
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penuaan kulit secara dini biasanya terjadi pada kulit yang memiliki 

karakteristik kering, karena produksi minyak pada kelenjar sebum mengalami 

penurunan. Salah satu dari faktor yang sering muncul dikarenakan radikal bebas, 

dimana radikal bebas adalah atom, molekul atau senyawa yang dapat berdiri 

sendiri dan tidak mempunyai pasangan, oleh karena itu mempunyai sifat sangat 

reaktif dan tidak stabil (Winarti, 2010). Dalam jumlah tertentu radikal bebas 

bermanfaat bagi kesehatan, akan tetapi jika berlebihan dapat merusak dan 

membahayakan. Terdapat dua sumber radikal bebas, bisa berasal dari luar tubuh 

(eksogen) dan juga dari dalam tubuh (endogen) (Sayuti dkk, 2015). Secara alami 

tubuh mempunyai suatu mekanisme perlindungan dari serangan radikal bebas 

yakni dengan sistem antioksidan.  

Kebutuhan antioksidan bagi tubuh sangatlah beragam, sedangkan dalam 

tubuh tidak mempunyai cadangan antioksidan dalam jumlah yang banyak. 

Menurut Wildman (2001) antioksidan adalah suatu agen yang dapat membatasi 

efek dari reaksi oksidasi dalam tubuh akibatnya kerusakan sel akan dihambat. 

Salah satu kegunaan antioksidan adalah dapat digunakan sebagai anti-aging yang 

dapat mencegah penuaan dini, biasanya untuk anti-aging dibutuhkan antioksidan 

yang tinggi agar dapat merawat kulit wajah (Winarsi, 2007) sehingga dibutuhkan 

antioksidan tambahan dari luar. Untuk sediaannya sendiri bisa diformulasikan 

sebagai sediaan kosmetik dalam bentuk sediaan semisolida krim, gel atau lotion. 

Manggis (Garcinia mangostana Linn) merupakan buah tropis khas Indonesia, 

dimana limbah kulit manggis sangatlah berlimpah, akan tetapi masyarakat kurang 

memanfaatkan dengan baik limbah tersebut. Menurut penelitian Subroto (2008) 

kulit buah manggis mempunyai sifat sebagai anti-aging, menurunkan tekanan 

darah tinggi, menurunkan berat badan, antivirus juga antibakteri. Sedangkan pada 

penelitian lain, kulit buah manggis (Garcinia mangostana Linn) mengandung 

senyawa yang memiliki aktifitas farmakologi dan antioksidan. Senyawa tersebut 

diantaranya flavonoid, tanin dan xanton (Ho et al., 2002; Jung et al., 2006). Tidak 

banyak ditemui senyawa xanton pada buah – buahan lain. Pada kulit buah 
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manggis kandungan senyawa xantonnya sendiri sekitar 123,97 mg/100 ml (Eddy, 

2012). Senyawa xanton pada kulit buah manggis merupakan antioksidan tinggi 

karena aktivitas antioksidannya 66,7 kali lebih besar dari buah wortel dan 8,3 kali 

lebih besar dari jeruk, selain itu sifat antioksidan yang dikandung kulit buah 

manggis melebihi dari sifat antioksidan yang terdapat pada vitamin E dan vitamin 

C (Permana, 2010). Xanton pada tanaman buah manggis, selain antioksidan juga 

memiliki aktivitas biologis sebagai anti-aging, antikanker, antitumoral, 

antiinflamasi, antialergi, antibakteri, antijamur dan antivirus (Suksamrarn dkk, 

2006; Pedraza-Choverri et al, 2008; Eddy, 2012).  

Didapatkan dari beberapa hasil penelitian yang sudah dilakukan bahwa 

ekstrak etanol kulit buah manggis memiliki nilai IC50 5,03 µg/mL, sedangkan 

untuk ekstrak etil asetat memiliki nilai IC50 41,56 µg/mL. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa ekstrak etanol kulit manggis memiliki aktivitas antioksidan 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan ekstrak etil asetat kulit manggis (Liza dkk, 

2016). Sedangkan pada pada hasil penelitian Sani dkk. (2015) fraksi etil asetat 

kulit buah manggis memiliki aktivitas antioksidan yang sangat tinggi dimana nilai 

IC50 19,240 µg/mL. Hasil penemuan lain ditemukan nilai IC50 oleh ekstrak air dan 

etanol berturut – turut sebesar 34,8 ppm dan 30,78 ppm (Weecharangsan et al, 

2006). Menurut Nervita dkk (2012) dalam penelitiannya, kemampuan antioksidan 

ekstrak kulit buah manggis sangat kuat dengan nilai IC50 kurang dari 50%. 

 Pemanfaatan ekstrak kulit buah manggis sebagai anti-aging dapat 

diformulasikan sebagai sediaan topikal karena mampu memberikan efek lokal 

langsung ke kulit. Salah satunya dengan pembuatan masker dalam bentuk bubuk, 

dimana cara pemakaian dari masker tersebut sedikit rumit, perlu menggunakan air 

untuk melarutkannya dan pengeringannya membutuhkan waktu yang sedikit lama, 

sehingga peneliti melakukan modifikasi dari masker bubuk yang sudah beredar 

dipasaran menjadi sediaan masker peel off. Dimana keuntungan dari penggunaan 

masker peel off tidak menimbulkan rasa sakit, gel mudah kering, dan apabila 

sudah mengering hanya diperlukan pengangkatan lapisan gel dari kulit tanpa 

dibilas dengan air (Lestari dkk., 2015). Masker peel off dapat digunakan oleh 

konsumen yang memiliki kulit normal, kombinasi, berminyak dan berjerawat. 

Komposisi bahan – bahan yang ditambahkan dapat mempengaruhi kualitas fisik 
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masker peel off. Komponen paling utama dalam pembuatan masker peel off adalah 

pembentuk film dan humektan. Dimana komponen pembentuk film merupakan 

faktor kritis yang dapat mempengaruhi sifat fisika dari sediaan itu sendiri (Rowe 

et al, 2009). Humektan juga berperan penting dalam sediaan tersebut, fungsinya 

sendiri adalah untuk menjaga kestabilan sediaan dengan cara mengabsorbsi 

lembab dari lingkungan dan mengurangi penguapan air yang terjadi dalam sediaan 

(Martin, 1993).  

Salah satu contoh yang dapat digunakan sebagai pembentuk film adalah 

polivinil alkohol karena mempunyai sifat biodegradable dan biocompatible 

(Ogur, 2005). Kelebihan dari polivinil alkohol dapat menghasilkan gel yang cepat 

mengering dan mampu memberikan lapisaan film yang transparan, kuat, plastis 

dan dapat melekat baik pada kulit. Selain itu dapat juga meningkatan viskositas 

yang dapat mempengaruhi sifat fisik dan stabilitas sediaan. Rentang konsentrasi 

yang dapat digunakan berkisar antara 10 – 16% (Lestari dkk, 2013). Pada 

penelitian kali ini dipilih PEG 1500 sebagai gelling agent karena tergolong dalam 

basis gel hidrofilik, stabil pada pH 4 – 7, dapat membentuk gel yang jernih dan 

bersifat netral, memiliki viskositas yang stabil pada penyimpanan jangka panjang 

dan bersifat lunak, rendah terhadap racun (Safitri, 2010). 

Berdasarkan uraian diatas, maka akan dilakukan penelitian formulasi masker 

peel off kulit buah manggis dengan variasi pembentuk film polivinil alkohol 

dengan PEG 1500. Sedangkan untuk parameter uji yang digunakan adalah mutu 

fisika dan kimia sediaan yang meliputi organoleptis, homogenitas, pH, daya sebar, 

viskositas, lama pengeringan, stabilitas, dan dilakukan pengujian aktivitas 

antioksidan ekstrak kulit buah manggis tersebut. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh kadar PEG 1500 (1,5%, 2%, dan 2,5%) dengan PVA 

12% terhadap karakteristik fisik, kimia dan stabilitas sediaan masker peel off kulit 

buah manggis? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Mengetahui pengaruh kadar PEG 1500 (1,5%, 2%, dan 2,5%) dengan PVA 

12% terhadap karakteristik fisik, kimia dan stabilitas sediaan masker peel off kulit 

buah manggis. 

 

1.4 Hipotesis Penelitian 

 Adanya pengaruh variasi kadar PEG 1500 (1,5%, 2%, 2,5%) dengan PVA 

12% terhadap terhadap karakteristik fisik, kimia serta stabilitas masker wajah 

peel-off ekstrak kulit buah manggis (Garcinia mangostana Linn.) 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pengembangan 

potensi limbah kulit buah manggis berkhasiat yang masih layak pakai yang dapat 

diformulasikan dalam bentuk sediaan farmasi semi solida dengan nilai jual yang 

tinggi. 

 


