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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

Indonesia terletak dalam kawasan khatulistiwa. Dari letaknya dalam daerah 

khatulistiwa, Indonesia banyak menerima sinar matahari karena matahari sepanjang 

tahun berada di atasnya (BMKG, 2010). 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). 

Penuaan dini disebabkan oleh kumulasi radikal oksigen pada sel dan 

modifikasi oksidatif molekul biologi (lipid, protein, dan asam nukleat) berperan 

pada penuaan dan kematian sel. Reactive oxygen species (ROS) berlebihan dapat 

menginduksi kerusakan komponen seluler secara ireversibel dan menyebabkan 

kematian sel melalui jalur apoptosis intrinsik melalui mitokondria, sehingga 

memicu kerusakan DNA mitokondria, disfungsi, dan peningkatan apoptosis sel. 

Peningkatan apoptosis berhubungan dengan perombakan sel dan pemendekan 

telomer - ujung DNA yang membatasi jumlah mitosis sel. Peningkatan jumlah 

telomer yang hilang akibat ketidakseimbangan produksi ROS menjadi salah satu 

faktor dalam proses penuaan (Zalukhu, 2014). 

Secara alami tubuh mampu menghasilkan antioksidan sendiri, akan tetapi 

kemampuan ini ada batasnya. Kemampuan tubuh untuk memproduksi antioksidan 

alami akan semakin berkurang, dengan bertambahnya usiasehingga, apabila 

terbentuk banyak radikal maka tubuh membutuhkan antioksidan eksogen. (Sayuti 

& Rina, 2015).  

Delima (Punica granatum) merupakan tanaman buah-buahan yang mudah 

tumbuh hampir di semua iklim. Pemanfaatan tanaman ini sebagai obat tradisional 

sangat bervariasi dan seluruh bagian tanaman delima ini bisa dimanfaatkan sebagai 

obat. Moneim, (2011) telah melaporkan bahwa kulit delima juga mengandung asam 

elagik, asam klorogenat, asam kafeat, asam ferulat dan asam galat. Kehadiran 

polifenol ini dalam kulit delima mungkin bertanggung jawab untuk efek 

antioksidan. 
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Dipilih sediaan masker gel peel off karena keuntungannya yang 

memunkinkan bahan aktif dapat kontak langsung dan bertahan lama pada kulit, 

keuntungan gel juga memiliki kadar air 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). Masker gel peel off 

tersebut diformulasikan dengan bahan utama yaitu PVA (Polivinil alkohol) sebagai 

basis dan PEG 1500 sebagai plasticizer. PVA digunakan karena 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). 

Sedangkan Polietilen Glikol (PEG) digunakan sebagai plasticizer untuk 

mempertahankan lapisan film yang dibentuk oleh polivinil alkohol (PVA) sehingga 

saat masker dikelupas bentuk lapisan film tersebut tetap bagus dan tidak sobek. 

Berdasarkan uraian diatas maka akan dilakukan optimasi formula masker 

peel off dari ekstrak kulit delima pada konsentrasi 1%, 2%, 3% dengan polivinil 

alkohol (PVA) sebagai basis dan polietilen glikol (PEG) 1500 sebagai plasticizer. 
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Gambar 3.  1 Bagan Kerangka Konseptual 

Papaparan UV yang terus menerus menyebabkan perubahan struktur dan 

komposisi kulit seperti  pigmentasi, eritema, fotosensitivitas hingga penuaan dini 

sampai kanker kulit 

Untuk melindungi kulit dari bahaya radikal bebas yaitu sinar UV maka 

diperlukan antioksidan untuk menyeimbangkan radikal bebas tersebut 

Antioksidan berfungsi untuk menangkap radikal bebas dan antioksidan dapat 

digunakan pada masker peel off 

Kulit buah delima terdapat senyawa polifenol yang dapat digunakan sebagai 

antioksidan yang kuat seperti ellagitannin, asam elagik dan asam galat. Ekstrak 

kulit buah delima memiliki aktivitas antioksidan yang kuat dengan nilai IC50 

0.032 ± 0.003 ppm 

Dipilih sediaan gel bentuk masker wajah peel off yang di formulasikan dengan 

basis 

Polivinil Alkohol (PVA) 

sebagai pembentuk 

lapisan film 

Dibuat sediaan gel masker peel off  menggunakan ekstrak kulit buah delima 

putih (Punica granatum L.) 1%, 2% dan 3% dengan basis PVA (Polivinil 

alkohol) dan PEG (Polietilen glikol) 1500 sebagai plasticizer 

Polietilen Glikol (PEG) 

1500 sebagai plasticizer 

Perbedaan kadar ekstrak kulit buah delima putih yang digunakan akan 

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

viskositas, daya sebar dan waktu mengering) serta stabilitas yang berbeda 


