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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Periode tahun 2000 – 2005 angka harapan hidup penduduk Indonesia (laki-

laki dan perempuan) adalah 67,8 tahun, pada periode 2020 – 2025 meningkat 

menjadi 73,6 tahun (Data Statistik Indonesia, 2011). Hal tersebut menyebabkan 

meningkatnya ketertarikan serta kepedulian masyarakat terhadap upaya 

memperlambat proses penuaan (Yaar & Gilchrest, 2007).  

Proses penuaan kulit terjadi secara alami sesuai penambahan umur secara 

internal dan eksternal, yang banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Penuaan 

eksternal salah satunya disebabkan oleh photoaging (Radiasi UV) (Anggowarsito, 

2014). Penuaan juga disebabkan oleh kerusakan akibat reaksi radikal bebas yang 

terus-menerus menyerang sel dan jaringan. Dengan kata lain, kerusakan struktur 

dan fungsi mencirikan penuaan. Kerusakan ini menyebabkan kondisi patologis dan 

dapat berakhir pada kematian (Zalukhu, 2016). 

Radikal bebas berperan terhadap kerusakan tingkat sel dan jaringan terkait 

usia seseorang. Pada kondisi normal, terjadi keseimbangan antara oksidan, 

antioksidan, dan biomolekul. Radikal bebas yang berlebih menyebabkan 

antioksidan seluler natural kewalahan, memicu oksidasi, dan berkontribusi terhadap 

kerusakan fungsional seluler. Radikal bebas merupakan penyebab utama terkait 

proses penuaan, dianggap sebagai satu-satunya proses utama, dimodifikasi oleh 

genetik dan faktor lingkungan(Zalukhu, 2016). 

Secara aspek geografi, Indonesia terletak dalam kawasan khatulistiwa. Dari 

letaknya dalam daerah khatulistiwa, Indonesia banyak menerima sinar matahari 

karena matahari sepanjang tahun berada di atasnya (BMKG, 2010). Sinar matahari 

sendiri merupakan salah satu sumber energi yang sangat bermanfaat bagi manusia. 

Matahari dapat memancarkan sinar baik yang dapat dilihat maupun yang
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tidak dapat dilihat. Sinar matahari yang tidak dapat dilihat oleh mata disebut ultra 

violet (Isfardiyana & Sita, 2014). 

Sinar ultraviolet dari matahari dapat dibedakan menjadi 3 jenis yakni sinar 

ultraviolet A dengan panjang gelombang 320 – 400nm; sinar ultraviolet B dengan 

panjang gelombang 290 – 320nm; dan sinar ultraviolet C dengan panjang 

gelombang 200 – 290nm. Manfaat sinar ultraviolet bagi manusia diantaranya untuk 

mensintesa Vitamin D dan juga untuk membunuh bakteri. Namun disamping 

manfaat tersebut  sinar ultraviolet juga dapat merugikan bagi manusia apabila 

terpapar pada kulit secara langsung dan terlalu lama. Apabila kulit terkena paparan 

sinar ultraviolet secara terus-menerus maka kulit akan mengalami perubahan 

struktur dan komposisi sehingga menimbulkan stress oksidatif pada kulit (Kockler 

et al., 2012). Perubahan-perubahan tersebut dapat terlihat dalam jangka pendek 

seperti pigmentasi, eritema, fotosensitivitas, dan efek dalam jangka panjang nya 

dapat menyebabkan penuaan dini sampai kanker kulit (Tahir dkk., 2002). 

Untuk mencegah itu, maka diperlukan zat antioksidan yang berfungsi 

sebagai penangkal radikal bebas. Secara alami sistem antioksidan tubuh sebagai 

mekanisme perlindungan terhadap serangan radikal bebas telah ada didalam tubuh. 

Ada dua macam antioksidan, antioksidan internal dan eksternal. Antioksidan 

internal adalah antioksidan yang diproduksi oleh tubuh sendiri. Secara alami tubuh 

mampu menghasilkan antioksidan sendiri, akan tetapi kemampuan ini ada batasnya. 

Kemampuan tubuh untuk memproduksi antioksidan alami akan semakin berkurang, 

dengan bertambahnya usia (Sayuti & Rina, 2015).  

Tubuh manusia tidak mempunyai cadangan antioksidan dalam jumlah 

berlebih, sehingga apabila terbentuk banyak radikal maka tubuh membutuhkan 

antioksidan eksogen. Adanya kekhawatiran kemungkinan efek samping yang 

belum diketahui dari antioksidan sintetik menyebabkan antioksidan alami menjadi 

alternatif yang sangat dibutuhkan (Sayuti & Rina, 2015).  

Salah satu antioksidan alami yaitu senyawa yang terdapat di dalam kulit buah 

delima putih. Beberapa senyawa polifenol seperti ellagic acid (EA) dalam bentuk 

bebas maupun terikat, gallotannis dan antocyanins dan flavonoid lainnya terdapat 

di dalam buah delima. Polifenol memiliki efek antioksidan yang cukup kuat 

(Hernawati, 2015). Senyawa ellagic acid merupakan suatu polifenol yang mampu 
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menurunkan produksi reactive oxygen spesies (ROS) (Hernawati, 2015). Menurut 

penelitian Fuhrman (2000), mengatakan bahwa jika dibandingkan per total 

kandungan polifenol, kulit delima memiliki efek antioksidan yang kuat daripada jus 

nya. Menurut hasil penelitian Guo S. dkk. (2007), ekstrak kulit buah delima putih 

memiliki kemampuan pembilasan terbaik pada hidrogen peroksida, yang memiliki 

nilai IC50 terendah yaitu 0.032 ± 0.003 ppm. 

Penggunaan antioksidan topikal banyak ditemui pada sediaan kosmetik,  

terutama yang ditujukan untuk perawatan anti aging (Trifena, 2012). Saat ini telah 

dikembangkan pemanfaatan bahan-bahan alam sebagai sumber antioksidan dalam 

sediaan kosmetika (Septiani dkk., 2012). Untuk mendapatkan hasil yang maksimal 

maka dipilih sediaan yang memungkinkan bahan aktif dapat kontak langsung dan 

bertahan lama pada kulit. Salah satu sediaan tersebut yaitu masker gel peel off. 

Salah satu keuntungan gel yaitu kadar air nya yang tinggi, sehingga jumlah air yang 

terdapat didalam gel akan menghidrasi stratum corneum sehingga terjadi perubahan 

permeabilitas stratum corneum yaitu menjadi permeable terhadap bahan aktif  yang 

dapat meningkatkan permeasi zat aktif (Syarifah dkk., 2015). 

Komponen utama dalam masker gel peel off adalah polimer yang berfungsi 

sebagai basis dalam sediaan masker gel peel off adalah polivinil alkohol (PVA). 

Polivinil alkohol memiliki sifat pembentuk, pengemulsi, dan perekat yang sangat 

baik. PVA memiliki kekuatan pengelupasan tinggi dan fleksibilitas yang diperlukan 

untuk agen pembentukan film yang baik digunakan dalam formulasi gel masker 

peel off (Jayronia,2016).   

Pada penelitian ini juga digunakan PEG 1500 sebagai plasticizer.  Plasticizer 

mencegah retaknya film selama penanganan atau penyimpanan sediaan (Vieira et 

al., 2011). Adanya PEG sebagai plasticizer akan mengurangi gaya antarmolekul 

sehingga meningkatkan kelenturan (Fransiska dkk., 2018). Salah satu plasticizer 

yang paling banyak digunakan adalah polietilen glikol (PEG). (Laboulfie et al., 

2013). 

Pada penelitian ini akan dibuat gel masker peel off yang mengandung zat 

aktif ekstrak kulit delima putih (Punica granatum L.) dengan PVA (Polivinil 

Alkohol) sebagai basis dan PEG (Polietilen Glikol) 1500 sebagai plasticizer. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh variasi konsentrasi ekstrak kulit delima putih (Punica 

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

(organoleptis, homogenitas, pH, viskositas, daya sebar, waktu mengering) 

sediaan gel masker peel off dengan PVA (Polivinil Alkohol) sebagai basis 

dan PEG (Polietilen Glikol) 1500 sebagai plasticizer? 

2. Bagaimana pengaruh variasi konsentrasi ekstrak kulit delima putih (Punica 

granatum L.) 1%, 2%, dan 3% terhadap organoleptis dan pH sediaan gel 

masker peel off setelah uji stabilitas dengan metode freeze thaw maupun 

stabilitas pada berbagai suhu? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menentukan pengaruh variasi konsentrasi ekstrak kulit delima putih 

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

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

mengering) sediaan gel masker peel off  dengan PVA (Polivinil Alkohol) 

sebagai basis dan PEG (Polietilen Glikol) 1500 sebagai plasticizer. 

2. Menentukan pengaruh variasi konsentrasi ekstrak kulit delima putih 

(Punica granatum L.) 1%, 2%, dan 3% terhadap organoleptis dan pH 

sediaan gel masker peel off setelah uji stabilitas dengan metode freeze thaw 

maupun stabilitas pada berbagai suhu. 

1.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas diperoleh hipotesis yaitu peningkatan 

konsentrasi ekstra kulit buah delima putih (Punica granatum L.) yang digunakan 

akan memberikan karakteristik fisik dan kimia (organoleptis, homogenitas, pH, 

viskositas, daya sebar dan waktu mengering) dan stabilitas sediaan masker gel peel 

off yang berbeda.  

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar 

pengembangan formula sediaan gel masker peel off ekstrak kulit delima putih 

(Punica granatum L.). 


