulit (Balakrisnan, et al., 2011). Kulit adalah bagian utama dari tubuh 

yang merupakan indikasi sehatnya seseorang. Perawatan yang tepat diperlukan 

untuk menjaga kesehatan dan kecantikan kulit (Grace, et al., 2015). 

Tea tree oil ini sering digunakan dalam campuran kosmetik untuk mengatasi 

jerawat karena kemampuannya sebagai antibakteri. Minyak esensial tea tree oil 

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). 

Niasinamida konsentrasi 4% efektif dalam mengurangi gejala jerawat ringan 

sampai sedang dengan perbaikan pustula karena memiliki efek anti inflamasi yang 

kuat (Yesim Kaymak, 2008). 

Umumnya, wanita menginginkan kulit yang bersih dan cerah, kulit wajah 

dapat dilindungi dengan menggunakan kosmetik, bisa berupa krim, lotion, masker 

wajah atau peel off mask. Kualitas peel off mask dipengaruhi oleh komposisi 

bahan-bahan yang ditambahkan kedalam formulasi. Komponen penyusun peel off 

mask adalah Bahan aktif, Pembentuk lapisan film, Gelling agent, Plasticizer, 

Pengawet, Surfaktan, Antioksidan, dan Aquadest. PVA digunakan sebagai 

pembentuk film dalam sediaan topikal karena sifatnya biodegradable dan 

biocompatible, pva dapat menghasilkan gel yang cepat mengering dan 

membentuk lapisan film yang transparan, kuat, plastis, dan melekat baik pada 

kulit. Propilen glikol merupakan salah satu humektan yang banyak digunakan 

pada sediaan kosmetik. Penggunaan propilen glikol dapat meningkatkan stabilitas 

sediaan yang dihasilkan (Andini, et al., 2017). 

 

 

 


