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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Wajah dapat mengalami penuaan dini atau yang disebut dengan photoaging 

yaitu proses percepatan penuaan sehingga menyebabkan perubahan kulit yang 

terlihat secara nyata seperti kerutan, perubahan pada struktur, berkurangnya 

kekencangan, kehalusan dan kekasaran kulit serta penurunan kemampuan fungsi 

kulit (Stojiljkovic et al., 2014; Atmaja dkk., 2012). Penuaan dini merupakan 

masalah utama pada kulit yang sering terpapar sinar matahari. Kulit dapat ditembus 

oleh sinar matahari dan mempengaruhi struktur pada kulit sehingga menyebabkan 

gejala-gejala penuaan dini. Iklim tropis di Indonesia semakin mendukung kondisi 

tersebut. Indonesia adalah negara tropis dengan curah sinar matahari yang tinggi 

setiap tahunnya. Matahari memancarkan energinya dalam bentuk radiasi dengan 

berbagai macam gelombang (Hamdi, 2014) berupa sinar yang terlihat maupun sinar 

yang tidak terlihat. Sinar matahari yang memiliki panjang gelombang 10nm sampai 

dengan 400nm disebut sebagai sinar ultra violet dan tidak terlihat oleh mata. Sinar 

ini digolongkan menjadi UV-A, UV-B dan UV-C serta memiliki manfaat yaitu 

untuk mensintesa Vitamin D pada kulit. Namun paparan sinar ultra violet yang 

terlalu lama pada kulit manusia juga dapat merugikan dan membawa dampak buruk 

bagi kulit manusia (BPOM, 2009). Sinar UV-B pada kulit manusia dapat 

menimbulkan gejala kemerahan pada kulit dan kulit terasa seperti terbakar 

sedangkan paparan berlebih sinar UV-A dapat menembus dermis pada lapisan kulit 

yang dapat menyebabkan berkurangnya elastisitas kulit dan timbulnya kerutan 

sehingga menyebabkan aging. Faktanya paparan berlebih sinar UV setiap hari dapat 

terjadi penuaan dini. Jaringan pada dermis yaitu kolagen dan kelenjar minyak tidak 

dapat lagi melembabkan kulit dan meregenerasinya (Isfardiyana, 2014). Secara 

keseluruhan sinar ultraviolet menyebabkan rasa kulit yang terbakar, penggelapan 

kulit, merusak kulit dan menyebabkan noda gelap pada kulit. Dampak terburuk 

sinar ini terutama UV-B adalah merusak DNA dari sel kulit yang menyebabkan 

pertumbuhan sel terganggu dan terjadi perubahan DNA hingga dapat menjadi 
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kanker kulit (BPOM, 2009). Menurut US EPA, sejak 1990 risiko terkena penyakit 

melanoma yang merupakan kanker kulit yang fatal telah berlipat dua kali akibat 

paparan sinar ultraviolet. 

Untuk mengatasi efek dari paparan sinar tersebut, perlindungan alami pada 

kulit khususnya lapisan melanin, berfungsi sebagai sunblock alami dengan 

menyerap radiasi sinar UV-A dan UV-B. Semakin cokelat warna kulit, lapisan 

melanin juga semakin tebal, sehingga perlindungan terhadap kulit juga semakin 

tinggi jika dibandingkan dengan warna kulit terang yang lebih rentan terhadap 

radiasi ultraviolet (UV). Oleh karena itu, kulit perlu dilindungi walaupun tubuh 

memiliki sistem perlindungan alami (Isfardiyana, 2014) yaitu dengan menggunakan 

produk antiaging wajah yang cocok dengan kondisi kulit wajah untuk mendapatkan 

wajah tampak awet muda dan mencegah penuaan dini. Salah satunya adalah dengan 

menggunakan produk antiaging yang mengandung antioksidan. Antioksidan 

diperlukan sebagai penghambat proses oksidasi pada kulit, bahkan pada konsentrasi 

yang kecil serta memiliki peran fisiologis beragam pada tubuh. Kandungan 

antioksidan dalam tanaman bertindak untuk menangkal radikal, yang diubah 

menjadi bentuk kurang reaktif (Kumar, 2014). Antioksidan menyeimbangkan 

kembali sel yang rusak akibat paparan radikal bebas. Konsumsi rutin buah dan 

sayuran yang tinggi akan sumber antioksidan diperlukan untuk perawatan kulit 

wajah dan membantu mencegah terhadap berbagai penyakit (Kurutas, 2016).  

Salah satu buah yang merupakan sumber antioksidan tinggi adalah buah 

delima putih. Buah delima putih tinggi akan kandungan ellagitanin yang memiliki 

aktivitas antioksidan lebih dari 90% (Heber et al., 2007). Ellagitanin merupakan 

golongan senyawa tannin terhidrolisiskan yang berfungsi sebagai antioksidan 

dengan mekaniisme menghambat pembentukan menjadi oksigen aktif yang 

menyebabkan oksidasi (Hernawan, 2003). Pada penelitian sebelumnya, ellagitanin 

merupakan antioksidan yang poten untuk mencegah melanoma atau kanker kulit 

(Aguilera-Carbo et al., 2008). Selain dapat mencerahkan kulit, asam ellagat juga 

dapat melembabkan, melindungi dari sinar matahari, anti kerut, anti jerawat, anti 

noda dan bintik-bintik hitam pada wajah (Parveen et al., 2014). Studi aktivitas 

antioksidan terhadap ekstrak yang kaya akan polifenol memiliki IC50 sebesar 0,15 

µg/mL. Berdasarkan penelitian Mutreja (2015), kulit buah delima putih memiliki 
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aktivitas antioksidan yang tinggi dibandingkan bagian lainnya. Kulit buah delima 

putih memiliki efek antioksidan dengan nilai IC50 sebesar 0.032 ± 0.003 µg/mL 

yang diuji dengan metode DPPH (Guo et al., 2007). Nilai tersebut menunjukkan 

bahwa kulit buah delima memiliki kemampuan antioksidan yang tinggi. 

Antioksidan dalam kulit buah delima putih ini dapat diformulasikan dalam bentuk 

kosmetik yang mudah digunakan seperti dalam bentuk sediaan masker peel-off. 

Bentuk sediaan masker dipilih karena masker memiliki daya oklusifitas yang tinggi 

sehingga menjadikan stratum korneum terhidrasi karena air tertahan pada lapisan 

kulit dan membuat kulit menjadi swelling. Oleh karena hal tersebut membuat zat 

aktif ellagitanin pada kulit buah delima putih dengan mudah dapat dihantarkan ke 

tempat tujuannya yaitu di lapisan kulit bagian dermis. Masker peel-off termasuk 

kedalam jenis produk masker wajah. Masker wajah digunakan untuk membersihkan 

kulit wajah, menyerap kotoran, mengangkat sel kulit mati dan memberikan 

kelembaban pada kulit wajah (Sunatwanichkul, 2017). Sedangkan masker peel-off 

adalah jenis masker yang dapat akan membentuk lapisan film oklusif setelah 

mengering dan mudah dikelupas setelah digunakan. Aktivitas antioksidan 

diharapkan dari masker peel-off yang mengandung bahan aktif kulit buah delima 

merah. Sehingga akan mencegah radikal bebas dan efek penuaan dini dari paparan 

sinar ultraviolet. 

Pembuatan masker peel-off memerlukan basis gel yang cocok, sehingga 

ketika selesai menggunakan masker akan mudah dilepas pada waktu yang cocok 

serta tidak menimbulkan rasa sakit. Pada formulasi ini digunakan basis PVA dan 

kombinasi PEG 1500 dengan HPMC sebagai plasticizer. PVA digunakan sebagai 

pembentuk film yang dapat membentuk polimer mudah larut air. PVA dapat 

dikombinasikan dengan polimer lainnya untuk meningkatkan sifat seperti 

sensitivitas pH, biokompatibilitas, dan profil pelepasan obat, seperti kombinasi 

dengan polietilen glikol (Muppalaneni, 2013). Formula ini diharapkan dapat 

menghasilkan masker peel-off yang mellembutkan, mudah diaplikasikan di kulit 

dan cepat membentuk lapisan tipis yang mudah dikelupas setelah mengering, stabil, 

memiliki konsistensi yang baik serta nyaman saat digunakan (Sutriningsih, 2017). 

PVA merupakan basis masker peel-off yang paling umum digunakan, tetapi bahan 

ini memiliki kelemahan yaitu menghasilkan lapisan pembentuk film yang kaku dan 
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fleksibilitas yang rendah. Oleh karena itu diperlukan penambahan polimer seperti 

HPMC dan PEG 1500 dalam formula yang digunakan sebagai peningkat viskositas 

dan elastisitas dari basis masker gel (Hanum, 2016). Dipilih HPMC sebagai agen 

peningkat viskositas karena bahan ini merupakan selulosa non ionik yang tidak 

bereaksi dengan garam logam maupun organik ionik, sehingga tidak ada interaksi 

dengan eksipien lain dalam suatu formulasi. Selain itu, HPMC stabil dalam pH 

asam maupun basa dengan rentang pH antara 3-11 selama penyimpanan (Huichao 

et al., 2014). PEG digunakan sebagai plasticizier dalam formulasi. Hal ini 

dimaksudkan untuk mengurangi ketegangan dan pengerasan pembentukan gel, 

serta meningkatkan fleksibilitas rantai polimer dari HPMC (Gurgel et al., 2011). 

Pencampuran plasticizier PEG dengan HPMC akan meningkatkan sifat fisik serta 

elastisitas yang dihasilkan pada coating film (Jarray et al., 2016). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sutriningsih (2017) dalam ketiga 

formulasi yang dibuat yakni mengandung PVA dengan konsentrasi 12%, 10% dan 

8% dan HPMC 2% semuanya memenuhi kriteria waktu mengering yang baik yaitu 

antara 15-20 menit. Penelitian yang dilakukan oleh Budiman et al (2017) 

menyatakan bahwa karakteristik fisik terbaik dari masker peel-off mengandung 

kombinasi PVA 7% dengan HPMC 2,5%. Formulasi yang mengandung PVA 12% 

dan 16% dengan kombinasi HPMC 2% menunjukkan tidak ada perbedaan waktu 

mengering selama masa simpan 28 hari (Dipahayu, 2018). 

Dalam penelitian ini kami akan memformulasikan ekstrak kulit buah delima 

putih 1%, 2%, 3% dengan basis PVA dan kombinasi PEG 1500 dengan HPMC 

sebagai plasticizer supaya diperoleh sifat fisik seperti pH, viskositas, homogenitas, 

daya sebar, waktu mongering serta stabilitas yang baik dan diharapkan sediaan 

masker peel-off dapat menghantarkan fungsinya sebagai antioksidan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh variasi konsentrasi ekstrak kulit buah delima putih 

(Punica granatum L.) 1%, 2%, 3% terhadap karakteristik fisik dan kimia 

(organoleptis, homogenitas, pH, viskositas, daya sebar dan waktu 

mengering) sediaan masker gel peel-off dengan basis PVA dan kombinasi 

PEG 1500 dengan HPMC? 

2. Bagaimana pengaruh variasi konsentrasi ekstrak kulit buah delima putih 

(Punica granatum L.) 1%, 2%, 3% terhadap uji stabilitas sediaan masker 

gel peel-off dengan basis PVA dan kombinasi PEG 1500 dengan HPMC? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menentukan pengaruh variasi konsentrasi ekstrak kulit buah delima putih 

(Punica granatum L.) 1%, 2%, 3% terhadap karakteristik fisik dan kimia 

(organoleptis, homogenitas, pH, viskositas, daya sebar dan waktu 

mengering) sediaan masker gel peel-off dengan basis PVA dan kombinasi 

PEG 1500 dengan HPMC 

2. Menentukan pengaruh variasi konsentrasi ekstrak kulit buah delima putih 

(Punica granatum L.) 1%, 2%, 3% terhadap uji stabilitas sediaan masker 

gel peel-off dengan basis PVA dan kombinasi PEG 1500 dengan HPMC 

 

1.4 Hipotesis 

Hipotesis yang diperoleh berdasarkan rumusan masalah di atas adalah 

peningkatan konsentrasi ekstrak kulit buah delima putih yang digunakan akan 

memberikan karakteristik fisik dan stabilitas sediaan masker peel-off yang 

berbeda 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang formulasi 

masker peel-off dengan bahan aktif kulit buah delima putih yang memiliki 

karakteristik fisik dan stabilitas yang baik sehingga dapat menunjang bagi 

penelitian lebih lanjut.  

 


