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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kulit 

Kulit adalah organ tubuh terbesar dari sistem yang menutupi otot dan organ 

dasar. Kulit berfungsi sebagai pelindung terhadap suhu berbahaya, cahaya, dan 

infeksi. Kulit juga mampu menyimpan air, lemak, vitamin D, indera perasa 

stimulasi yang menyakitkan dan menyenangkan. Rata – rata berat kulit orang 

dewasa sekitar 2,7 kg (Mackiewicz, 2008). 

Kulit disebut juga integumen atau kutis yang tumbuh dari dua macam 

jaringan yaitu jaringan epidermis dan jaringan pengikat (penunjang) yang 

menumbuhkan lapisan dermis. Terdapat susunan serabut saraf yang teranyam 

halus berguna untuk merasakan sentuhan atau sebagai alat raba dan merupakan 

indikator umum untuk melihat perubahan pada kulit (Syaifuddin, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 Lapisan Kulit 

1. Epidermis 

Lapisan paling luar yang terdiri atas lapisan epitel gepeng. Unsur utamanya 

adalah sel – sel tanduk (keratinosif) dan sel melanosit. Lapisan epidermis tumbuh 

secara terus karena lapisan sel induk yang berada dibawah dapat bermitosis terus 

– menerus, sedangkan lapisan paling luar akam mengelupas dan gugur. 

Gambar 2.1 Struktur Kulit (Peckham, 2014) 
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Dari sudut kosmetik, epidermis merupakan bagian kulit yang paling sering 

terkana paparan langsung dengan kosmetik. Meskipun ada beberapa jenis 

kosmetik yang digunakan sampai ke dermis, namun tetap epidermis menjadi 

tujuan utama penggunaan kosmetik. Ketebalan epidermis berbeda – beda pada 

bagian tubuh, paling tebal berukuran 1 milimeter, misalnya pada telapak tangan 

dan telapak kaki, dan pada kelopak mata, dahi, pipi dan perut memiliki lapisan 

yang paling tipis berukuran 0,1 milimeter (Tranggono dan Latifah., 2007) 

 a. Stratum korneum 

Lapisan ini terdiri atas banyak lapisan sel tanduk (keratinasi), tipis, 

kering dan tidak berinti. Sitoplasmanya diisi dengan serat keratin, maki ke 

luar letak sel makin tipis seperti sisik lalu terkelupas dari tubuh, kemudian 

sel yang terkelupas akan digantikan dengan sel yang lain. Lapisan tanduk 

hampir tidak mengandung air karena adanya penguap air, elastisitasnya 

kecil, dan sangat efektif untuk pencegahan penguapan air dari lapisan yang 

lebih dalam (Syaifuddin, 2009). 

b. Stratum lusidum 

Lapisan ini terdiri atas beberapa lapis sel yang sangat gepeng dan 

bening. Lapisan ini banyak ditemukan pada daerah tubuh yang berkulit 

tebal (Syaifuddin, 2009). Terletak dibawah stratum corneum, antara 

stratum lucidum dan stratum granulosum terdapat lapisan keratin yang 

tidak bias ditembus (Tranggono dan Latifah., 2007) 

 c. Stratum granulosum 

Lapisan ini terdiri dari 2 – 3 lapis sel polygonal yang sedikit tipis dengan 

inti ditengah dan sitoplasma berisi butiran keratohialin atau gabungan 

keratin dengan hialin. Lapisan ini dapat menghalangi masuknya benda 

asing maupun kuman ke dalam tubuh (Syaifuddin, 2009). 

 d. Stratum spinosum 

Lapisan ini terdiri atas banyak lapisan sel berbetuk kubus dan polygonal, 

inti terdapat ditengah dan sitoplasmanya berisi berkas serat yang terpaut 

pada desmosom. Dapat menahan gesekan dan tekanan dari luar, tebal dan 

berada di daerah tubuh yang banyak bersentuhan atau menahan beban dan 

tekanan seperti tumit dan pangkal kaki (Syaifuddin, 2009) 
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 e. Stratum malpigi 

Merupakan laisan terdalam dari epidermis yang berbatasan dengan 

dermis dibawahnya dan terdiri atas selapis sel berbentuk kubus 

(Syaifuddin, 2009) 

 f. Stratum basal 

Lapisan terbawah dari epidermis yang di dalamnya terdapat sel – sel 

melanosit, dimana sel tersebut tidak mengalami keratinisasi dan fungsinya 

hanya membentuk pigmen melanin dan memberikannya kepada sel – sel 

keratinosit melalui dendrit. Satu sel melanosit dapat melayani sekitar 36 

sel keratinosit (Tranggono dan Latifah., 2007) 

2. Dermis 

Dermis terutama terdiri dari bahan dasar serabut kolagen dan elastin yang 

berada di dalam substansi dasar bersifat koloid dan terbuat dari gelatin 

mukopolisakarida. Batas dermis sulit ditentukan karena menyatu dengan lapisan 

subkutis (hypodermis), ketebalannya antara 0,5 – 3 mm. Dermis bersifat ulet dan 

elastis yang berguna untuk melindungi bagian yang lebih dalam. Serabut kolagen 

dapat mencapai 72 persen dari keseluruhan berat kulit manusia bebas lemak. 

Di dalam dermis adneska kulit seperti folikel rambut, papilla rambut, kelenjar 

keringat, saluran keringat, kelenjar sebasea, otot penegak rambut, ujung pembuluh 

darah dan ujung saraf, juga sebagian serabut lemak (Tranggono dan Latifah., 

2007; Syaifuddin, 2009). 

3. Lapisan Subkutan 

Hipodermis adalah lapisan bawah kulit yang terdiri atas jaringan pengikat 

longgar, komponennya serat longgar, elastis dan sel lemak. Pada daerah perut, 

lapisan ini dapat mencapai ketebalan 3 cm. Sedangkan pada kelopok mata, penis 

dan skortum, lapisan subkutan tidak mengandung lemak. Dalam lapisan 

hypodermis terdapat anyaman pembuluh arteri, vena dan anyaman saraf yang 

berjalan sejajar dengan permukaan kulit bawah dermis. Lapisan ini mempunyai 

ketebalan bervariasi dan mengikat kulit secara longgar terhadap jaringan di 

bawahnya (Syaifuddin, 2009). 
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2.1.2 Fungsi Kulit 

Kulit memiliki banyak fungsi yang berguna dalam menjaga homeostasis 

tubuh, di antaranya adalah:  

a. Fungsi Proteksi  

 Serabut elastis pada dermis serta jaringan lemak subkutan berfungsi 

mencegah trauma mekanik langsung terhadap tubuh bagian dalam. Lipid 

yang berada di dalamnya dilepaskan untuk mencegah evaporasi air dari 

permukaan kulit dan dehidrasi, selian itu juga mencegah masuknya air 

dari lingkungan luar tubuh melalui kulit. Pigmen melanin yang 

terkandung dapat melindungi dari efek sinar UV yang berbahaya. Selain 

itu ada sel – sel yang berperan sebagai sel imun yang protektif, seperti 

sel Langerhans dan sel fagosit (Martini, 2006). 

b. Fungsi Ekskresi 

Kelenjar pada kulit dapat mengeluarkan zat – zat yang tidak berguna 

atau sisa metabolisme dalam tubuh misalnya NaCl, urea, asam urat, 

ammonia dan sedikit lemak. Sebum yang diproduksi kelenjar palit kulit 

melindungi kulit dan menahan penguapan yang berlebihan sehingga 

kulit tidak kering, berfungsi juga untuk menghambat pertumbuhan 

bakteri, dan memproteksi keratin (Tortora et al, 2006) 

c. Fungsi Absorbsi 

Kemampuan absorpsi kulit dipengaruhi oleh tebal tipisnya kulit, hidrasi, 

kelembaban, metabolisme dan jenis vehikulum. Proses penyerapan dapat 

berlangsung melalui celah antarsel atau melalui muara saluran kelenjar, 

akan tetapi lebih banyak melalui sel-sel epidermis daripada muara 

kelenjar (Tortora et al, 2006).  

d. Fungsi Pengaturan Suhu 

Pada saat suhu tinggi, tubuh akan mengeluarkan keringat dalam jumlah 

banyak serta memperlebar pembuluh darah (vasodilatasi) sehingga panas 

akan terbawa keluar dari tubuh. Sebaliknya, pada saat suhu rendah, 

tubuh akan mengeluarkan lebih sedikit keringat dan mempersempit 

pembuluh darah (vasokonstriksi) sehingga mengurangi pengeluaran 

panas oleh tubuh (Harien, 2010). 
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e. Fungsi kreatinisasi 

Fungsi ini dapat memberikan perlindungan kulit terhadap infeksi secara 

mekanis fisiologik. 

f. Fungsi pembentukan pigmen 

Sel pembentuk pigmen terletak di lapisan basal dan sel ini berasal dari 

rigi saraf. Jumlah melanosit dan besarnya butiran pigmen menentukan 

warna kulit ras maupun individu. 

g. Fungsi persepsi 

Kulit mampu mengenali rangsangan yang diberikan karena adanya saraf 

sensorik yang terdapat di dermis dan subkutis. Rangsangan panas oleh 

badan ruffini di dermis dan subkutis, rangsangan dingin oleh badan 

krause yang terletak di dermis, rangsangan rabaan oleh badan meissner 

yang terletak di papilla dermis dan rangsangan tekanan oleh badan 

paccini di epidermis. 

 

2.2 Antioksidan 

Secara kimia senyawa antioksidan adalah senyawa pemberi elektron. Secara 

biologis, pengertian antioksidan adalah senyawa yang dapat menangkal atau 

meredam dampak negatif oksidan. Antioksidan bekerja dengan cara mendonorkan 

satu elektronnya kepada senyawa yang bersifat oksidan sehingga dapat 

menghambat aktivitasnya (Winarti, 2010). Antioksidan dibutuhkan tubuh untuk 

melindungi tubuh dari serangan radikal bebas. (Kesuma dkk, 2015). Radikal 

bebas diketahui dapat menginduksi penyakit kanker, arteriosclerosis dan penuaan, 

disebabkan oleh kerusakan jaringan karena oksidasi (Kikuzaki dan Nakatani, 

1993). 

Tubuh manusia tidak mempunyai cadangan antioksidan dalam jumlah yang 

berlebih, sehingga apabila terbentuk banyak radikal maka tubuh membutuhkan 

antioksidan eksogen. Kemungkinan adanya efek samping yang belum diketahui 

dari antioksidan sintetik menyebabkan antioksidan alami menjadi alternatif yang 

sangat dibutuhkan (Sunarni, 2005). 

Antioksidan pada bidang kesehatan dan kecantikan dapat diberfungsi untuk 

mencegah penyakit kanker dan tumor, penyempitan pada pembuluh darah, 
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penuaan dini dan lain – lain. Sedangkan pada bidang industri pangan, antioksidan 

dapat digunakan untuk mencegah terjadinya proses oksidasi yang dapat 

menyebabkan kerusakan, menetralisir terjadinya tengik, perubahan warna dan 

aroma serta kerusakan fisik lainnya (Tamat et al, 2007). 

 

2.2.1 Klasifikasi Antioksidan 

Secara umum, antioksidan dibedakan menjadi dua yaitu: 

1. Antioksidan enzimatis misalnya enzim superoksida dismutase (SOD), 

katalase dan glutation peroksidase  

2. Antioksidan non-enzimatis adalah antioksidan eksogenus yang banyak 

ditemukan dalam sayur – sayuran dan buah – buahan. Antioksidan golongan 

ini masih dibagi lagi menjadi dua kelompok yaitu antioksidan larut lemak 

seperti tokoferol, karotenoid, flavonoid, quinolon dan bilirubin. Antioksidan 

larut air seperti asam askorbat, protein pengikat logam (Kesuma dkk, 2015) 

Sedangkan berdasarkan fungsi dan mekanisme kerjanya antioksidan dibagi 

menjadi tiga yaitu: 

1. Antioksidan primer  

Antioksidan primer dapat disebut juga dengan antioksidan enzimatis yang 

bersifat sebagai pemutus reaksi berantai (chain-breaking antioxidant) yang 

bias bereaksi dengan radikal – radikal lipid dan mengubahnya menjadi 

produk baru yang lebih stabil daripada sebelumnya (Kesuma dkk, 2015). 

Contoh dari antioksidan primer adalah Superoksida Dismutase (SOD), 

Glutation Peroksidase (GPx), katalase dan protein pengikat logam. GPx 

disebut juga antioksidan enzimatis yang dapat melindungi jaringan dari 

kerusakan oksidatif yang disebabkan radikal bebas oksigen seperti anion 

superoksida (O2
*-

), radikal hidroksil (OH
*
) dan hydrogen peroksida (H2O2). 

2. Antioksidan sekunder 

Antioksidan sekunder disebut juga dengan antioksidan non-enzimatis yang 

banyak ditemukan dalam sayuran dan buah – buahan. Contoh antioksidan 

sekunder adalah vitamin E, vitamin C, β-karoten, isoflavon, bilirubin dan 

albumin. Antioksidan sekunder dapat berperan sebagai pengikat ion, 
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penangkap oksigen, pengurai hidroperoksida menjadi senyawa non radikal, 

penyerap radiasi UV atau deaktivasi singlet oksigen. (Kesuma dkk., 2015).  

3. Antioksidan tersier 

Antioksidan tersier meliputi system enzim DNA-repair dan metionin 

sulfoksida reduktase. Enzim ini bekerja dengan cara memperbaiki kerusakan 

biomolekuk yang disebabkan radikal bebas (Putra, 2008; DepKes, 2008). 

Berdasarkan sumbernya antioksidan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu 

antioksidan alami (antioksidan yang didapatkan dari hasil ekstraksi bahan alami), 

contohnya vitamin A, karotenoid, vitamin C, vitamin E, antosianin, isoflavon, 

selenium. Antioksidan sintetik (antioksidan yang didapatkan dari hasil sintesa 

reaksi kimia), beberapa contoh antioksidan sintetik Butil hidroksi anisol (BHA), 

Butil hidroksi toluene (BHT), propil galat, Tert-butil hidroksi quinon (TBHQ) 

(Kesuma dkk, 2015). 

 

2.2.2 Mekanisme Kerja Antioksidan 

Antioksidan tubuh mempunyai mekanisme tertentu dalam setiap aktivitasnya. 

Tingginya suatu kadar MDA dalam plasma merupakan salah satu indikasi telah 

terjadi aktivitas oksidadi. Konsumsi antioksidan yang cukup dapat menekan 

ativitas oksidasi (Evans et al, 1995). Oksidasi adalah jenis reaksi kimia yang 

melibatkan pengikatan oksigen, pelepasan hidrogen atau elektron. Sedangkan 

proses oksidasinya sendiri adalah suatu peristiwa alami yang terjadi di alam dan 

dapat terjadi pula dimanapun tak terkecuali di dalam tubuh kita. Antioksidan ini 

secara nyata mampu memperlambat oksidasi zat yang mudah teroksidasi 

meskipun dalam konsentrasi yang rendah (Krisnadi, 2015). 

Antioksidan akan menetralisir radikal bebas sehingga tidak mempunyai 

kemampuan lagi mencuri elektron dari sel dan DNA. Mekanisme antioksidan 

dalam menghambat oksidasi dapat disebabkan oleh empat macam mekanisme 

yaitu: 

a. Pelepasan hidrogen dari antioksidan. 

b. Pelepasan elektron dari antioksidan. 

c. Adisi asam lemak ke cincin aromatik pada antioksidan. 
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Gambar 2.2 Cara kerja antioksidan (Krisnadi, 2015) 

d. Pembentuk senyawa kompleks antara lemak dan cincin aromatic dari 

antioksidan 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Meknisme kerja antioksidan primer dengan cara melindungi jaringan dari 

kerusakan oksidatif yang disebabkan oleh radikal bebas oksigen, radikal hidroksil 

dan hidrogen peroksida dengan memutus reaksi berantai atau dikenal juga dengan 

istilah chain-breaking-antioxidant (Winarsi, 2007). Sedangkan mekanisme kerja 

antioksidan sekunder dengan cara mengkelat logam yang bertindak sebagai pro-

oksidan, menangkap radikal dan mencegah terjadinya reaksi berantai. Akibatnya 

radikal bebas tidak akan bereaksi dengan komponen seluler (Winarsi, 2007). 

 

2.3 DPPH 

DPPH (1,1,-Difenil-2-pikrilhidrazil) adalah suatu metode yang dilakukan 

untuk uji aktivitas antioksidan. Metode ini dapat memberikan informasi 

reaktivitas senyawa yang diuji dengan suatu radikal stabil. Uji ini dipilih karena 

cara pengujiannya yang tergolong sederhana, mudah, cepat dan peka serta hanya 

memerlukan beberapa sampel (Hanani dkk, 2005). 

Keadaan suatu radikal dikatakan stabil apabila memiliki warna violet intens 

yang berkurang dengan kehadiran antioksidan (mampu menangkap elektron 
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bebas) atau radikal lain yang memungkinkan mengukur efek bleaching yang 

disebabkan oleh senyawa tertentu. 

Ketika larutan DPPH dicampurkan dengan zat yang dapat menghasilkan atom 

hydrogen, maka akan menimbulkan bentuk tereduksi dengan hilangnya warna 

ungu. Reaksi utama yang terjadi adalah: 

Z·+ AH = ZH + A· 

dimana radikal DPPH dituliskan dengan Z· dan pendonor molekul dengan AH, 

sedangkan ZH adalah bentuk tereduksi dan A· adalah radikal bebas yang 

diproduksi pada langkah pertama. Kemudian radikal bebas akan mengalami reaksi 

lebih lanjut yang mengontrol stoikiometri secara keseluruhan, yaitu jumlah 

molekul DPPH tereduksi (decolorised) oleh satu molekul reduktan (Molyneux, 

2004). 

Pada metode DPPH ini dinyatakan dengan IC50 (Inhibition Concentration) 

atau dinyatakan lain sebagai EC50 (Efficient Concentration). Dimana IC50 sendiri 

adalah konsentrasi ekstrak yang dapat menurunkan 50% intensitas serapan (Mulja 

dan Suharman, 1995). 

 

2.4 Radikal Bebas 

Radikal bebas adalah atom, molekul atau senyawa yang dapat berdiri sendiri 

yang mempunyai elektron tidak berpasangan, oleh karena itu mempunyai sifat 

yang sangat reaktif dan tidak stabil. Elektron yang tidak berpasangan selalu 

berusaha untuk mencari pasangan baru, sehingga dapat dengan mudah bereaksi 

terhadap zat lain dalam tubuh (Winarti, 2010). Jika radikal bebas sudah terbentuk 

dalam tubuh, maka akan terjadi reaksi berantai dan akan menghasilkan radikal 

bebas baru. Reaksi ini dapat berakhir jika terdapat dua buah gugus radikal bebas 

membentuk ikatan non-radikal (Kartika, 2010). 

Pembentukan radikal bebas akan terjadi secara terus – menerus di dalam 

tubuh. Hal ini dapat terjadi melalui proses metabolisme sel normal, proses 

perasangan, kekurangan nutrisi, ataupun merespon adanya radiasi sinar gama, 

ultraviolet (UV), polusi lingkungan sekitar dan asap rokok (Wijaya, 1996). 

Winarti (2010) menambahkan, bahwa faktor yang menyebabkan timbulnya 
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Gambar 2.3 Proses masuknya radikal bebas ke dalam tubuh (Krisnadi, 2015) 

radikal bebas dalam tubuh antara lain sinar X, asap mobil, bahan kimia dalam 

makanan termasuk obat – obatan dan diet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa radikal bebas 

yang berlebihan mampu memicu dan memperparah penyakit jantung, infesi, 

tumor dan kanker, penyakit mata (katarak dan glukoma), penyakit kulit (alergi 

dan dermatitis) dan dapat mempercepat proses penuaan (Krisnadi, 2015). 

 

2.5 Tanaman Manggis 

2.5.1 Klasifikasi  

Manggis (Garcinia mangostana Linn.) merupakan tumbuhan yang berasal 

dari Asia tenggara meliputi Thailand, Indonesia, Malaysia, dan Myanmar. Sentra 

produksi manggis di Indonesia antara lain di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa 

Timur, Lampung dan Sumatera Barat. Manggis merupakan tumbuhan fungsional 

karena sebagian besar dari tumbuhan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai obat. Di 

luar negeri buah ini dijuluki sebagai “Queen of the Tropical Fruits” (Ratumya 

buah – buahan tropik), karena memiliki rasa yang lezat, bentuk buah yang indah 

dan tekstur daging buah yang putih halus (Rai dan Poerwanto, 2008). Sedangkan 

di Indonesia sendiri manggis memiliki berbagai sebutan lokal seperti manggu 

(Jawa Barat), manggusto (Sulawesi Utara), manggus (Lampung), manggista 

(Sumatera Barat). 
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Klasifikasi manggis secara taksonomi sebagai berikut : 

 Kingdom  : Plantae 

 Sub Kingdom  : Tracheobionta 

 Divisi   : Spermatophyta 

 Sub Divisi  : Angiospermae 

 Kelas   : Dicotyledoneae 

 Sub Kelas  : Dilleniidae 

 Ordo   : Guttiferanales 

 Famili   : Guttiferae 

 Genus   : Garcinia 

 Spesies  : Garcinia mangostana Linn. (Bahri et al., 2012) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2 Morfologi 

Buah musiman dengan kulitnya berwarna ungu tua karena mengandung 

banyak antosianin dan isi berwarna putih. Dalam satu buah terdapat 5 – 6 buah 

daging, mempunyai 1 – 3 biji, selaput biji tebal berair, putih serta dapat dimakan. 

Pohon selalu hijau, tinggi sekitar 6 – 20 m, mempunyai batang tegak, batang 

pokok jelas, kulit batang coklat, memiliki getah kuning. Daun tungal, saling 

berhadapan atau bersilang berhadapan, helaian; mengkilat dipermukaan, 

permukaan atas hijau gelap dan bawah hijau terang, bentuk elips memanjang, 12 – 

23 x 4,5 – 10 cm, tangkai 1,5 – 2 cm. bunga betina 1 – 3 di ujung batang, susunan 

menggarpu, garis tengah 5 – 6 cm. Daun berkelopak, dua daun kelopak yang 

terluar hijau kuning, 2 yang terdalam lebih kecil, bertepi merah, melengkung kuat, 

Gambar 2.4 Buah manggis (Eka, 2009) 
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tumpul. Mahkota terdiri dari 4 daun mahkota, bentuk telur terbalik, berdaging 

tebal, hijau kuning, tepi merah atau hampir semua merah. Bakal buah beruang 4 – 

8, kepala putik berjari – jari 4 – 6. Buah berbentuk bola tertekan, garis tengah 3,5 

– 7 cm, ungu tua, dengan kepala putik duduk (tetap), kelopak tetap, dinding buah 

tebal, berdaging, ungu dengan getah kuning. Pohon manggis mempunyai akar 

serabut. (Dalimartha, 2003) 

 

2.5.3 Kandungan Kimia 

Buah manggis merupakan buah yang memiliki banyak keunggulan 

dibandingkan buah – buah pada umumnya. Buah ini terkenal dengan dengan rasa 

asam manis yang berasal dari perpaduan kandungan kadar gula dan kadar asam, 

selain itu buah manggis dan kulitnya mengandung antioksidan yang sangat tinggi 

yaitu senyawa yang dapat mengurangi kapasitas radikal bebas untuk 

menimbulkan kerusakan pada sel, jaringan dan organ yang dapat menimbulkan 

penuaan (aging) atau masalah lain. Buah ini juga mengandung katekin, potassium, 

kalsium, fosfor, vitamin B1, B2 dan B6, besi dan vitamin C (Eddi, 2012). Berikut 

komposisi nilai gizi buah manggis: 

 

Tabel II.1 Komposisi Nilai Gizi Buah Manggis/100 Gram (DepKes RI, 1990) 
Komposisi Nilai 

Air  70-80 g 

Protein 0,5 g 

Lemak 0,6 g 

Karbohidrat 5,6 g 

Kalsium 5,7 mg 

Fosfor 9,4 mg 

Besi 0,3 mg 

Vitamin B1 0,06 mg 

Vitamin B2 0,04 mg 

Vitamin C 35 mg 

Xanton kulit buah  107,76 mg 

Xanton daging buah  29,00 mg 

Energi 63 Kkal 
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Kandungan xanton dalam buah manggis memiliki derivat yang meliputi 

mangostin, mangostenol, mangostinon A, mangostinon B, trapezifolixanthon, 

tovophyllin B, α mangostin, β mangostin, garcinon B, gartanin, flavonoid 

epicatechin dan mangosytanol (Al-fatah, 2011). 

Xanton adalah pigmen fenol berwarna kuning yang reaksi warnanya serta 

gerakan kromatografinya serupa dengan flavonoid, namun secara kimia xanton 

berbeda dengan flavonoid dan mudah dibedakan dari spectrum yang khas. 

guttiferae, Gentinaceae, Moraceae, dan Polygalaceae merupakan golongan suku 

yang mengandung hampir semua xanton dan derivatnya. Tetapi pada mangiferin 

hanya terdapat baik pada paku pakuan maupun dalam tumbuhan tinggi (Harbon, 

1996). Xanton dapat diisolasi dari kulit, buah utuh, kulit kayu dan daun manggis. 

Beberapa studi menunjukkan bahwa xanton yang diperoleh dari manggis 

mempunyai efektifitas yang luar biasa. Dimana pada suatu penelitian dilaporkan 

memiliki aktivitas sebagai antioksidan, antitumor, anti-inflamasi, antiallergim 

antibakteri, antijamur dan antivirus (Chaverri et al, 2008) 

 

2.6 Ekstraksi 

Ekstraksi adalah suatu teknik pemisahan senyawa berdasarkan perbedaan 

distribusi zat terlarut di antara dua pelarut yang saling bercampur. Pada umumnya 

zat terlarutnya bersifat tidak larut atau sedikit larut dalam suatu pelarut tetapi 

mudah larut jika menggunakan pelarut lain. Metode yang tepat dapat ditentukan 

oleh tekstur kandungan air bahan yang akan diekstrak dan senyawa yang akan 

diisolasi (Harborne, 1996). Senyawa aktif yang terkandung dalam simplisia 

seperti minyak atsiri, alkaloid, flavonoid, dan lain – lain. Dimana struktur 

kimianya yang berbeda – beda akan mempengaruhi kelarutan serta stabilitas 

senyawa tersebut terhadap pemanasan, udara, cahaya, logam berat dan derajat 

keasaman. Jika senyawa aktif yang dikandung dalam simplisia sudah diketahui 

akan mempermudah pemilihan pelarut dan cara ekstraksi yang tepat (DepKes RI, 

2000). 
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2.6.1 Metode Ekstraksi 

Menurut Ditjen POM (2000) metode ekstraksi dapat dikelompokkan menjadi 

dua cara, yaitu : 

1. Cara Dingin 

a. Maserasi 

Proses pengekstrakan simplisia menggunakan pelarut dengan pengocokan 

beberapa kali atau pengadukan pada temperatur ruangan. Simplisia halus 

maupun kasar yang kontak langsung dengan pelarut disimpan dalam 

wadah tertutup dengan jangka waktu tertentu dan pengadukan yang sering 

sampai zat yang diingkan dapat larut.  

b. Perkolasi 

Proses ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru sampai sempurna yang 

umumnya dilakukan pada suhu ruang. Prosesnya terdiri dari tahapan 

pengembangan bahan, maserasi antara, perkolasi sebenarnya, terus sampai 

diperoleh ekstrak yang jumlahnya 1 – 5 kali dari bahan. Proses perkolasi 

lebih baik dibandingkan dengan proses maserasi. 

2. Cara Panas 

a. Soxhlet 

Ekstraksi dengan menggunakan pelarut yang selalu baru, umumnya 

dilakukan dengan alat khusus sehingga prosesnya kontinu dengan jumlah 

pelarut yang relative konstan dengan adanya pendingin bilik. 

b. Refluks 

Dilakukan dengan pelarut pada temperature titik didihnya, selama waktu 

tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan adanya 

pendingin balik. Pada residu pertama dilakukan proses pengulangan 

sampai 3 – 5 kali sampai didapatkan proses ekstraksi yang sempurna. 

c. Infus 

Ekstraksi yang menggunakan pelarut air pada suhu penangas air selama 15 

– 20 menit. 

d. Dekok 

Perlakuannya sama dengan infus, tetapi diperlukan waktu yang lebih lama 

(≥30
o
C). 
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e. Digesti 

Proses maserasi kinetik pada temperatur yang lebih tinggi dari suhu 

kamar, secara umum dilakukan pada suhu 40-50
o
C. 

 

2.7 Gel 

Farmakope Indonesia edisi V menjelaskan gel atau jeli merupakan system 

semi padat terdiri dari suspense yang dibuat dari partikel anorganik kecil atau 

molekul organik besar yang terpenetrasi oleh suatu cairan (DepKes RI, 2014). Gel 

umumnya mengandung air, akan tetapi pada etanol dan minyak juga dapat 

digunakan sebagai fase pembawa. Penampilan gel transparan atau berbentuk 

suspense partikel koloid yang terdispersi dimana dengan jumlah yang banyak 

dapat membentuk gel koloid dengan struktur tiga dimensi. Terbentuknya gel 

dengan struktur tiga dimensi disebabkan karena adanya cairan yang tertangkap 

sehingga molekul pelarut tidak dapat bergerak (Ansel, 1989). 

 

2.7.1 Karakteristik Gel 

Zat yang ideal dalam pembentukan gel untuk sediaan farmasi dan kosmetik 

ialah inert, aman dan tidak bereaksi dengan komponen lain. Pemilihan bahan 

pembentuk gel dalam setiap formulasinya memiliki tujuan untuk membentuk sifat 

seperti padatan yang cukup baik selama penyimpanan yang dengan mudah dapat 

dipecah bila diberikan daya yang disebabkan oleh pengocokan dalam botol, 

pemerasan tube atau selama penggunaan topical. Tujuan pembuatannya harus 

disesuaikan dengan penggunaan sediaan yang diharapkan. Mudah dibentuk 

melalui penurunan suhu, tetapi dapat juga dibentuk bila gel telah mengalami 

pemanasan hingga suhu tertentu. (Lachman et al, 2008; Lieberman et al, 1996). 

 

2.7.2 Klasifikasi Gel 

a. Gel sistem fase tunggal 

Gel fase tunggal terdiri dari makromolekul organik yang tersebar sama 

dalam suatu cairan hingga tidak terlihat adanya ikatan antara molekul 

makro yang terdispersi. Gel fase tunggal dapat dibuat dari carbomer atau 

gom alam seperti tragakan (FI V,2014). 
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b. Gel sistem dua fase 

Pada sistem ini digunakan magma bentonit sebagai massa gel, karena 

dapat berupa tiksotropik, membentuk semipadat jika dibiarkan dan 

menjadi cair pada pengocokan. Sediaan harus dikocok dahulu sebelum 

digunakan untuk menjamin homogenitasmnya (FI V, 2014) 

 

2.7.3 Keuntungan Gel 

Menurut Voigt (1994) keuntungan sediaan gel adalah mampu melakukan 

penyebaran pada kulit dengan baik, dapat memberikan efek dingin yang 

dijelaskan melalui penguapan lambat dari kulit, tidak ada penghambatan fungsi 

rambut secara fisiologis, sangat mudah dicuci dengan air, dan dapat melepaskan 

obat dengan baik. 

 

2.7.4 Kekurangan Gel 

Kekurangan sediaan gel menurut Lachman (1994) adalah harus menggunakan 

zat aktif yang larut di dalam air sehingga diperlukan penggunaan peningkatan 

kelarutan seperti surfaktan agar gel tetap jernih pada berbagai perubahan 

temperatur, mudahnya terkena iritasi karena kandungan surfaktan yang tingga, 

dan harga relatif lebih mahal. 

 

2.8 Masker Peel off 

Masker wajah adalah sediaan kosmetik untuk perawatan kulit wajah. Masker 

wajah memiliki manfaat sebagai pemberi kelembaban, mengembalikan tekstur 

kulit, memberi nutrisi pada kulit, melembutkan kulit, membersihkan pori-pori 

kulit, mencerahkan warna kulit, mengendurkan otot-otot wajah dan 

menyembuhkan jerawat (Irawati dan Sulandjari, 2013) 

Salah satu jenis masker wajah adalah masker peel off. Masker peel off 

merupakan masker yang terbuat dari bahan polimer yaitu polivinil alkohol dan 

(Shai et al, 2009). Masker ini membentuk tembus terang (transparan) pada kulit. 

Bahan dasar atau basis adalah bersifat jelly dari gum, dan latex, dan biasanya 

dikemas dalam bentuk tube. Penggunaannya langsung diratakan pada kulit wajah 

(Mulyawan dan Suriana, 2013). Keunggulan masker peel off off yaitu dapat 



21 
 

 
 

memberikan sensasi dingin hal ini dikarenakan lambatnya proses penguapan air 

pada kulit namun tidak menghambat fungsi respiration sensibilis karena tidak 

melapisi permukaan kulit secara kedap serta tidak menyumbat pori-pori kulit, 

pemakaian dilakukan pada bagian tubuh yang berambut, daya sebar dan daya 

lekat baik, serta mampu melepaskan zat aktif dengan baik (Lieberman and 

Banker, 1989; Voigt, 1994).  

Adapun cara mengangkatnya dengan cara mengelupas, diangkat pelan – pelan 

secara utuh mulai dagu keatas sampai kejidat dan berakhir di dahi. Masker 

diaplikasikan pada permukaan kulit dengan cara dioleskan, ditunggu mengering, 

mengeras dan membentuk lapisan tipis, fleksibel serta transparan biasanya 15-30 

menit kemudian dikelupas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

2.9 Komponen Penyusun Sediaan Gel 

2.9.1 Gelling Agent 

Sejumlah polimer yang digunakan dalam pembentukan struktur yang 

berbentuk jaringan atau jala yang merupakan bagian terpenting dari sistem gel 

(Agoes dan Darijanto, 1993). Berikut adalah beberapa contoh dari gelling agent: 

a. Polimer Alami (Natural Polimers) 

Polimer yang bersifat anionik, bermuatan negatif dalam larutan air atau 

pendispersi. Contohnya: alginat, karagenan, pektin, kitosan. 

b. Polimer Akrilik 

Polimer yang mempunyai nama resmi carbomer 934P yang terikat dengan 

eter, membentuk gel pada konsentrasi 0,5%. Carbopol digunakan sebagai 

Gambar 2.5 Cara menggunakan masker gel peel off (Shai et al., 2009) 
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pengencer pada berbagai produk farmasi dan kosmetik. Merupakan agen 

gel yang kuat dan hanya diperlukan dalam konsentrasi kecil. 

c. Polimer Sintesis 

Polimer yang dibuat oleh manusia dan tidak terdapat pada alam. Berfungsi 

untuk meningkatkan viskositas sediaan karena mempunyai daya tarik 

polimer yang sangat baik. Contoh: polivinil alcohol (PVA), damarvinil 

asetat, polivinil klorida (PVC), polivinil pirolidin (PVP). 

 d. Derifat selulosa (semisintesis) 

 Polimer ini mempunyai struktur yang ditemukan pada tanaman. Dapat 

menghasilkan gel yang bersifat netral, viskositas stabil tahan terhadap 

pertumbuhan mikroba, gel jernih, dan menghasilkan film yang kuat pada 

kulit. Contoh: MC, HPMC, CMC, HEMC, HEC, dan HPC (Lieberman et 

al, 1996). 

 

2.9.2 Humektan 

Humektan dibutuhkan dalam komponen penyusun sediaan gel karena bahan 

ini dapat menyerap air dari udara sehingga dibutuhkan komponen ini untuk 

menjaga agar gel tetap lembab dan mudah mengering pada suhu kamar. Contoh: 

gliserol, propilenglikol (PG),  polietilenglikol (PEG), dan sorbitol dengan 

konsentrasi 10 – 20% (Silje dkk, 2003).  

 

2.9.3 Chelating Agent 

Chelating agent ditambahkan karena bertujuan untuk mencegah basis dan zat 

yang sensitive terhadap logam. Contoh: EDTA (Lieberman et al., 1996). 

 

2.9.4 Pengawet 

Penambahan pengawet digunakan untuk menghambat pertumbuhan mikroba 

dengan cara membunuh, menghilangkan dan mengurangi kontaminasi mikroba. 

Dikatakan ideal jika efektif pada konsentrasi rendah untuk melawan mikroba 

dengan spektrum luas, larut dalam formula, tidak menimbulkan toksik, dan 

compatible terhadap wadahnya. Contoh: metil hidroksil benzoat, propil hidroksil 



23 
 

 
 

benzoat, klokokresol, asam benzoat, dan benzalkonium klorida (Lieberman et al, 

1996). 

 

2.9.5 Antioksidan  

Senyawa yang dapat menghambat proses oksidasi dari bahan yang mudah 

teroksidasi oleh udara, dapat menjada kestabilan sediaan kosmetik. Antioksidan 

harus aman dalam  penggunaanya, efektif pada konsentrasi rendah, stabil pada 

proses pengolahan (Lacman et al, 1994). Contoh: Sistem bahan obat hidrofil 

(natrium bisulfit, natrium sulfit natrium metabisulfit, asam askorbat), Antioksidan 

alam (tokoferol, asam nordihidroguaiaretat), dan Antioksidan sintesis (eter asam 

askorbat, BHA, BHT). 

 

2.10 Monografi Komponen Masker Gel Peel Off 

2.10.1 Polivinil Alkohol (PVA) 

  

 

 

 

 

Polimer sintesis yang larut dalam air dengan rumus (C2H4O)n. DImana nilai n 

untuk bahan yang tesedia terletak di antara 500 dan 5000, setara dengan berat 

molekul sekitar 20.000 – 20.000. Polivinil alkohol berupa bubuk granul berwarna 

putih hingga krem dan tidak berbau (Rowe et al, 2009). 

Polivinil alkohol dapat digunakan sebagai agen pengingkat viskositas dan 

filming agent karena memiliki kemampuan untuk membentuk film setelah 

pelarutnya menguap. Viskositas dan kekuatan film bervariasi, tergantung pada 

derajat saponifikasi dan polimerisasi (Rowe et al, 2009). Oleh karena itu polivinil 

alkohol berperan dalam memberikan efek peel off karena memiliki sifat adhesive 

sehingga dapat membentuk lapisan film yang mudah dikelupas jika sudah kering 

(Brick et al, 2014). Dalam kosmetik, konsentrasi polivinil alkohol yang digunakan 

Gambar 2.6 Rumus bangun polivinil akohol (Rowe et al., 2009) 
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Gambar 2.7 Rumus bangun polietilen glikol (Rowe et al., 2006) 

berkisar antara 7 – 10% yang diketahui bersifat tidak mengiritasi kulit dan mata. 

Jika digunakan sebagai pembentuk lapisan film masker wajah gel peel off 

menggunakan rentang konsentrasi 10 – 16% (Lestari dkk, 2013). Sedangkan pada 

pembentukan gelling agent rentang yang digunakan adalah 10 – 20% (Swarbrick, 

2007). 

 

2.10.2 Polietilen glikol (PEG) 

 

 

 

 

 

  

Carbowax atau PEG mempunyai sifat stabil, mudah larut dalam air hangat, 

tidak beracun, non-korosif, tidak berbau, tidak berwarna, memiliki titik lebur yang 

sangat tinggi (580°F), tersebar merata, higoskopik (mudah menguap) dan juga 

dapat mengikat pigmen. Sifat PEG yang lunak dan rendah racun membuatnya 

banyak dipergunakan sebagai dasar obat salep, dan pembawa dari bahan obat. 

Sifat PEG yang larut dalam air menyebabkan bahan obat mudah terlepas dan 

terserap pada kulit lebih cepat dari minyak yang teremulsi dalam air (Safitri, 

2010). Penggunaan PEG sebagai pelarut juga dapat meningkatkan distribusi 

(penyebaran) obat didalam tubuh manusia (Sweetman, 2009). 

PEG-1500 adalah bahan kimia yang berwarna putih seperti lilin, parrafin, 

sebagai benda padat pada suhu kamar, tidak beracun, tidak berkarat, tidak berbau, 

inert, tidak mudah terhidrolisis, tidak membantu pertumbuhan jamur dan dapat 

dikombinasikan berdasarkan bobot molekulnya (Sweetman, 2009). 
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Gambar 2.8 Rumus bangun asam askorbat (Vitamin C) (Rowe et al., 2009) 

 

2.10.3 Ascorbic Acid (Vitamin C) 

   

 

 

 

 

Vitamin C atau asam askorbat adalah suatu senyawa yang mempunyai atom 

karbon 6 yang daoat larut dalam air. Mempunyai rumus kimia C6H8O6 dengan 

berat molekul 176 gram/mol dengan pH 2,1 – 2,6. Zat ini berwujud kristal putih 

kekuningan dengan kelarutan yang tinggi pada air (Kumar et al, 2011). 

 

2.10.4 Propilenglikol 

 

 

 

 

  

Propilenglikol adalah cairan bening, tidak berwarna, kental dan hampir tidak 

berbau, memiliki rasa manis sedikit tajam menyerupai gliserol. Dalam kondisi 

biasa, propilenglikol stabil dalam wadah yang tertutup baik dan tetap stabil jika 

dicampur dengan gliserin, air atau alcohol. Pada sediaan topical propilenglikol 

berfungsi sebagai humektan dengan rentang konsentrasi ± 15%. Selain sebagai 

humektan, propilenglikol juga memiliki fungsi sebagai pengawet, desinfektan, 

pelarut, agen penstabil, co-solvent, dan plasticizer yang dapat dicampur dengan 

air (Rowe et al, 2009) 

 

Gambar 2.9 Rumus bangun propilenglikol (Rowe et al., 2009) 
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2.10.5 Metil Paraben (Nipagin) 

 

Gambar 2.10 Rumus bangun metil paraben (Rowe et al, 2009) 

 

Metil paraben atau nipagin adalah zat antimikroba yang memiliki rumus 

molekul C8H8O3 dengan berat molekul 166,18 g/ml. Metil paraben sangat larut 

dalam etanol, eter, propilen glikol dan air panas (Rowe et al, 2009). Metil paraben 

berbentuk kristal tidak berwarna atau serbuk kristal berwarna putih yang tidak 

berbau atau hampir tidak berbau. Metil paraben diperbolehkan berada pada 

sediaan topikal sebanyak 0,02% - 0,3%. Metil paraben dapat digunakan sendiri 

atau dikombinasikan dengan zat antimikroba lainnya (Rowe et al, 2009). 

 

2.10.6 Propil Paraben (Nipasol) 

 

  

 

 

  

Propil paraben yang memiliki rumus kimia C10H12O3 berbentuk serbuk putih, 

Kristal, tidak berbau dan tidak berasa. Banyak digunakan sebagai pengawet 

antimikroba pada kosmetik, sediaan farmasi maupun pada produk 

makanan.Aktivitas antimikroba propil paraben terjadi diantara pH 4 – 8. Efikasi 

pengawet dapat menurun dengan meningkatnya pH karena pembentukan anion 

fenolat. Paraben lebih aktif terhadap jamur dan ragi daripada terhadap bakteri, 

Gambar 2.11 Rumus bangun propil paraben (Rowe et al., 2009) 

 



27 
 

 
 

mereka juga lebih aktif terhadap gram positif dibandingkan dengan gram negatif 

(Rowe et al, 2009) 

 

2.10.7 Aquades 

  

 

 

 

 

 

 

Nama resmi  : Aquades  

Rumus molekul : H2O 

Pemerian  : Cairan tidak berwarna, jernih 

Kegunaan  : Sebagai fase air dan pelarut (Kibbe, 2009) 

Gambar 2.12 Rumus bangun aquades (Kibbe, 2009) 

 


