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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Kulit 

Organ tubuh terluar atau dikenal dengan kulit, membatasi manusia dari 

lingkungan hidupnya. Disebut juga dengan integument yaitu merupakan organ 

terbesar dengan luas permukaan rata-rata 1,6 – 2 m2 dan menyumbang sekitar 15% 

dari keseluruhan berat badan orang dewasa. Organ ini memiliki beberapa lapisan 

(ketebalan 2-3 mm) yang berfungsi untuk melindungi otot, tulang, ligamen dan 

organ internal dibawahnya (Paul, 2015). Fungsi utama kulit sebagai pelindung 

terhadap lingkungan luar seperti bahan kimia, virus, bakteri dan sinar ultraviolet 

(Igarashi et al., 2007). Selain itu juga memiliki fungsi mengontrol kehilangan air, 

mengatur suhu tubuh, merasakan sensasi dan mensintesis vitamin D (Paul, 2015). 

Terdapat tiga lapisan utama, yaitu epidermis, dermis dan jaringan subkutan atau 

hipodermis. Turunan dari kulit diantaranya kelenjar sebasea, kelenjar keringat dan 

kelenjar apokrin, rambut serta kuku (Bensouilah, 2006). 

 

2.1.1. Struktur Kulit 

Terdiri dari tiga lapisan, pertama epidermis yang melindungi tubuh terhadap 

infeksi, dermis yang terdiri dari jaringan ikat untuk melindungi dari stress dan 

ketegangan serta jaringan subkutan atau disebut hipodermis yang banyak 

mengandung pembuluh darah dan saraf (Paul, 2015). 
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Gambar 2. 1 Lapisan-lapisan Kulit 

 

Epidermis 

Bagian paling luar ini memiliki kandungan air antara 10 – 30%. 

Pembuluh darah tidak ada pada epidermis, sehingga nutrisi dan oksigen 

diperoleh dari kapiler yang terdapat pada lapisan dermis. Lapisan ini 

merupakan epitel berlapis gepeng dan tersusun oleh keratinosit. Sel tersebut 

rutin diperbarui dan berangsur digeser ke permukaan epitel. Mendekati 

permukaan, sel-sel ini mati dan terkelupas (Kalangi, 2013). Melanosit, sel 

Langerhans dan sel Merkel adalah sel lain yang ditemukan pada lapisan ini. 

Melanin, pigmen yang terutama bertanggung jawab untuk warna kulit 

dihasilkan oleh melanosit. Melanin juga melindungi kulit dari efek radiasi 

ultraviolet (UV). Jumlah melanosit lebih besar pada kulit wajah (Paul, 2015). 

Epidermis tersusun dari lima lapisan dari dalam ke luar yaitu, stratum 

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

korneum. Struktur paling dalam dan terdiri atas satu lapis sel yaitu stratum 

basal. Sel-sel yang terdapat di lapisan ini berpindah ke atas untuk memperbarui 

sel dibagian yang lebih superfisial. Pergerakannnya dipengaruhi olleh adanya 

luka serta regenerasi berjalan cepat dalam keadaan normal. Semakin sel-sel 

pada lapisan bermigrasi ke permukaan, saat mencapai lapisan paling atas, sel-

sel tersebut akan kehilangan air lalu mengering dan menjadi sel yang mati (Shai 
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et al., 2009). Pada bagian stratum spinosum selnya berbentuk poligonal, besar 

dan tersusun beberapa lapis. Di antara sel ini terdapat sel yang berperan dalam 

sistem imun tubuh, yaitu sel Langerhans. Pada lapisan epidermis juga terdapat 

melanosit untuk memproduksi melanin yang memberikan warna kulit. Stratum 

basalis merupakan sel kubus yang tersusun vertikal. Sedangkan stratum 

granulosum terdiri atas 2-4 lapis sel gepeng mengandung granula keratohialin 

yang berlimpah. Stratum lusidum dibentuk oleh 2-3 lapis sel gepeng yang 

diitembus cahaya. Stratum korneum atau disebut lapisan tanduk terdiri atas 

banyak lapisan sel-sel mati. Sel-sel yang berada di permukaan dapat dengan 

mudah dikelupas karena merupakan sisik zat tanduk (Kalangi, 2013). 

 

Dermis 

Lapisan yang lebih tebal daripada lapisan diatasnya dan tersusun dengan 

jaringan elastin serta kolagen padat dilengkapi elemen selular, kelenjar, dan 

rambut. Jaringan elastin merupakan kumpulan mikrofibril dengan diameter 10 

– 12 nm yang saling terhubung. Ukuran serat elastin dapat meningkat hingga 

2,5% ukuran maksimalnya. Jaringan elastin pada usia yang lebih tua 

menyebabkan kulit tampak berpori (Silver et al., 2002). Elastin dan kolagen 

bertanggungjawab terhadap kekuatan dan elastisitas kulit. Pada saat kulit 

berkontraksi dan meregang, kulit dapat kembali ke bentuk semula karena peran 

dari elastin dan kolagen yang masih berfungsi normal (Shai et al., 2009). Jika 

sel-sel tersebut mengalami kerusakan karena paparan sinar matahari yang 

terlalu sering, maka elastisitas kulit akan berkurang. Jaringan elastin kulit akan 

terdegradasi dan disfungsional sehingga menyebabkan kulit menjadi kendor 

dan terlihat keriput, karena ikatan antara dermis dan epidermis melemah 

(Ganceviciene et al., 2012). Kelenjar keringat memproduksi keringat sebagai 

respon dari panas dan stres sehingga membantu mendinginkan suhu tubuh. 

Kelenjar sebasea mengeluarkan zat berminyak yang disebut 'sebum' untuk 

menjaga kulit tetap lembab (Paul, 2015). Dermis terdiri dari stratum papilaris 

dan stratum retikularis, dan batas yang tidak terlalu jelas karena antar seratnya 

yang saling terikat. Pars papilaris berisi ujung serabut saraf dan pembuluh 

darah serta bagiannya menonjol ke arah epidermis. Lapisan ini ditandai oleh 



9 
 

 
 

papila dermis yang jumlahnya bervariasi antara 50 – 250/mm2 serta tersusun 

lebih longgar (Kalangi, 2013). Sedangkan Pars retikularis lebih tebal, tersusun 

dari serabut penunjang kolagen, elastin dan retikulin dan terletak di bawah 

dermis yang berhubungan dengan subkutis dengan berkass-berkas kolagen 

kasar dan sejumlah kecil serat elastin membentuk jalinan yang padat ireguler 

(Kalangi, 2013). 

 

Hipodermis 

Lapisan ini terdiri dari sel-sel seperti fibroblas, makrofag dan adiposit. 

Lapisan ini terutama terdiri dari sel-sel lemak (50% adiposit). Hipodermis 

menghubungkan dermis ke otot dan tulang melalui jaringan penghubung 

khusus yang disebut septa, yang terdiri dari pembuluh darah, sel saraf dan 

kolagen (Paul, 2015). Jaringan ikat pada hipodermis lebih longgar dengan serat 

kolagen halus terorientasi. Pada punggung tangan, lapisan ini memungkinkan 

pergerakan kulit sedangkan di daerah lain relatif sukar digerakkan. Hipodermis 

banyak mengandung sel-sel lemak lebih banyak yang disebut pannikulus 

adiposus. Ketebalannya dapat mencapai ketebalan 3 cm atau lebih pada daerah 

perut, paha, dan bokong (Kalangi, 2013). 

 

2.1.2. Fungsi Kulit 

Melindung tubuh terhadap cedera mekanis, fisik, panas dan bahan berbahaya 

lainnya merupakan fungsi utama. Kulit dapat mencegah hilangnya kelembaban 

(dehidrasi), merasakan sensasi, serta mensintesis vitamin D di stratum basale dan 

stratum spinosum. Kulit mengatur suhu tubuh melalui mekanisme perubahan aliran 

darah dalam sistem vaskular kulit dan penguapan keringat dari permukaan kulit. 

Melanosit dan melanin pada kulit memberikan perlindungan terhadap radiasi UV. 

Melanin akan menyerap radiasi UV dan melindungi sel dari kerusakan DNA 

(Bensouilah, 2006). Kulit juga memberikan perlindungan tubuh lainnya melalui 

penghancuran mikroorganisme dan interaksi dengan sistem kekebalan tubuh yang 

dilakukan oleh sel Langerhans, sel fagositik dan sel-sel dentrit epidermal yang 

terdapat pada stratum korneum (Paul, 2015).  
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Fungsi kulit menurut Shai et al., (2009) adalah sebagai berikut: 

1. Fungsi proteksi 

Kulit memiliki lapisan terluar yang terbuat dari protein keratin untuk 

melindungi kulit terhadap gangguan fisik maupun mekanik, seperti tekanan, 

bahan kimiawi bersifat iritan, suhu panas atau dingin, radiasi UV, adanya 

kuman, jamur, bakteri atau virus. 

2. Fungsi pengindra (sensorik) 

Pada lapisan kulit bagian dermis mengandung ujung-ujung saraf sensorik yang 

dapat berfungsi sebagai pengindra dan merasakan sensasi seperti sentuhan, 

tekanan, dan nyeri. 

3. Fungsi pengaturan suhu tubuh (termoregulasi) 

Saat suhu tubuh meningkat, keringat lebih banyak dikeluarkan oleh kelenjar 

keringat ke permukaan kulit sehingga dengan penguapan keringat terbuang 

pula kalori atau panas tubuh, sehingga menimbulakn efek dingin. 

Vasokonstriksii (penyempitan) pembuluh kapiler kulit menyebabkan kulit 

melindungi diri saat dingin dari kehilangan panas. 

4. Fungsi produksi vitamin D 

Sinar matahari menstimulasi produksi vitamin D pada kulit dengan bahan baku 

7-dihidroksi kolestrol dan bantuan sinar matahari dapat terbentuk vitamin D. 

 

2.1.3. Rute Penetrasi Zat Aktif Melalui Kulit 

Penetrasi zat aktif kedalam kulit dibagi menjadi tiga langkah, yaitu: penetrasi, 

masuknya suatu zat tertentu ke dalam lapisan kulit; permeasi, penetrasi melalui satu 

lapisan ke lapisan kulit lainnya; dan resorpsi, serapan zat aktif ke dalam sistem 

vascular (SCSS, 2010). Zat hidrofilik tidak dapat menembus kulit dengan mudah 

karena zat tersebut terhalang oleh lapisan stratum korneum yang bersifat 

hidrofobik, tetapi zat hidrofobik mudah untuk masuk ke dalam lapisan stratum 

korneum (Bolzinger et al., 2012). Penetrasi zat aktif dapat terjadi karena kulit 

mempunyai celah anatomis yang menjadi jalan masuk bagi zat melekat di atasnya. 

Celah tersebut adalah: 

1. Celah antar sel epidermis.  
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Pada jalur ini, zat aktif menembus dari epidermis menuju dermis dan 

hipodermis. Molekul dapat berpenetrasi secara transeluler atau interseluler. 

Pada jalur transeluler molekul menembus membrane sel dan matriks 

ekstraseluler, yang melibatkan partisi dan difusi hidrofilik dan lipofilik. Pada 

jalur interseluler, molekul melalui jalur berliku-liku dalam matriks 

ekstraseluler, tanpa menembus sel. Molekul hidrofilik kecil umumnya 

berpenetrasi melalui jalur transeluler dan sebaliknya molekul lipofilik melalui 

jalur interseluler (Ng, 2015).  

2. Celah folikel rambut atau yang disebut dengan rute transfolikular. Lubang 

keluar folikel rambut merupakan celah yang dapat dilalui oleh molekul 

kosmetik (Ng, 2015). 

3. Celah antarsel saluran kelenjar keringat (Ng, 2015). 

 

2.2. Penuaan Kulit 

Penuaan dini kulit atau yang disebut dengan photoaging adalah 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. Tingkat menembus sinar 

matahari yang jauh ke dalam kulit dapat mempengaruhi struktur pada kulit sehingga 

menyebabkan gejala-gejala penuaan dini. Proteksi terhadap sinar ultraviolet dari 

pajanan matahari berperan penting pada perawatan serta pencegahan kulit menua. 

Strategi fotoproteksi terdiri dari penggunaan proteksi fisik, seperti topi, kacamata 

hitam atau pakaian tertutup, penggunaan tabir surya berspektrum luas, serta 

menghindari pajanan matahari dengan sinar ultraviolet B tertinggi, yaitu pada pukul 

10 pagi sampai 2 siang. Penggunaan kacamata hitam yang dapat melindungi adalah 

kacamata yang dapat memfilter ultraviolet dengan panjang gelombang 300-380 nm 

sebesar 99,99%. Topi dan pakaian juga merupakan salah satu fotoproteksi 

(Damayanti, 2017). 

 



12 
 

 
 

2.2.1. Radiasi Ultraviolet 

Limpahan sinar matahari tinggi di Indonesia karena merupakan negara tropis. 

Sedangkan matahari adalah sumber kehidupan di bumi yang memancarkan 

energinya dalam bentuk radiasi dengan berbagai macam gelombang (Hamdi, 2014) 

baik sinar yang dapat dillihat maupun sinar yang tak terliihat. Sinar yang memiliki 

panjang gelombang 10nm sampai 400nm disebut dengan sinar ultra violet dan tidak 

terlihat dengan mata. Sinar ultra violet dapat digolongkan menjadi UV-A (panjang 

gelombang 320 – 400 nm), UV-B (panjang gelombang 290 – 320 nm) dan UV-C 

(panjang gelombang 10 – 290 nm). Sinar ultra violet dapat bermanfaat untuk 

manusia diantaranya dalam prosess sintesis Vitamin D. Namun paparan sinar ultra 

violet yang terlalu lama pada kulit manusia juga dapat merugikan dan membawa 

risiko kesehatan kulit manusia (BPOM, 2009). Sinar UV-B pada kulit manusia 

dapat menimbulkan gejala kemerahan pada kulit dan terasa seperti terbakar 

sedangkan sinar UV-A dapat menembus dermis pada lapisan kulit yang dapat 

menyebabkan berkurangnya elastisitas kulit dan timbulnya kerutan jika frekuensi 

paparannya berlebih. Faktanya orang yang terpapar sinar UV berlebihan dapat 

mengalami penuaan dini yang mengakibatkan jaringan kolagen dan kelenjar 

minyak tidak dapat lagi untuk melembabkan kulit dan meregenerasinya 

(Isfardiyana, 2014). Secara keseluruhan sinar ultraviolet menyebabkan sunburn, 

penggelapan kulit, merusak kulit dan menimbulkan noda-noda gelap pada kulit atau 

dikenal dark spots serta dapat membuat kulit menjadi keriput. Dampak terburuk 

adalah dapat merusak DNA dari sel kulit sehingga pertumbuhan sel menjadi 

terganggu, terutama UV-B karena terjadi perubahan DNA dan menjadi 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. 

 

2.2.2. Penuaan Dini 

Penampilan wajah yang semakin berumur cenderung cekung dengan bibir 

rata dan pipi cekung. Terdapat dua faktor yang menyebabkan penuaan wajah. 

Penuaan yang disebabkan oleh gen yang diwarisi dan bergantung pada waktu 

disebut faktor intrinsik, yang juga dikenal sebagai faktor alami. Proses penuaan 
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dengan faktor ini biasanya dimulai di pertengahan umur dua puluhan. Penuaan 

dengan faktor intrinsik ditandai oleh atrofi kulit dan melambatnya aktivitas 

metabolik. Hal ini disebabkan karena jaringan elastin dan kolagen mengalami 

degenerasi, sehingga menyebabkan elastisitas kulit menurun dan timbul kerutan 

(Shai et al., 2009). Tanda-tanda dari penuaan intrinsik adalah kulit menipis, kerut 

halus, warna kulit menjadi lebih transparan, kulit yang kendor, kulit kering, kulit 

yang rapuh, dan dapat timbul beberapa lesi.  

Penuaan wajah juga didapat dari faktor ekstrinsik. Perubahan akibat faktor ini 

dapat terjadi bahkan sebelum terjadinya proses penuaan intrinsik. Faktor terjadinya 

penuaan ekstrinsik, diantaranya tipe kulit, jenis pajanan sinar matahari (karena 

pekerjaan atau rekreasi), model rambut, penggunaan pakaian dan individual repair 

capicity (Damayanti, 2017), posisi tidur dan merokok (Masnec, 2010). Faktor 

pajanan terhadap sinar matahari merupakan penyebab utama kerusakan pada kulit, 

terutama disebabkan oleh sinar UV-A daripada UV-B. Sinar UV-A berpenetrasi 

kedalam kulit lebih jauh daripada sinar UV-B, menyebabkan kerusakan pada elastin 

yang disebut sebagai photoaging. Tanda awal fotoaging yaitu penebalan epidermis, 

muncul bintik-bintik hingga kerutan kasar, kulit kering, menurunnya elastisitas dan 

perubahan pigmen (Masnec, 2010). Adanya perubahan pada kulit seperti 

munculnya kerutan dan menurunnya elastisitas disebabkan oleh kerusakan jaringan 

elastin. Penuaan ekstrinsik menimbulkan gejala klinis berupa pigmentasi kulit yang 

tidak merata, munculnya noda, melebarnya pembuluh darah pada kulit serta 

merupakan faktor pencetus tumor kulit (Shai et al., 2009). Selain itu photoaging 

juga menyebabkan kerutan halus karena menurunnya elastin pada lapisan dermis, 

munculnya garis-garis ekspresi wajah yang menyebabkan lipatan kulit yang 

permanen, serta peningkatan jumlah lesi premalignan atau malignan. Strategi 

fotoproteksi terdiri dari penggunaan proteksi fisik, seperti topi, kacamata hitam atau 

pakaian tertutup, penggunaan tabir surya berspektrum luas, serta menghindari 

pajanan matahari dengan sinar ultraviolet B. Penggunaan tabir surya saja tidak 

cukup untuk mengatasi efek tersebut. Kulit memerlukan asupan berbagai 

antioksidan yang berinteraksi pada tingkat oksidatif untuk melawan radikal bebas. 

Penerapan antioksidan alami dengan konsentrasi tinggi secara oral atau topikal 

dapat memperbaiki kerusakan ini (Dayan, 2008). 
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2.3. Antioksidan 

Di bidang dermatologi, antioksidan adalah bahan yang banyak digunakan 

sediaan topikal. Setiap saat tubuh selalu terpapar oksidan. Paparan ini dapat berasal 

dari sumber endogen yang merupakan konsekuensi dari jalur metabolisme normal 

seperti respirasi mitokondria yang memproduksi superoksida dan hidrogen 

peroksida, maupun yang berasal dari eksogen seperti polusi udara dan radiasi sinar 

UV. Pada keadaan tertentu, hal tersebut dapat menciptakan suatu kondisi yang 

disebut stress oksidatif. Hal ini menjadi perhatian utama karena stres oksidatif dapat 

menyebabkan aterosklerosis, kanker kulit, dan fotoaging (Barel et al., 2009). Tubuh 

untuk melawan stres oksidatif melalui mekanisme perlawanan antioksidan 

endogen. Tetapi apabila jumlah radikal bebas dan spesies reaktif pada tubuh 

melebihi kapasitass antioksidan endogen, maka diperlukan asupan antioksidan yang 

didapatt dari makanan atau obat-obatan maupun suplemen. Radikal bebas akan 

mengoksiidasi antioksidan sehingga melindungi molekul lain dalam sel tubuh dari 

kerrusakan akibat oksidasi (Werdhasari, 2014). 

 

2.3.1. Radikal Bebas 

Senyawa ini merupakan molekul yang dengan elektron tidak berpasangan 

(unpaired electron). Elektron dalam senyawa tersebut cenderung untuk mencari 

dan pasangan dengan menarik electron senyawa lainnya yang mengakibatkan 

terbentuknya radikal baru. Reaksi berantai (chain reactions) dapat terjadi apabila 

senyawa tersebut bertemu dengan molekul lain lalu membentuk radikal baru lagi, 

dan seterusnya. Reaktivitas dari radikal bebas sangat tinggi dengan sifatnya yang 

segera menarik electron disekelilingnya dan menjadi berbahaya bila terjadi ikatan 

kuat (kovalen) karena ikatan tersebut digunakan bersama pada orbital terluarnya 

(Winarsi, 2007). Namun radikal bebas bermanfaat bagi kesehatan seperti 

memerangi peradangan dan membunuh bakteri dalam batasan normal (Yuslianti, 

2018). Tetapi jika jumlahnya berlebihan maka berbagai risiko dapat terjadi sebagai 

akibat kerja radikal bebas. Misal, kerusakan fungsi dan struktur sel, molekul 

termodifikasi yang tidak dapat dikendalikan oleh sistem imun, hingga mutasi yang 

kesemua faktor tersebut memicu timbulnya berbagai penyakit (Winarsi, 2007).  
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Sumber radikal bebas endogenus diantaranya dapat melalui autoksidasi, 

fagositosis dalam respirasi, oksidasi enzimatik, oksidasi ion-ion logam transisi, 

maupun transpor elektron di mitokondria. Sedangkan sumber radikal bebas 

eksogenus yakni berasal dari luar system tubuh, diantaranya radiasi UV, radiasi, 

asap rokok, senyawa kimia karbontetraklorida, senyawa hasil pemanggangan dan 

zat pewarna (Yuslianti, 2018). Tubuh manusia memiliki sistem antioksidan untuk 

menangkal radikal bebas, yang secara terus-meneruss dibentuk sendiri oleh tubuh 

berupa antioksidan dan terjadi di tingkat sel, membrane dan ekstra sel (Werdhasari, 

2014). Bila jumlah senyawa oksigen reaktif ini melebihi jumlah antioksidan dalam 

tubuh, kelebihannya akan menyerang komponen lipid, protein, maupun DNA 

sehingga mengakibatkan beberapa kerusakan yang disebut stress oksidatif 

(Winarsi, 2007), yang menyebabkan kerusakan dari tingkat sel, jaringan, hingga 

organ tubuh (Yuslianti, 2018). Reaksi inisiasi radikal bebas pada mitokondria 

menyebabkan diproduksinya Reactive Oxygen Species (ROS) berlebih yang 

bersifat reaktif dan berperan dalam proses menua (Werdhasari, 2014). 

 

2.3.2. Antioksidan Menetralisis Radikal Bebas 

Selalu menyerang elektron senyawa lain merupakan ciri khas dari radikal 

bebas yang mengakibatkan terbentuknya radikal baru. Selanjutnya jika mengikat 

molekul lainnya, akan terbentuk radiikal baru lagi, dan seterusnya hingga akan 

terjadi reaksi berantai (chain reactions). Rendahnya aktivitas antioksidan pada 

tubuh ditandai dengan kadar radikal bebas yang meningkat. Hal ini disebabkan 

karena semakin meningkatnya usia seseorang, sel-sel dalam tubuh mengalami 

degenerasi, proses metabolisme terganggu dan diperkuat dengan respon imun juga 

menurun. Faktor tersebut memicu munculnya berbagai penyakit degeneratif. Oleh 

karena hal tersebut, tubuh memerlukan asupan senyawa untuk meredam dampak 

negatif radikal bebas dan membantu melindungi tubuh. Antioksidan akan meredam 

reaktivitas radikal bebas sehingga reaksi berantai yang terjadi akan berhenti, karena 

senyawa ini merupakan pemberi electron (electron donor) atau reduktan dan 

bersifat sangat mudah dioksidasi. Dengan berat molekul yang kecil, radikal bebas 

akan diikat oleh antioksidan dan menginaktivasi berkembangnya reaksi oksidasinya 

melalui mekanisme mengoksidasi antioksidan dan melindungi molekul lain dalam 
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sel dari kerusakan (Werdhasari, 2014). Konsumsi antioksidan dalam jumlah tepat 

dan memadai dapat menurunkan kejadian penyakit degeneratif, seperti 

kardiovaskuler, kanker, dan aterosklerosiss. Selain itu antioksidan juga dapat 

meningkatkan status imunologis dan menghambat timbulnya penyakit degeneratif 

akibat penuaan (Winarsi, 2007). 

 

2.3.3. Penggunaan Antioksidan pada Kulit 

Antioksidan dalam konsentrasi yang kecil mampu menghambat proses 

oksidasi serta memiliki peran fisiologis yang beragam dalam tubuh. Kandungan 

antioksidan dari berbagai tanaman bertindak sebagai penangkal radikal, dan 

membantu dalam mengubah radikal menurunkan kereaktifannnya (Kumar, 2014). 

Berbagai kandungan aktif bahan alam asli Indonesiia banyak mengandung 

antioksidan. Penggunaan bahan alami Indonesia, dengan dengan biaya yang relatif 

terjangkau sebagai antioksidan sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas 

kesehatan masyarakat (Werdhasari, 2014). Antioksidan diantaranya dapat berupa 

enzim (misalnya superoksida dismutase atau SOD, katalase, dan glutation 

peroksidase), vitamin (misalnya vitamin E, C, A dan β-karoten), dan lainnya. 

Sistem pertahanan utama (primer) adalah antioksidan berjenis enzimatis yang 

bekerja pada kondisi stress oksidatif dengan mekanisme mencegah terbentuknya 

senyawa radikal bebas baru (Winarsi, 2007). Penggunaannya untuk kulit dapat 

diformulasikan dalam bentuk sediaan oral sebagai vitamin dan topical sebagai 

produk perawatan kulit. Ekstrak tumbuhan mengandung antioksidan dan vitamin 

banyak digunakan sebagai bahan dasar produk sediaan topikal yang menyajikan 

molekul yang dapat menonaktifkan ROS sehingga mencegah eritema dan penuaan 

dini kulit (Haerani dkk., 2018). 

 

2.4. Tanaman Delima 

2.4.1. Klasifikasi Ilmiah Tanaman Delima 

Berikut adalah klasifikasi ilmiah buah delima: 

Kerajaan : Plantae 

Divisi : Magnoliophyta 

Kelas : Magnoliopsida 
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Subkelas : Rosidae 

Ordo : Myrtales 

Famili : Lythraceae 

Genus : Punica 

Spesies : Punica granatum 

 

 

Gambar 2. 2 Buah Delima Putih 

 

2.4.2. Morfologi Delima 

Bentuk tanaman berbentuk pohon perdu meranggas, berbelok-belok, 

bercabang banyak (Sudjijo, 2014). Tanaman delima mempunyai akar tunggang dan 

sistem perakaran yang cukup dalam serta merupakan tanaman tahunan. Batang 

tanaman dapat tumbuh setinggi 2 – 4 meter atau lebih, berkayu keras, dan tegak 

lurus. Tanaman ini pada percabangannya kadang ditumbuhi duri dengan ukurang 

yang agak besar. Daun-daun tanaman berwarna hijau muda sampai hijau tua, 

berukuran kecil, serta berbentuk memanjang. Tanaman delima dapat berbunga dan 

berbuah sepanjang tahun. Bunga delima dapat berwarna putih, merah, atau oranye, 

tergantung jenis tanaman tersebut (Rukmana, 2003). 

Buahnya bertipe buni berbentuk bulat bermahkotakan kelopak daun. Buah 

delima bergelantungan dalam tandan denagn bentuk bulat sampai bundar. Buah 

muda berwarna hiijau sampai hijau kemerah-merahan, namun ketika tua berubah 

menjadi hijau kekuning-kuningan atau hijau kemerah-merahan hampir kecokelatan. 
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Daging buah tersebut merupakan kulit biji yang menebal dengan susunan padat dan 

dapat dikonsumsi bersama biji-bijinya (Rukmana, 2003). 

Bunganya berkuntum, satu tangkai bunga terdapat 1–5 kuntum berada pada 

ujung ranting, berdaun mahkota 3–7 helai, benangsarinya banyak, dan tangkai putik 

lebih panjang dari benangsari. Pada daerah yang beriklim basah tanaman akan 

selalu hijau, waktu pembungaan dan pembuahan akan berkepanjangan yang dapat 

menyebabkan kualitas buah kurang baik, sedangkan buah delima akan berkualitas 

baik bila dihasilkan pada daerah yang beriklim sejuk dan daerah kering yang 

beriklim panas (Sudjijo, 2014). 

 

2.4.3. Varietas Delima 

Berdasarkan warna bunga dan buahnya, delima sebagai berikut: 

1. Delima Putih 

Delima putih memiliki bunga yang berwarna keputih-putihan, buah berwarna 

hijau kekuning-kuningan, daging biji sebening air, butiran-butiran biji 

mengkilap seperti mutiara yang berwarna putih kemerah-merahan, dan rasa 

buah manis sampai agak kelat (Rukmana, 2003). Daun berjenis tunggal dan 

bertepi rata. Kulit akar keras, cepat patah, berbentuk saluran tak teratur dan tak 

sama bentuknya. Kulit batangnya tergulung berbentuk pipa, abu-abu coklat dan 

mengandung banyak gabus (Sastroamidjojo, 2001). 

2. Delima Merah 

Delima merah memiliki bunga berwarna merah tua dan bersusun, buah yang 

masih muda berwarna hijau kemerahan dan berubah menjadi merah jingga 

hampir kecokelatan ketika tua atau matang, daging buah berwarna merah 

bening dan membungkus biji, rasa buah manis (Rukmana, 2003). 

3. Delima Hitam 

Delima hitam (ungu) pada waktu stadium kecil buahnya berwarna hitam seperti 

busuk, namun setelah tua (matang) menjadi berwarna hitam kemerahan, daging 

buah berwarna merah muda dengan bercak merah di bagian tengahnya, rasa 

daging buah manis, tinggi tanaman mencapai 2 meter, daun-daun berukuran 

kecil, bunga berwarna oranye dan tanaman dapat berbuah sepanjang tahun 

(Rukmana, 2003). 
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4. Delima Susu Wantah 

Bunga berwarna merah, berdua, rasa kulit sepat seperti air teh encer 

(Sastroamidjojo, 2001). 

 

2.4.4. Manfaat 

Buah delima bermanfaat untuk kesehatan tubuh pada hampir semua bagian 

tanamannya mulai dari kulit, buah, daun dan sebagainya. Ekstrak buah delima 

terbukti dapat menangkal radikal bebas dan mengurangi stres oksidatif (Kumari et 

al., 2012). Sari buah delima merupakan penyedia antioksidan yang mengandung 

banyak flavonoid sebagai antioksidan untuk memperbaiki sel-sel yang rusak 

sekaligus mencegah radikal bebas di dalam. Buah delima juga dapat menurunkan 

perkembangan kedua jenis kanker kulit yaitu karsinoma sel basal dan karsinoma sel 

skuamosa (Sudjijo, 2014). Kulit buah delima mengandung sumber elagitanin yang 

merupakan senyawa polifenol sebagai antioksidan yang mampu mencegah penuaan 

dini. 

 

2.4.5. Kandungan Kimia 

Kulit buah delima kaya akan ellagitanin yang digunakan sebagai sumber 

antioksidan alami. Ellagitanin yang merupakan komponen utama dalam buah 

delima ditemukan hingga 37 jenis elagitanin (Mena et al., 2012). Kandungan 

ellagitanin dalam buah delima dapat mencapai 90% untuk menghasilkan efek 

antioksidan (Heber, 2009). Aktivitas biologi ellagitaninn akan membentuk 

kompleks senyawa yang dapat menyebabkan perubahan fisiologis pada jaringan 

mahluk hidup dan hal ini merupakan implikasi dari ikatan antara ellagitanin dengan 

protein, senyawa dengan berat molekul tinggi, senyawa sederhana, serta ion logam 

berat (Hernawan, 2003). Golongan senyawa tanin dapat memperlambat dan 

menghambat pembentukan oksigen aktif yang dapat menyebabkan oksidasi. 

Senyawa ini telah dilaporkan dapat menyerap radiasi UV dan mentransfer energi 

cahaya menjadi molekul lain dan bertindak sebagai senyawa antipatogen yang tidak 

spesifik dari hasil sifat antioksidan yang dimiliki (Navarro et al., 2017). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rowayshed (2013) terhadap kulit dan 

biji buah delima didapatkan data kandungan kimia sebagai berikut 
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Tabel II. 1 Kandungan Kimia Kulit dan Biji Buah Delima per 100 gram Serbuk 

Fraksi Fenol Konten (mg/100 g serbuk) 

Asam Elagat 44,19 

Katekin 868,40 

Asam Galat 125,80 

Resosenol 12,50 

Protokatekol 4,17 

Asam Parahidroksi Benzoate 9,02 

Fenol 242,70 

Vanillin 3,91 

Asam Kafein 60,46 

Asam Ferulat 5,89 

Asam p-kumarat 17,64 

Lain-lain 8,20 

Total 1401,88 

 

2.4.6. Ekstraksi Kulit Buah Delima Putih 

Ekstraksi didefinisikan sebagai pemisahan senyawa aktif dari jaringan 

tumbuhan maupun hewan dari komponen yang tidak aktif dengan menggunakan 

pelarut tertentu yang sesuai. Produk yang diperoleh dapat berupa ekstrak cairan, 

semisolid, atau serbuk yang ditujukan untuk pemakaian oral maupun eksternal. 

Ekstrak yang diperoleh dalam bentuk tingtur dan ekstrak cair dapat langsung 

digunakan sebagai obat, atau diproses lebih lanjut menjadi bentuk sediaan yang 

lebih modern seperti tablet atau kapsul, atau juga dapat berupa fraksi yang diperoleh 

dengan mengisolasi kandungan kimia tertentu (Handa et al., 2008). Terdapat 

banyak metode untuk melakukan ekstraksi, salah satunya yaitu dengan maserasi. 

Ellagitanin merupakan golongan senyawa tanin terhidrolisis. Sedangkan tanin 

adalah senyawa polifenol yang memiliki berat molekul tinggi (Hernawan, 2003).  

Ekstraksi senyawa polifenol dari tanaman biasanya menggunakan metode maserasi 

maupun maserasi dengan modifikasi. Adapun maserasi modifikasi yang dilakukan 

adalah dengan modifikasi kinetika (Jordao et al., 2012) maupun modifikasi 

ultrasonik (Navarro et al., 2017) yang dilakukan sebanyak tiga kali pada suhu 25°C 

Maserasi termasuk ekstraksi dengan prinsip metode pencapaiaan konsentrasi 

hingga terjadi kesetimbangan. Pada metode ini, bahan mentah atau serbuk simplisia 

ditempatkan dalam sebuah wadah tertutup dengan pelarut tertentu dan didiamkan 

pada suhu ruangan dalam periode waktu minimal 3 hari, dapat dengan pengadukan 

sering sampai zat yang diinginkan terlarut. Setelah tiga hari campuran disaring 
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untuk dipisahkan dari residunya. Maserasi merupakan metode ekstraksi yang paling 

mudah dan sederhana untuk dilakukan serta tidak memerlukan banyak alat 

(Azwanida, 2015). Metode ini dapat menghindari rusaknya senyawa-senyawa yang 

tidak tahan terhadap suhu tinggi. Tetapi metode ini juga memiliki kelemahan 

diantaranya boros waktu, penggunaan pelarutt yang cukup banyak dan 

memungkinkan beberapa senyawa hilang saat melakukan proses (Mukhriani, 

2014). Untuk melakukan ekstraksi, maka bahan aktif yang akan di ekstraksi harus 

memiliki sifat yang sama dengan pelarut yang akan digunakan. Sehingga bahan 

aktif yang akan diekstraksi dapat tertarik seluruhnya dalam pelarut tersebut. 

Pada saat akan melakukan ekstraksi diperlukan bahan baku yang berkualitas 

agar senyawa ellagitanin yang diperoleh melimpah. Pada proses pengeringan bahan 

baku sebaiknya dilakukan pada suhu kamar atau tidak melebihi dari suhu 40°C. 

Penurunan kadar secara drastiss dapat terjadi pada suhu diatas 40°C. Penggunaan 

kipas angin sangat dianjurkan jika pengeringan simplisia dilakukan dalam ruang 

yang kelembabannya tinggii. Hal tersebut dapat mempercepat proses pengeringan 

dan mencegah molekul air bereaksi dengan molekul tanin melalui luka-luka pada 

jaringan tumbuhan (Hernawan, 2003). Senyawa tanin secara umum dapat larut 

dengan pelarut dari polar sampai semipolar. Pada penelitian sebelumnya untuk 

mendapatakan senyawa ellagitanin dari tanaman dapat diekstraksi menggunakan 

pelarut seperti metanol, etanol dan asetonitril (Carbo et al., 2008) maupun pelarut 

campuran metil terbutil eter dan metanol dengan perbandingan 90:10 (Navarro et 

al., 2017). Penelitian lain menyebutkan ekstraksi tanin dapat menggunakan pelarut 

aseton 70% atau methanol 50% dalam air maupun menggunakan etanol. Prosedur 

ekstraksi yang sederhana tidak cukup untuk mengisolasi ellagitanin. Proses 

ekstraksi umumnya dilakukan secara berulang dan bertahap (Hernawan, 2003). 

 

2.5. Sediaan Masker 

Perawatan rutin pada wajah diperlukan untuk meningkatkan regenerasi kulit, 

elastisitas, kelembutan, hingga merubah kondisi dari kulit. Merupakan hal penting 

untuk menghentikan proses degenerasi utama penyusun pada kulit seperti kolagen 

dan elastin untuk mencegah timbulnya kerutan (Ganceviciene, 2012). Salah satunya 

adalah dengan menggunakan produk masker wajah sebagai perawatan sekaligus 
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membersihkan kulit. Penggunaannya pada kulit diaplikasikan sebagai lapisan tipis 

lalu lapisan tersebut dapat dilepas dari kulit setelah 15 – 30 menit pengaplikasian. 

Penggunaan masker wajah secara rutin efektif untuk membersihkan wajah dengan 

mengelupas lapisan terluar dari kulit yaitu lapisan keratin. Masker wajah juga dapat 

melembabkan kulit serta memberikan kelembutan pada kulit. Efek oklusif didapat 

dari penggunaan masker karena penguapan air tertahan pada lapisan kulit sehingga 

kulit menjadi lebih lembab. Selain itu masker wajah memberikan efek merelaksasi 

dan menyegarkan kulit setelah pemakaiannya (Shai et al., 2009). Diantaran bentuk 

sediaan masker yang paling umum adalah bentuk sediaan gel peel-off mask. 

 

2.5.1. Gel 

Bentuk sediaan gel dapat digunakan sebagai basis pada produk obat maupun 

kosmetik. Gel merupakan bentuk semisolid, tidak berwarna, transparan serta tidak 

mengandung lemak yang dapat menguap ketika kontak dengan kulit yang hangat 

(Shai et al., 2009). Menurut Farmakope Indonesia edisi V, gel adalah suspensi 

sistem semipadat yang dibuat dari partikel anorganik kecil atau molekul organik 

besar dan terpenetrasi oleh suatu cairan. Sistem dua fase merupakan massa gel 

dengan jaringan partikel kecil terpisah. Sedangkan fase tungal berupa 

makromolekul organik yang tersebar sama dalam suatu cairan atau pelarut yang 

sesuai sedemikian hingga tidak terlihat adanya ikatan antara mollekul makro. Gel 

fase ini dapat dibuat dari makromolekul sintetik maupun gom alam. Gel dapat 

memberikan bentuk seperti jeli dengan penambahan agen pembentuk gel (Ansel, 

2011). Gel berinteraksi antara partikel koloid dalam pembawa cairan. Pembawa ini 

secara terus menerus berinteraksi dengan partikel koloid dalam jaringan tiga 

dimensi yang dibentuk oleh ikatan antar partikel yang berdekatan. Pembawa pada 

gel dapat berupa air, aseton, alkohol maupun propilenglikol (Shai et al., 2009). 

 

Keuntungan Gel 

Bentuk sediaan gel lebih stabil dan dapat mengontrol pelepasan obat yang 

lebih baik dari sediaan topical lainnya seperti krim, ointment maupun pasta. 

Absorbsi dari formulasi gel baik sehinga meningkatkan bioavailabilitas dari obat 

yang terkandung didalamnya (Rathod, 2015). Gel dapat diformulasikan untuk 
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mudah dalam dioleskan dan diratakan dan akan memberikan efek dingin selama 

proses penguapan pelarut (Jones, 2008). Formulasi gel tidak menimbulkan lengket 

di kulit. Bentuk sediaan gel lebih diminati dalam hal perawatan wajah (skin care) 

dan kosmetik. Studi klinik menunjukkan bahwa bentuk sediaan gel lebih aman dan 

efektif pada pengobatan yang terkait dengan penyakit kulit (Rathod, 2015). 

 

Kekurangan Gel 

Bahan pembentuk gel kebanyakan merupakan polimer mudah larut air, 

sehingga menjadikan sediaan gel mudah dicuci oleh air (Rathod, 2015). Efek yang 

dihasilkan oleh sediaan gel cenderung lama dan diperlambat dan penambahan agen 

pembentuk gel memungkinkan untuk menyebabkan iritasi pada kulit. Pada sediaan 

gel mengandung banyak air sehingga menyebabkan pertumbuhan mikroorganisme 

dan jamur. Sediaan gel pada penyimpanannya dapat menyebabkan sinerensis 

(keluarnya pelarut dari matriks gel menuju permukaan) dan penguapan pelarut 

sehingga menyebabkan gel mongering (Ayesha et al., 2016).  

 

Bahan Pembentuk Gel 

Merupakan bahan yang digunakan untuk mengatur konsistensi dari formulasi suatu 

sediaan (Samala, 2016). Gelling agent yang dapat digunakan adalah makromolekul 

sintetis, seperti karbomer; turunan selulosa, seperti CMC atau hidroksipropil 

metilselulosa, dan gom alami, seperti tragakant. Carbomer adalah polimer larut air 

yang sering digunakan pada konsentrasi 0,5% hingga 2,0% (Ansel, 2011). Menurut 

Samala (2016), bahan pembentuk gel dapat diklasifikasikan menjadi tiga. Pertama 

merupakan polimer alami (protein) seperti gelatin, kasein, kolagen, putih telur, 

polisakarida seperti akasia, tragakan, kacang kedelai, pectin, dan xanthan gum. 

Kedua adalah polimer semisintesis (selulosa) seperti CMC, etilselulosa, 

hidroksipropil selulosa, magnesium aluminium silikat, metilselulosa dan natrium 

alginat. Ketiga adalah polimer sintesis seperti metilselulosa, hidroksipropil 

selulosa, hidroksipropilmetil selulosa, karboksi metil selulosa dan karbomer. Bahan 

pembentuk gel juga dapat berasal dari bahan anorganik seperti bentonit dan 

aluminium hidroksida serta dari surfaktan seperti setostearil alkohol, natrium lauril 

sulfat, dan lesitin. 
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2.5.2. Masker Gel Peel-Off 

Produk perawatan kulit ini termasuk kedalam jenis masker wajah. Masker 

wajah digunakan untuk membersihkan kulit wajah, menyerap kotoran, mengangkat 

sel kulit mati dan memberikan kelembaban pada kulit wajah (Sunatwanichkul, 

2017). Umumnya, pemakaian masker pada wajah cukup rumit, sedangkan gaya 

hidup masyarakat perkotaan yang penuh dengan kesiibukan. Masker peel-off 

merupakan alternatif masker yang mudah digunakan. Masker peel-off merupakan 

kosmetik perawatan kuliit wajah yang berbentuk jeli dan setelah pengaplikasiannya 

pada kulit wajah dalam waktu tertentu dapat mengering. Pemakaian masker peel-

off ditujukan untuk menjadikan kulit bersih dan segar dengan mengangkat kotoran 

dan sel kulit mati, mengembalikan kesegaran dan kelembutan kulit, bahkan dengan 

pemakaian teratur dapat mengurangi kerutan halus pada kulit wajah (Lucida dkk., 

2017). Pada masker peel-off dapat diformulasikan mengandung bahan aktif 

antioksidan seperti polifenol yang banyak terdapat pada tumbuhan. Masker peel-off 

ini diharapkan dapat meminimalkan degradasi dari kolagen dengan mengurangi 

konsentrasi radikal bebas pada jaringan kulit. Keunggulan dari masker wajah ini 

yaitu dapat dengan mudah dikelupas seperti membran film elastis setelah 

penggunannya. Masker yang baiik memiliki pH antara 4,5 - 6,5 yakni merupakan 

pH ideal bagi sediaan topikal karena serupa dengan pH dari kulit yang berkisar 

antara 4,5-6,5. Masker peel-off idealnya dapat mengering dalam waktu 15 – 30 

menit, karena hal tersebut merupakan waktu pengaplikasian masker secara umum 

(Zhelsiana dkk., 2016). 

 

 

Gambar 2. 3 Cara Menggunakan Masker Peel Off 
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2.6. Tinjauan Bahan Tambahan Masker Gel Peel-Off 

2.6.1. Polivinil Alkohol 

 

 

 

 

 

 

Kelarutan : Larut dalam air; sedikit larut dalam etanol (95%); tidak larut 

pada pelarut organik.  

Inkompatibilitas : Polivinil alkohol bereaksi dengan senyawa hidroksi 

sekunder, seperti esterifikasi. Inkompatibel terhadap garam 

anorganik, khususnya sulfat dan fosfat pada konsentrasi 

tinggi karena dapat terjadi pengendapan. 

Polivinil alkohol merupakan granul berwarna putih sampai krem dan tidak 

berbau. Polivinil alkohol terbuat dari polivinil asetat melalui hidrolisis. PVA dalam 

air membentuk polimer yang mudah larut. PVA dapat dikombinasikan dengan 

polimer lainnya untuk meningkatkan sifat seperti sensitivitas pH, biokompatibilitas, 

dan profil pelepasan obat, seperti kombinasi dengan polietilen glikol (Muppalaneni, 

2013). Hal ini dimanfaatkan pada berbagai aplikasi karena sifatnya yang 

kompatibel. PVA merupakan polimer biodegradabel dan kemampuan 

penguraiannya melalui hidrolisis karena adanya hidroksil pada atom karbon. PVA 

memiliki sifat lentur, fleksibel, dan keras. PVA resisten bahan kimia, mudah larut 

air, tahan terhadap perubahan suhu, biodegradabel serta tidak karsinogenik. Sifat 

ini membuatnya kompatibel dengan jaringan manusia. PVA memiliki struktur yang 

dapat menyerap protein serta adhesi sel dan tidak mengandung racun (Gaaz et al., 

2015). Digunakan sebagai pengikat, pembentuk film, dan meningkatkan viskositas 

dari produk kosmetik. Konsentrasi penggunaan PVA adalah 0,0035% hingga 15% 

pada produk perawatan kulit. Kualitas film PVA yang dihasilkan adalah jernih, 

tidak lengket dan kuat serta dapat bercampur dengan polimer alami maupun sintetis 

karena sifatnya yang larut air dan kompatibel sehingga akan memperbaiki sifat 

mekanis dan biodegradasinya bahkan dalam suasana anaerob (Kumar et al., 2017). 

Gambar 2. 4 Struktur Polivinil Alkohol 
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Karakteristik dari film tersebut dapat dilihat dari nilai elastic modulus dan tensile 

strength. Jika kedua parameter tersebut memiliki nilai tinggi maka kualitas film 

yang dihasilkan akan kuat serta elastis sehingga juga akan meningkatkan 

permeabilitas dari obat. Sifat film PVA yang kuat dapat mempertahankan integritas 

strukturnya dibawah tekanan (Silva et al., 2013). Penyimpanan polivinil alkohol 

dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk kering. Larutan dalam air stabil 

dalam wadah yang tahan korosi. Polimer ini meleleh pada suhu 180 - 228°C. 

Polivinil alkohol terurai lambat pada suhu 100°C dan terdegradasi cepat pada suhu 

200 C; stabil terhadap cahaya (Rowe et al., 2009). 

2.6.2. Hidroksipropilmetil Selulosa 

  

 

 

 

 

 

 

 

Kelarutan  : Larut dalam air dingin, membentuk koloid kental; praktis 

tidak larut dalam air panas, kloroform, etanol (95%), dan 

eter, tetapi larut dalam campuran etanol dan diklorometana, 

campuran metanol dan diklorometana, dan campuran air dan 

alkohol. 

Inkompatibilitas  : HPMC inkompatibel dengan senyawa oksidator. Sifatnya 

yang non-ionik tidak membentuk kompleks dengan garam 

logam maupun senyawa organik bermuatan sehingga akan 

membentuk endapan. 

Hidroksipropil metilselulosa atau dikenal HPMC berupa serbuk berwarna 

putih kekuningan, tidak berbau dan tidak berasa. Turunan selulosa ini digunakan 

dalam berbagai macam kosmetik sebagai zat pengental, zat pensuspensi, 

pembentuk film, penstabil, pengemulsi, emolien, dan pengikat. HPMC adalah zat 

inert yang merupakan selulosa nonionik yang tidak bereaksi dengan senyawa 

Gambar 2. 5 Struktur Hidroksipropilmetil Selulosa 
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organic ionik maupun eksipien yang lain dalam formulasi. HPMC stabil digunakan 

dalam berbagai macam kosmetik (Sahoo et al., 2015). Umumnya, sebagian besar 

penggunaan HPMC terdapat pada produk rambut, riasan mata dan wajah, serta 

perawatan kulit. Konsentrasi penggunaannya mencapai hingga 10%. Penambahan 

selulosa pada PVA sesuai karena keduanya bersifat polar, interaksi yang dihasilkan 

baik (termasuk ikatan hydrogen), bekerja sinergis dan stabil (Kumar et al., 2017). 

Pencampuran plasticizier PEG dengan HPMC juga akan meningkatkan sifat fisik 

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

merupakan bahan yang stabil, dengan sifat yang higroskopis setelah pengeringan. 

Larutan stabil pada pH 3 –11. Larutan dalam air relatif tahan terhadap enzim, 

memberikan stabilitas viskositas yang baik selama penyimpanan jangka panjang. 

Penyimpanan HPMC pada wadah tertutup baiik di tempat yang sejuk serta kering 

(Rowe et al., 2009). 

 

2.6.3. Polietilen Glikol 1500 

  

 

 

 

 

 

Kelarutan  : Semua polietilen glikol dengan berat molekul yang berbeda 

dapat larut dalam air dan dapat bercampur dengan polietilen 

glikol lainnya setelah dilelehkan. Polietilen glikol padatan 

larut dalam aseton, etanol 95% dan metanol tetapi tidak dapat 

larut dalam minyak lemak dan minyak mineral 

Inkompatibilitas  : Polietilen glikol bentuk cair dan padat incompatible dengan 

beberapa zat warna. Efektivitas pengawet jenis paraben dapat 

terganggu karena pengikatan dengan polietilen glikol 

Polietilen glikol merupakan zat hidrofilik yang stabil dan tidak berbahaya 

pada kulit. Polietilen glikol dengan berat molekul lebih dari 1000 berwarna putih 

dan memiliki tekstur seperti serpihan lilin, berbau manis. Polietilen glikol (PEG) 

Gambar 2. 6 Struktur Polietilen Glikol 
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berfungsi sebagai basis salep, plasticizer, lubrikan dan solven. PEG bentuk padat 

banyak digunakan sebagai plasticizer dengan polimer pembentuk film lainnya. 

Pada formulasi ini polietilen glikol 1500 digunakan sebagai plasticizer pada film 

PVA dan merupakan plasticizer yang paling banyak digunakan pada industri. 

Plasticizer digunakan untuk meningkatkan fleksibilitas dan mengurangi tegangan 

atau kekakuan pada polimer dan meningkatkan stabilitas (Vieira et al., 2011). 

Plasticizer berperan sebagai lubrikan internal pada polimer dan mencegah cracking 

dari formasi film (Saravana et al., 2018). Penambahan plasticizer PEG pada PVA 

akan meningkatkan elastisitas dari film PVA yang dihasilkan. Perbedaan berat 

molekul PEG yang ditambahkan akan berpengaruh pada nilai elastic modulus dan 

tensile strength. Semakin tinggi berat molekul PEG yang ditambahkan akan 

meningkatkan nilai elastic modulus dan tensile strength sehingga kualitas film PVA 

yang dihasilkan akan semakin baik. Tetapi jika berat molekul PEG yang 

ditambahkan pada film PVA terlalu tinggi akan menurunkan interaksi antara PEG-

PVA maupun PEG-HPMC terutama pada ikatan hidrogen yang dihasilkan. Matriks 

hidrofilik HPMC juga dapat digunakan sebagai solven untuk PEG dalam formulasi 

(Laboulfie et al., 2012). PEG merupakan polimer yang stabil secara termal, murah, 

dan tidak beracun (Zhong et al., 2013). Karakteristik PEG yang mudah larut dan 

mudah dicuci dengan air menjadikannya digunakan sebagai basis salep. 

Keberadaan polietilen glikol dalam film coating dapat meningkatkan permeabilitas 

air. PEG stabil pada udara dan larutan serta tidak mendukung adanya pertumbuhan 

mikroba dan tidak dapat tengik. PEG sebaiknya disimpan di tempat kering pada 

wadah tertutup baik seperti stainless steel, aluminium maupun gelas (Rowe et al., 

2009). 

 

2.6.4. Propilenglikol 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2. 7 Struktur Propilenglikol 
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Kelarutan  : Dapat bercampur dengan aseton, kloroform, etanol (95%), 

gliserin, dan air; larut pada 1 banding 6 bagian eter; tidak 

bercampur dengan minyak mineral 

Inkompatibilitas  : Propilenglikol inkompatibel dengan senyawa pengoksidasi 

seperti kalium permanganat. 

Propilenglikol merupakan alkohol alifatik yang berbentuk cairan bening dan 

kental, tidak berwarna, praktis tidak berbau, rasa manis dengan sedikit tajam 

menyerupai Gliserin. Propilenglikol digunakan untuk meningkatkan viskositas, 

meningkatkan penetrasi obat ke kulit, melembabkan kulit, pelarut dan pengharum 

pada kosemtik. Penggunaan propilenglikol sampai dengan konsentrasi 50,0% tidak 

toksik dan tidak karsinogenik serta tidak menimbulkan iritasi pada kulit (Fiume et 

al., 2012). Propilenglikol juga dapat berfungsi sebagai pengawet, plastisizer, 

pelarut, dan penstabil untuk zat larut air. Pada formulasi ini propilenglikol berfungsi 

sebagai humektan sekaligus plasticizer. Tanpa adanya plasticizer, kualitas film 

PVA yang dihasilkan akan mudah rapuh. Penggunaan propilenglikol sebagai 

humektan dan plasticizer akan semakin meningkatkan kelembutan dan fleksibilitas 

dari film PVA (Jantrawut et al., 2017). Propilenglikol stabil di wadah tertutup baik 

pada suhu dingin, sedangkan pada temperatur tinggi dan di tempat terbuka 

mengalami oksidasi. Propilen glikol stabil secara kimia saat dicampurkan dengan 

etanol (95%), gliserin, atau air. Bahan ini bersifat higroskopik dan harus disimpan 

dalam wadah tertutup rapat serta terlindung sinar matahari (Rowe et al., 2009). 

 

2.6.5. Metil Paraben 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 8 Struktur Metil Paraben 
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Kelarutan  : larut dalam 1 banding 400 air pada suhu 20 C, larut dalam 1 

banding 3 ethanol 95%, larut dalam 1 banding 60 gliserin, 

praktis tidak larut dalam minyak mineral, larut dalam 1 

banding 5 propilenglikol 

Inkompatibilitas  : Aktivitas antimikroba menurun oleh adanya nonionic 

surfactant, seperti tween 80. Namun, adanya propilenglikol 

dapat mencegah interaksinya dengan polisorbat 80. Tidak 

bercampur dengan bentonit, magnesium trisilicate, talk, 

tragacant, sorbitol, natrium alginat, minyak esensial, dan 

atropine, dan bereaksi dengan berbagai gula. Propilparaben 

berubah warna dengan adanya besi dan terhidrolisis oleh 

alkali lemah dan asam kuat. 

Pengawet banyak digunakan dalam kosmetik, makanan, minuman dan 

produk farmasi non-steril untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme. 

Pengawet golongan hidroksibenzoat (paraben) adalah alkil ester dari asam p-

hidroksibenzoat dengan sifat antibakteri dan antijamur (Mincea et al., 2009). 

Nipagin berupa serbuk kristal putih atau tak berwarna, tidak berbau dengan rasa 

sedikit terbakar. Metilparaben dapat digunakan sendiri dengan konsentrasi 0,02 – 

0,3% atau digunakan kombinasi dengan paraben lain pada preparasi produk farmasi 

karena menghasilkan efek sinergis. Karena spektrum antimikroba yang luas dengan 

toksisitas yang relatif rendah, stabilitas yang baik, dan tidak mudah menguap, 

paraben umum digunakan sebagai pengawet untuk mencegah perubahan dan 

degradasi dari kosmetik, produk farmasi dan makanan dari kontaminasi mikroba 

dan jamur. Pedoman European Economic Community (EEC) menetapkan bahwa 

paraben diizinkan dalam konsentrasi hingga 0,8% dalam kosmetik, dengan 

konsentrasi maksimum untuk masing-masing individu 0,4% (b/b). Larutan berair 

pada pH 3 – 6 dapat bertahan hingga kurang lebih 4 tahun pada suhu kamar, 

sementara larutan berair di pH 8 atau di atasnya akan terurai cepat. Metilparaben 

disimpan dalam wadah tertutup baik (Rowe et al., 2009). 
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2.6.6. Propil Paraben 

  

 

 

 

 

 

Kelarutan  : larut dalam 1 banding 2500 air pada suhu 20°C, larut dalam 

1 banding 1,1 ethanol 95%, larut dalam 1 banding 250 

giserin, larut dalam 1 banding 3330 minyak mineral, larut 

dalam 1 banding 3,9 propilenglikol 

Inkompatibilitas  : Aktivitas antimikroba propil paraben berkurang oleh 

surfaktan nonionik sebagai hasil dari miselisasi. Absorbsi 

propil paraben oleh magnesium aluminium silikat, 

magnesium trisilikat, besi oksida kuning dapat mengurangi 

khasiat jenis pengawet ini. Propil paraben berubah warna 

dengan adanya besi dan terhidrolisis oleh alkali lemah dan 

asam kuat. 

Propil paraben merupakan serbuk putih, tidak berwarna, tidak berasa. 

Pengawet golongan hidroksibenzoat (paraben) adalah alkil ester dari asam p-

hidroksibenzoat dengan sifat antibakteri dan antijamur (Mincea, 2009). Propil 

paraben digunakan pada kosentrasi 0,01 – 0,6%. Kombinasi propil paraben 0,02% 

dengan metil paraben 0,18% umum dipakai pada sediaan farmasi untuk 

menghasilkan efek yang sinergis. Pada pH 3-6, larutan berair stabil pada suhu 

kamar hingga sekitar 4 tahunan, sedangkan larutan dengan pH 8 atau lebih cepat 

terhidrolisis setelah disimpan 60 hari dalam suhu ruangan. Penyimpanan nipasol 

dalam tempat sejuk kering (Rowe et al., 2009). 

 

Gambar 2. 9 Struktur Propil Paraben 
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2.6.7. Asam Askorbat 

  

 

 

 

 

 

 

Kelarutan  : larut dalam 1 banding 3,5 air pada suhu 20°C, larut dalam 1 

banding 25 ethanol 95%, larut dalam 1 banding 1000 giserin, 

praktis tidak larut dalam minyak, eter dan kloroform 

Inkompatibilitas  : inkompatibel dengan basa, besi dan bahan pengoksidasi 

Asam askorbat atau yang dikenal sebagai vitamin C merupakan serbuk atau 

serbuk kristal putih hingga putih kekuningan, tidak berbau dengan rasa asam yang 

umum digunakan sebagai antioksidan dengan kadar 0,01 – 0,1% pada sediaan 

berair. Vitamin C memiliki cincin 5-hidrokarbon yang sama dengan gula. Jika 

berikatan dengan hidrogen, asam askorbat menjadi asam gula yang lemah yang 

digunakan pada dermatologi. Vitamin C berperan sebagai antioksidan dengan 

melindungi kulit dari stres oksidatif dengan mendonorkan elektron untuk 

dinetralisir oleh radikal bebas. Bioavailabilitasnya inadekuat pada kulit jika 

dikonsumsi per oral (Telang, 2013). Asam askorbat dapat digunakan pada 

perawatan penuaan kulit, bekas luka, dan aman digunakan pada produk sunscreen 

(Peter et al., 2016). Serbuk akan menjadi gelap jika terpapar oleh cahaya. Bentuk 

serbuk stabil terhadap udara tanpa ada oksigen, panas atau bahan pengoksidasi 

lainnya. Bentuk larutan tidak stabil khususnya pada larutan basa. Proses oksidasi 

meningkat dengan adanya cahaya dan panas yang dikatalisis oleh besi. Larutan 

asam askorbat stabil pada pH 5,4. Penyimpanan serbuk asam askorbat pada wadah 

tertutup baaik, terindung dari sinar dan ditempat yang sejuk (Rowe et al., 2009). 

 

2.6.8. Aquades 

Kelarutan  : Bercampur dengan sebagian besar pelarut polar 

Gambar 2. 10 Struktur Asam Askorbat 
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Inkompatibilitas  : Air berreaksi dengan obat dan eksipien lain yang rentan 

terhadap hidrolisis. Air bereaksi cepat dengan kalsium oksida 

dan magnesium oksida serta dengan garam-garam anhidrat 

sehingga terbentuk hidratnya 

Aquades merupakan cairan jernih, tidak berwarna; tidak berbau (Farmakope 

Indonesia edisi V) yang banyak digunakan sebagai pelarut pada pembawa sediaan 

farmasi. Aquades memiliki suhu didih 100°C. Air secara kimiawi stabil pada semua 

keadaan fisik (es, cair, dan uap). Sistem penyimpanan harus dipastikan bahwa air 

terlindungi dari kontaminasi ionik dan senyawa organic yang dapat menyebabkan 

peningkatan konduktivitas dan karbon organik total. Sistem penyimpanan juga 

harus meminimalkan pertumbuhan mikroba dengan mencegah masuknya partikel 

asing dan mikroorganisme (Rowe et al., 2009). 

 


