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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kulit Manusia 

Kulit merupakan organ tubuh terbesar pada manusia yang memiliki fungsi 

proteksi. Pada manusia dewasa dengan berat 70kg, berat kulit mencapai 5kg dan 

melapisi seluruh permukaan tubuh seluas 2m2 (McGrath, 2010).  

Kulit merupakan organ yang tersusun dari 4 jaringan dasar: 

1. Epitel, terutama epitel berlapis gepeng dengan lapisan tanduk. Pembuluh 

darah pada dermisnya dilapisi oleh endotel. Kelenjar-kelenjar kulit 

merupakan kelenjar epitelial. 

2. Jaringan ikat, seperti serat-serat kolagen dan elastin, dan sel-sel lemak pada 

dermis. 

3. Jaringan otot, dapat ditemukan pada dermis. Jaringan otot berupa jaringan 

otot polos, yaitu otot penegak rambut (m. arrector pili) dan pada dinding 

pembuluh darah, sedangkan jaringan otot bercorak terdapat pada otot-otot 

ekspresi wajah. 

4. Jaringan saraf, sebagai reseptor sensoris yang dapat ditemukan pada kulit 

berupa ujung saraf bebas dan berbagai badan akhir saraf (Kalangi, 2013). 

 

Gambar 2. 1 Lapisan-lapisan dan Apendiks Kulit(Mescher AL, 2010)
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2.1.1 Struktur Kulit 

Kulit terdiri dari 2 lapisan utama yaitu epidermis yang merupakan jaringan 

epitel yang berasal dari ektoderm dan dermis yang merupakan jaringan ikat agak 

padat yang berasal dari mesoderm. Dibawah lapisan dermis terdapat hipodermis 

yang berupa jaringan ikat lebih longgar (Kalangi, 2013). 

1. Lapisan Epidermis 

Epidermis merupakan lapisan kulit terluar yang nampak oleh mata. 

Ketebalan epidermis berkisar antara 0,4 – 1,5 mm. Mayoritas sel, 80% dari 

keseluruhan sel, yang terdapat pada epidermis adalah keratinosit (Chu, 2012). 

Epidermis terdiri dari 5 lapisan yaitu, dari dalam ke luar, stratum basal, 

stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lusidum dan stratum korneum 

(Kalangi, 2013). 

 

Gambar 2. 2 Lapisan-lapisan Epidermis Kulit Tebal(Mescher AL, 2010). 

a. Stratum Basal (Lapis Basal, Lapis Benih) 

Merupakan lapisan yang paling dalam dan terdiri atas satu lapis sel yang 

tersurun berderet-deret di atas membran basal dan melekat pada dermis 

dibawah nya. Bentuk sel nya kuboid atau silindris. Inti sel lebih besar dari 

ukuran sel nya dan sitoplasma nya basofilik. Pada lapisan ini biasanya 

terlihat gambaran mitotik sel, poliferasi sel nya berfungsi untuk regenerasi 

sel. Sel-sel pada lapisan ini bermigrasi ke arah permukaan untuk memasok 

sel-sel pada lapisan yang lebih superfisial (Kalangi, 2013). 
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b. Stratum Spinosum (Lapis Taju) 

Pada lapisan ini terdiri dari beberapa jenis sel yang besar berbentuk 

poligonal dengan inti nya yang lonjong sitoplasma nya kebiruan. Pada taju 

inilah terletak desmosom yang melekatkan sel-sel satu sama lain pada 

lapisan ini. Semakin ke atas bentuk sel semakin gepeng (Kalangi, 2013). 

c. Stratum Granulosum (Lapis Berbutir) 

Lapisan ini terdiri dari 2 sampai 4 lapis sel gepeng yang megandung banyak 

granula basofilik yang disebut granula kerattohialin, jika dilihat dengan 

mikroskop elektron erupakan partikel amorf tanpa membran etapi 

dikelilingi ribosom (Kalangi, 2013). 

d. Stratum Lusidum (Lapis Bening) 

Lapisan ini terdiri dari 2 sampai 3 lapis sel gepeng yang tembus cahaya, dan 

agak eosinofilik. Tidak ada inti maupun organel pada sel-sel lapisan ini. 

Walaupun ada sedikit desmosom, tetapi pada lapisan ini adhesi kurang 

sehingga pada sajian seringkali tampak garis celah yang memisahkan 

stratum korneum dari lapisan lain di bawahnya (Kalangi, 2013). 

e. Stratum Korneum (Lapis Tanduk) 

Lapisan ini terdiri atas banyak lapisan sel-sel mati, pipih dan tidak berinti 

serta sitoplasmanya digantikan oleh keratin. Sel-sel yang paling permukaan 

merupakan sisik zat tanduk yang terdehidrasi yang selalu terkelupas 

(Kalangi, 2013). 

Pada lapisan epidermis juga terdapat empat jenis sel epidermis, yaitu 

keratinosit, melanosit, sel langerhans dan sel merkel. 

a. Keratinosit 

Keratinosit merupakan sel terbanyak (85 – 95%) yang berasal dari 

ektoderm permukaan. Keratinosit juga merupakan sel epitel yang 

mengalami keratinisasi, menghasilkan lapisan kedap air dan perisai 

pelindung tubuh. 

b. Melanosit 

Melanosit meliputi 7 – 10% sel epidermis yag merupakan sel kecil 

dengan cabang dendritik panjang tipis dan berakhir pada keratinosit di 

stratum basal dan spinosum. Sel ini terletak diantara sel pada stratum 
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basal, folikel rambut dan sedikit dalam dermis.Pembentukan melanin 

terjadi dalam melanosom, salah satu organel sel melanosit yang 

mengandung asam amino tirosin dan enzim tirosinase tirosin akan 

diubah menjadi melanin yang berfungsi sebagai penahan radiasi 

ultraviolet (Kalangi, 2013). 

c. Sel Langerhans 

Sel ini merupaan sel dendritik yang bentuknya ireguler, terdapat di 

antara keratinosit dalam stratum spinosum. Sel ini berperan dalam 

respon imun kulit, merupakan sel pembawa antigen yang merangsang 

hipersensitivitas tipe lambat pada kulit (Kalangi, 2013). 

d. Sel Merkel 

Sel ini berjumlah paling sedikit, terdapat pada lapisan basal kulit tebal, 

folikel rambut, dan membran mukosa mulut. Kemungkinan badan 

Merkel ini merupakan mekanoreseptor atau reseptor rasa sentuh 

(Kalangi, 2013). 

2. Lapisan Dermis 

Lapisan dermis merupakan sistem integrasi dari jaringan konektif fibrosa, 

filamentosa, dan difus yang juga merupakan lokasi terdapatnya pembuluh darah 

dan saraf di kulit.  Serabut kolagen merupakan komponen yang paling banyak 

terdapat di dermis. Pada dermis juga didapatkan adneksa kulit yang berasal daari 

epidermis, fibroblas, makrofag dan sel mast (Chu, 2012). 

Dermis merupakan komponen terbesar yang menyusun kulit dan membuat 

kulit memiliki kemampuan elastisitas dan dapat direnggangkan. Lapisan kulit ini 

juga memiliki fungsi untuk melindungi tubuh dari trauma mekanik, mengikat 

air, membantu dalam proses regulasi suhu tubuh dan mengandung reseptor 

sensorik. Terdapat dua regio dari dermis, yaitu papilla dermis dan retikuler 

dermis. Kedua regio tersebut dapat terlihat secara histologi. Papilla dermis 

berbatasan dengan epidermis, mengikuti kontur epidermis, dan biasanya 

ketebalannya tidak lebih dari 2 kali tebal epidermis. Sedangkan retikuler dermis 

membentuk sebagian besar lapisan dermal. Lapisan ini terutama tersusun dari 

serabut kolagen dengan diameter besar (Chu, 2012).  
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3. Lapisan Subkutis (Hipodermis) 

Sebuah lapisan subkutan di bawah retikularis dermis disebut hipodermis. Ia 

berupa jaringan ikat lebih longgar dengan serat kolagen halus terorientasi 

terutama sejajar terhadap permukaan kulit, dengan beberapa di antaranya 

menyatu dengan yang dari dermis (Kalangi, 2013). 

Hipodermis tersusun dari kumpulan sel-sel adiposit yang tersusun menjadi 

lobulus-lobulus yang dibatasi oleh septum dari jaringan ikat fibrosa (Chu, 2012). 

Jaringan pada hipodermis berfungsi untuk melindungi tubuh, berperan sebagai 

cadangan energi dan melindungi kulit serta berperan sebagai bantalan kulit. 

Lapisan ini juga memiliki peran secara kosmetik yaitu dalam membentuk kontur 

tubuh seseorang. Selain itu, lemak juga memiliki fungsi endokrin dengan 

melakukan komunikasi dengan hipotalamus melalui sekresi leptin untuk 

mengubah energi di tubuh dan regulasi nafsu makan.  

 

2.1.2 Fungsi Kulit 

Kulit memiliki fungsi sebagai barrier fisik, perlindungan terhadap agen 

infeksius, termoregulasi, sensasi, proteksi terhadap sinar ultraviolet (UV), serta 

regenerasi dan penyembuhan luka (Chu, 2012).Terdapat 3 lapisan kulit yang utama 

yaitu epidermis, dermis dan hipodermis. Masing-masing lapisan kulit tersebut 

memiliki peran dan fungsi masing-masing seperti pada Tabel II.1  

Tabel II. 1 Fungsi Kulit(Chu, 2012). 

Fungsi Lapisan Kulit 

Barrier permeabilitas Epidermis  

Proteksi dari patogen Epidermis dan dermis 

Termoregulasi Epidermis, dermis dan hipodermis 

Sensasi Epidermis, dermis dan hipodermis 

Proteksi UV Epidermis 

Regenerasi/penyembuhan luka Epidermis dan dermis 
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2.2 Penuaan Kulit 

Penuaan adalah akumulasi perubahanprogresif seiring waktu yang 

berhubungandengan peningkatan kerentanan terhadappenyakit dan kematian 

seiring pertambahanusia dan jumlah kerusakan akibat reaksi radikal bebas yang 

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

fungsi mencirikan penuaan. Kerusakan ini menyebabkan kondisi patologis dan 

dapat berakhir pada kematian. Penuaan ditandai dengan hilangnya integritas 

fisiologis yang progresif, yang memicu gangguan fungsi dan meningkatkan risiko 

kematian. Kemunduran fungsi ini menjadi faktor risiko utama patologi pada 

manusia meliputi kanker, diabetes, kelainan kardiovaskuler, dan penyakit 

neurodegeneratif (Zalukhu, 2016). 

2.2.1 Radiasi Ultraviolet 

Spektrum sinar UV adalah elektromagnetik yang terlentang pada rentang 

panjang gelombang 100 – 400 nm yang dibagi atas menjadi sinar ultraviolet A atau 

UV-A (λ 320 – 400 nm), sinar UV-B (λ 280 – 320 nm) dan sinar UV-C (λ 100 – 

280 nm) (WHO, 2009).  

Sumber radiasi UV alam adalah matahari, tetapi karena serapan atom 

oksigen sehingga membentuk lapisan ozon, maka radiasi matahari yang sampai ke 

bumi intensitasnya lebih rendah yang meliputi UV dengan panjang gelombang 290 

– 400 nm, sedangkan panjang gelombang yang lebih pendek diserap oleh lapisan 

atmosfer. Sebagai penyerap utama radiasi UV, lapisan gas ini berfungsi sebagai 

pelindung bumi dari pajanan sebagai radiasi UV yang lebih pendek dari 340 nm. 

Semakin berkurangnya lapisan ozon sebagai akibat dari pelepasan 

chlorfluorocarbon (CFC) hasil buatan manusia ke atmosfer akan memperkecil 

tingkat proteksi ozon terhadap sinar UV dan menyebabkan tingkat kerusakan akibat 

pajanan radiasi UV semakin besar (De Grujl, 2000).  

Pada umumnya, sinar ultraviolet yang terpapar masuk ke bumi dapat 

memberikan dampak sebagai berikut, (Isfardiyana & Sita, 2014): 

a. Kemerahan pada kulit, sinar ultraviolet dapat memberikan efek kemerahan 

pada kulit. Secara umum, sinar ultraviolet, terutama sinar UV B dapat 

menimbulkan gejala kemerahan pada kulit. Hal ini merupakan suatu bentuk 
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iritasi kulit yang terpapar sinar ultraviolet. Biasanya gejala ini juga disertai 

rasa gatal pada bagian kulit yang memerah. 

b. Kulit terasa seperti terbakar,sinar ultraviolet dapat membuat kulit terasa 

seperti terbakar. Hal inibiasanya disebabkan oleh paparan sinar UV-B. 

c. Dapat menimbulkan eritema, eritema merupakan kondisi dimana kulit kaki 

mengalami kemerahan dan bengkak. Halini disebabkan oleh paparan sinar 

UV-B. 

d. Dapat memicu pertumbuhan sel kanker,paparan sinar UV dapat menimbulkan 

terjadinya kerusakan fitokimia pada DNA darisel-sel yang berada di dalam 

tubuh. Hal ini akan memicu terbentuknya kanker,terutama kanker kulit pada 

manusia. 

e. Kulit dapat kehilangan elastisitas,paparan sinar UV-A yang dapat menembus 

bagian demis kulit dapat merusak sel-selyang berada pada dermis. Hal ini 

membuat elastisitas kulit menjadi berkurang. Kerut pada bagian kulit, 

dankerutan pada kulit merupakan salah satu efek samping dari hilangnya 

danberkurangnya elastisitas kulit. 

f. Kanker kulit, beberapa jenis kanker kulit disebabkan oleh sinar UV. Sinar 

matahari di siang dan sorehari sangat riskan untuk merusak kulit. Sel-sel kulit 

dapat memburuk akibat terkenasinar matahari. 

2.2.2 Penuaan Dini 

Penuaan kulit adalah proses kompleks yang menghasilkan beberapa 

perubahan fungsional dan estetika. Penuaan kulit dapat dibagi menjadi dua proses 

dasar yaitu penuaan intrinsik atau terprogram dan photoaging. Penuaan intrinsik 

kulitditandai olehperubahan fungsional, terjadi tak terhindarkan sebagai 

konsekuensi alami dari perubahan fisiologis secara genetik dari waktu ke waktu 

(Sanches Silveira dan Myaki Pedroso 2014; Yin & Hamblin, 2013). Photoaging  

berasal dari kata 'Foto' yaitu bahasa Yunani 'phos', yang berarti 'cahaya'. Istilah 

photoaging pertama kali dikemukakan pada tahun 1986 untuk menggambarkan 

efek paparan sinar UV kronis pada kulit. Photoaging menyebabkan penuaan dini 

pada kulit melalui paparan kumulatif radiasi ultraviolet (UV) dari matahari (Yin & 

Hamblin, 2013). 
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Photoaging dapat dicegah, dengan pencegahan primer mengacu pada 

pengurangan faktor risiko sebelum terjadi photoaging, misalnya melalui 

photoprotection. Pengembangan tabir surya dalam kosmetik akan melindungi kulit 

terhadap radiasi UV-B dan UV-A yang merupakan langkah maju dalam mencegah 

photoaging (Yin & Hamblin, 2013). 

Salah satu hipotesis konsep penuaan yang diterima sampai saat ini adalah 

teori stres oksidatif. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Denham Harman 

sebagai teori penuaan radikal bebas dan melaporkan bahwa oksigen radikal bebas 

terbentuk secara endogen sebagai produk sampingan proses metabolisme yang 

menggunakan oksigen. Teori ini kemudian dimodifikasi dengan melaporkan peran 

mitokondria dalam proses penuaan karena organela ini merupakan sumber utama 

produksi reactive oxygen species (ROS). ROS adalah radikal bebas yang mayoritas 

menyebabkan kerusakan sistem biologi ROS dibentuk oleh sel-sel organisme 

aerobik dan dapat menginiasi reaksi autokatalitik, dan molekul yang bereaksi 

dengan ROS akan diubah menjadi radikal bebas, sehingga memperluas rantai 

kerusakan (Zalukhu, 2016). 

 

2.3 Antioksidan 

Secara kimia senyawa antioksidan adalah senyawa pemberi elektron ( 

elektron donor). 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 

aktivitas senyawa oksidan tersebut dapat di hambat. Antioksidan dibutuhkan tubuh 

untuk melindungi tubuh dari serangan radikal bebas. Senyawa ini dalam kadar atau 

jumlah tertentu mampu menghambat atau memperlambat kerusakan akibat proses 

oksidasi.Tubuh manusia tidak mempunyai cadangan antioksidan dalam jumlah 

berlebih, sehingga apabila terbentuk banyak radikal maka tubuh membutuhkan 

antioksidan eksogen (Sayuti & Rina, 2015). 

2.3.1 Klasifikasi Antioksian 

Antioksidan berdasarkan mekanisme reaksinya dibagi menjadi tiga macam, 

yaitu antioksidan primer, antioksidan sekunder dan antioksidan tersier: 
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a. Antioksidan Primer: 

Antioksidan primer merupakan zat atau senyawa yang dapat menghentikan 

reaksi berantai pembentukan radikal bebas yang melepaskan hidrogen. 

Antioksidan primer dapat berasal dari alam atau sintetis. Contoh antioksidan 

primer adalah Butylated hidroxytoluene (BHT) (Winarsi, 2007). 

b. Antioksidan Sekunder: 

Antioksiden sekunder disebut juga antioksidan eksogeneus atau non 

enzimatis. Antioksidan ini menghambat pembentukan senyawa oksigen reatif 

dengan cara pengelatan metal, atau dirusak pembentukannya. Prinsip kerja 

sistem antioksidan non enzimatis yaitu dengan cara memotong reaksi oksidasi 

berantai dari radikal bebas atau dengan menangkap radikal tersebut, sehingga 

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

Antioksidan sekunder di antaranya adalah vitamin E, vitamin C, beta karoten, 

flavonoid, asam lipoat, asam urat, bilirubin, melatonin dan sebagainya 

(Muchtadi, 2013). 

c. Antioksidan Tersier 

Kelompok antioksidan tersier meliputi sistem enzim DNA-Repair dan 

metionin sulfoksida reduktase. Enzim-enzim ini berperan dalam perbaikan 

biomolekuler yang rusak akibat reaktivitas radikal bebas. Kerusakan DNA yang 

terinduksi senyawa radikal bebas dicirikan oleh rusaknya Single dan Double 

strand baik gugus non-basa maupun basa (Winarsi, 2007). 

2.3.2 Radikal Bebas 

Efek fotobiologik sinar UV menghasilkan radikal bebas dan menimbulkan 

kerusakan sel (Allemann& Baumann 2008). Faktor radikal bebas merupakan faktor 

utama yang mempengaruhi kerusakan fungsi sel, seperti menurunkan kinerja zat-

zat dalam tubuh, misalnya enzim yang bekerja mempertahankan fungsi sel (enzim 

protektif), menimbulkan kerusakan protein dan asam amino yang merupakan 

struktur utama kolagen dan jaringan elastin (Phaniendra et al.,2014). 

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

yang mempunyai elektron tidak berpasangan, oleh karena itu bersifat sangat reaktif 

dan tidak stabil. Elektron yang tidak berpasangan selalu berusaha untuk mencari 

pasangan baru, sehingga mudah bereaksi dengan zat lain (protein, lemak maupun 
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DNA) dalam tubuh. Tubuh manusia mengandung molekul oksigen yang stabil dan 

yang tidak stabil. Molekul oksigen yang stabil penting untuk memelihara kehidupan 

sel. Dalam jumlah tertentu radikal bebas diperlukan untuk kesehatan, akan tetapi 

radikal bebas bersifat merusak dan sangat berbahaya. Fungsi radikal bebas dalam 

tubuh adalah untuk melawan radang, membunuh bakteri dan mengatur tonus otot 

polos dalam organ dan pembuluh darah (Sayuti & Rina, 2015). 

Radikal bebas menyebabkan kerusakan sel dengan tiga cara yaitu : 

1. Peroksidasi komponen lipid dari membran sel dan sitosol. Menyebabkan 

serangkaian reduksi asam lemak (otokatalisis) yang mengakibatkan kerusakan 

membran dan organel sel. 

2. Kerusakan DNA, Kerusakan DNA ini dapat mengakibatkan mutasi DNA 

bahkan dapat menimbulkan kematian sel. 

3. Modifikasi protein teroksidasi oleh karena terbentuknya cross linking protein, 

melalui mediator sulfidril atas beberapa asam amino labil seperti sistein, 

metionin, lisin dan histidin. 

Pembentukan radikal bebas terjadi secara terus menerus di dalam tubuh. Hal 

ini terjadi melalui proses metabolisme sel normal, proses peradangan, kekurangan 

nutrisi, maupun sebagai respons adanya radiasi sinar gama, ultraviolet (UV), polusi 

lingkungan dan asap rokok. Radikal bebas akan mengikat atau menyerang elektron 

molekul yang berada disekitarnya. Yang diikat radikal bebas pada umumnya adalah 

molekul besar seperti lipid, protein, maupun DNA (pembawa sifat). Apabila hal 

tersebut terjadi, maka akan mengakibatkan kerusakan sel atau pertumbuhan sel 

yang tidak bisa dikendalikan .Radikal bebas bersifat reaktif, dan jika tidak 

diinaktifkan akan dapat merusak makromolekul pembentuk sel, yaitu protein, 

karbohidrat, lemak, dan asam nukleat, sehingga dapat menyebabkan penyakit 

degeneratif (Sayuti & Rina, 2015). 

2.3.3 Antioksidan Menetralisis Radikal Bebas 

Kerusakan oksidatif atau kerusakan akibat radikal bebas dalamtubuh pada 

dasarnya dapat diatasi oleh antioksidan endogendiantaranya adalah enzim catalase 

yang berikatan dengan Fe,glutathione peroxidase dan glutathione S-transferase 

yang berikatandengan Se, superoxide dismutase yang berikatan dengan Cu, Zn dan 

Mn,akan tetapi jika senyawa radikal bebas terdapat berlebih dalam tubuhatau 
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melebihi batas kemampuan proteksi antioksidan seluler, makadibutuhkan 

antioksidan tambahan dari luar atau antioksidan eksogenuntuk menetralkan radikal 

bebas yang terbentuk (Sayuti & Rina, 2015). 

Antioksidan memiliki kemampuan mendonorkan elektron dan 

dapatberfungsi sebagai agen pereduksi sehingga dapat mengkhelat ion metaldan 

mengurangi potensi radikal dalam tubuh (Sayuti & Rina, 2015). Mekanisme 

dariaktivitas antioksidan dapat dilihat pada Tabel II.2.  

Tabel II. 2 Mekanisme Aktivitas Antioksidan (Sayuti & Rina, 2015). 

Jenis Antioksidan Mekanisme Aktivitas 

Antioksidan 

Contoh 

Antioksidan 

Hidroperoxide Stabilizer - Menonaktifkan radikal 

bebas lipid 

- Mencegah penguraian 

hidroperoksida menjadi 

radikal bebas 

Senyawa Fenol 

Sinergis Meningkatkan aktivitas 

antioksidan 

Asam sitrat dan 

asam askorbat 

Chelators Logam Mengikat berat logam 

menjadi senyawa non aktif 

Asam fosfat dan 

asam sitrat 

Unsur mengurangi 

hidroperoksida 

Mengurangi hidroperoksida Protein, asam amino 

 

2.3.4 Penggunaan Antioksidan Pada Kulit 

Antioksidan dapat digunakan dalam bentuk kosmetik. Untuk mengatasi 

penuaan dini pada kulit digunakan antioksidan dalam bentuk sediaan topikal. 

Keuntungan apabila antioksidan digunakan dalam bentuk sediaan topikal adalah 

bahan aktif dapat mencapai target pada kulit jauh lebih tinggi daripada 

mengonsumsi antioksidan melalui sediaan oral dan pada pemakaian topikal dapat 

memberikan perlindungan untuk memberi kesempatan bahan aktif masuk ke dalam 

kulit (Dayan, 2008). 
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2.4 Tanaman Delima 

 

Gambar 2. 3 Buah Delima(Sharma et al., 2014). 

Delima atau pomegranate disebut juga Punica granatum Linn (PGL), 

merupakan tanaman semak atau perdu. Diperkirakan tanaman ini berasal dari 

Perasia dan daerah Himalaya yang terletak di selatan India. Tanaman ini ditanam 

ditanah yang gembur dan tidak terendam air serta air tanahnya tidak 

dalam(Hernawati, 2015). 

2.4.1 Klasifikasi 

Kingdom  : Plantae 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Sub Kelas : Rosidae 

Ordo  : Myrtales 

Famili  : Lythraceae 

Genus   : Punica  

Species   : Punica granatum L 

(Hernawati, 2015). 

2.4.2 Nama Lain 

Di Indonesia delima memiliki sebutan yang berbeda-beda tergantung dari 

daerah mana buah berasal. Beberapa nama untuk delima adalah:(Hernawati, 2015) 

1. Sumatera : Glima (Aceh), Glimau mekah (Gayo), dalimo (Batak), Delima 

(Melayu) 

2. Jawa : Dlima (Jawa Tengah), dhalima (Madura) 

3. Nusa Tenggara: Jeliman (Sasak),Talima (Bima), Lekokase (Timor). 
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2.4.3 Morfologi 

 

Gambar 2. 4 Tanaman Delima (Sharma et al., 2014). 

Tanaman ini bisa berbuah sepanjang tahun, tanaman ini dapat 

tumbuhmencapai tinggi 8 meter, tergantung jenisnyabuahnya ada yang berwarna 

putih, unguatau merah(Hernawati, 2015). Tanaman delima berupa semak berduri, 

pohon kecil setinggi 5 m (15 kaki), dengan daun-daun berlawanan berukuran kecil 

berkerumun di ujung cabang, bunga oranye-merah besar, buah berdaging besar 

khas dimahkotai dengan kelopak persisten dan banyak biji, masing-masing dengan 

lapisan merah terang, berdaging, dapat dimakan. Bunga nya berbentuk terminal 

atau aksila dan soliter. Buahnya seukuran apel dan berkulit halus dan berwarna 

emas hingga merah (Charles, 2013). 

2.4.4 Kandungan Kimia 

Kandungan zat aktif pada tumbuhan delima antara lain ellagitannin (12%), 

triterpenoid, dan 0,5-1% alkaloid yang terdiri dari pelletierine, methylpelletierine, 

dan pseudopelletierine yang terkandung dalam kulit batang dan akarnya (Sandika 

dkk., 2012).Pada kulit buah mengandung gallotannin dan ellagitannin terutama 

punicalin dan punicalagin dengan kadar yang sangat tinggi (hingga 28%) (Charles, 

2013) 

Dalam Pomegranate Juice (PJ), terdapat fruktosa dan glukosa dalam jumlah 

yang sama. Dalam PJ juga terdapat polifenol terlarut yang bervariasi dalam batas 

0,2-1,0%, tergantung pada varietas. Beberapa senyawa polifenol tersebut 
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adalahanthocyanin (seperti cyanidin-3-glucoside, cyanidin-3,5-diglucoside, dan 

delphindin-3-glucoside), katekin , ellagitannin, asam galat dan ellagic (Fuhrman et 

al., 2000).Ben dkk. (1996) dalam 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. 

Kemampuan dan aktivitas antioksidan yang dimiliki delima diduga 

disebabkan karena kandungan polifenolnya yang sangat tinggi, seperti ellagic acid 

(EA) dalam bentuk bebas maupun terikat, gallotannis dan antocyanins dan 

flavonoid lainnya. Polifenol memiliki efek antioksidan yang cukup kuat, senyawa 

ini terdapat dalam jumlah cukup banyak pada buah yang telah masak dan hasil 

ekstraksi buahnya memiliki kadar hingga lebih 2 g/L(Hernawati, 2015). 

2.4.5 Manfaat 

Kulit buah kering digunakan sebagai obat umum untuk sakit perut dan 

terutama untuk mengobati diare. Ekstrak kulit buah delima mengandung 90 % asam 

elagik yang efektif sebagai zat pemutih untuk kulit. Ini disebabkan oleh 

penghambatan poliferasi melanosit dan sintesis melanin oleh tirosinase dalam 

melanosit (Charles, 2013). 

Buah delima memiliki aktivitas antioksidan yang kuat, menstimulasi 

terjadinya apoptosis, menghambat reaksi inflamasi, mencegah metastasis dan invasi 

sel kanker dan mampu menurunkan resistensi terhadap obat yang lebih baik. Salah 

satu zat aktif dalam delima adalah ellagic acid yaitu suatu polifenol yang mampu 

menurunkan produksi reactive oxygen spesies (ROS). Antioksidan yang 

terkandung dalam buah delima bertindak sebagai scavenger dan chelating 

agent(Hernawati, 2015).Menurut penelitian Fuhrman (2000), mengatakan bahwa 

jika dibandingkan per total kandungan polifenol, kulitnya memiliki efek 

antioksidan yang kuat daripada jusnya. 

2.4.6 Ekstraksi Kulit Buah Delima Putih 

Untuk mengekstraksi kulit buah delima putih dilakukan dengan metode 

maserasi. Penyarian atau ekstraksi yaitu proses pemisahan zat aktif yang terdapat 

dalam tumbuhan atau hewan, dari zat pengotor lainnya dengan menggunakan 

pelarut tertentu (Handa dkk, 2008). 
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Maserasi berasal dari bahasa latin yaitu Macerace yang berarti mengairi dan 

melunakkan. Maserasi merupakan metode pengekstraksian yang paling sederhana 

dan yang paling banyak digunakan. Cara ini sesuai baik untuk skala kecil maupun 

skala industri. Metode ini dilakukan dengan memasukkan serbuk tanaman dan 

pelarut yang sesuai ke dalam wadah inert yang tertutup rapat pada suhu kamar. 

Proses ekstraksi dihentikan ketika tercapai kesetimbangan antara konsentrasi 

senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi dalam sel tanaman. Setelah proses 

ekstraksi, pelarut dipisahkan dari sampel dengan penyaringan. Kerugian utama dari 

metode maserasi ini adalah memakan banyak waktu, pelarut yang digunakan cukup 

banyak, dan besar kemungkinan beberapa senyawa hilang. Selain itu, beberapa sen-

yawa mungkin saja sulit diekstraksi pada suhu kamar. Namun di sisi lain, metode 

maserasi dapat menghindari rusaknya sen-yawa-senyawa yang bersifat termolabil 

(Agoes, 2007).  

2.5 Sediaan Masker Wajah 

Masker wajah adalah sediaan kosmetik yang berbentuk sediaan gel, pasta 

dan serbuk yang dioleskan untuk membersihkan dan mengencangkan kulit terutama 

pada wajah. Secara sistematik, masker wajah bertindak dengan cara merangsang 

sirkulasi darah maupun limpa, juga merangsang dan memperbaiki kulit melalui 

percepatan proses regenerasi dan memberikan nutrisi pada kulit. Masker wajah 

berfungsi sebagai pembawa bahan-bahan aktif yang berguna bagi kesehatan kulit 

wajah seperti ekstrak dari tumbuhan, atau minyak esensial yang dapat diserap oleh 

permukaan kulit untuk dibawa ke dalam sirkulasi darah (Novita Widya, 2009). 

2.5.1 Gel 

Gelmerupakan sistem semipadatyang dibuat dari partikel anorganik kecil 

atau molekul organik yang besar, terpenetrasi oleh suatu cairan (Dirjen Badan POM 

RI, 1995). Formulasi gel membutuhkan senyawa Gelling agent sebagai bahan 

pembentuk gel. Gelling agent atau bahan pembentuk gel merupakan komponen 

polimer yang mempunyai berat molekul tinggi dan merupakan gabungan dari 

beberapa molekul dan lilitan dari polimer yang akan memberikan sifat kental pada 

gel. Molekul-molekul polimernya berikatan melalui ikatan silang sehingga 

membentuk struktur jaringan tiga dimensi dengan molekul pelarut yang 

terperangkap dalam jaringan ini. 
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Karakteristik Gel 

Karakteristik gel antara lain: 

1. Swelling 

Gel memiliki kemampuan membengkak atau mengembang, dengan cara 

menyerap cairan sehingga terjadi peningkatan volume. Pelarut akan masuk 

di antara matriks gel sehingga awalnya terjadi interaksi gel dengan gel 

diganti oleh interaksi pelarut dengan gel (Rathod dan Dhruti, 2016). 

2. Syneresis 

Sineresis merupakan proses yang terjadi akibat adanya kontraksi di dalam 

cairan yang terjerat akan keluar dan berada di atas permukaan gel. Ini 

disebabkan karena pada penyimpanan dalam waktu lama terjadi fluktuasi 

suhu pada penyimpanan gel tersebut. Mekanisme terjadinya kontraksi 

berhbungan dengan adanya tekanan elastis pada saat terbentuknya gel. 

Adanya perubahan pada ketegaran gel akan mengakibatkan jarak antar 

matriks berubah, sehingga memungkinkan cairan bergerak ke atas 

permukaan. Proses ini dapat terjadi pada hidrogel maupun organogel 

(Rathod dan Dhruti, 2016). 

3. Ageing  

Sistem koloid gel biasanya menunjukkan agregasi spontan yang lambat. 

Proses ini disebut sebagai penuaan. Pada gel, ageing menghasilkan 

pembentukan bertahap jaringan padat dari agen pembentuk gel (Rathod dan 

Dhruti, 2016). 

4. Structure  

Kekakuan gel muncul dari keberadaan jaringan yang dibentuk oleh interaksi 

partikel dari agen pembentuk gel. Sifat partikel dan jenis gaya dari partikel 

agen pembentuk gel menentukan struktur jaringan dan sifat-sifat gel 

(Rathod dan Dhruti, 2016). 

5. Rheology  

Agen pembentuk gel dan dispersi padatan flokulasi memberikan sifat aliran 

pseudoplastic dan menunjukkan aliran non-Newtonian yang ditandai 

dengan penurunan viskositas dan peningkatan laju geser (Rathod dan 

Dhruti, 2016). 
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Keuntungan Sediaan Gel 

Beberapa keuntungan dari sediaan gel diantaranya tidak lengket, tidak 

mengotori pakaian, mudah dioleskan, mudah dicuci, tidak meninggalkan lapisan 

berminyak pada kulit, viskositas gel tidak mengalami perubahan yang berarti 

selama penyimpanan (Amin J., 2014). 

2.5.2 Masker Gel Peel Off 

Masker wajah peel off merupakan salah satu jenis masker wajah yang 

mempunyai keunggulan dalam penggunaanya yaitu dapat dengan mudah dilepas 

atau diangkat seperti membran elastis (Rahmawanty dkk., 2015). Masker wajah 

peel off dapat meningkatkan hidrasi pada kulit kemungkinan karena adanya oklusi 

(Velasco et al., 2014). Masker wajah peel off saat diaplikasikan pada wajah akan 

membentuk lapisan tipis yang bertindak sebagai penghalang dan mencegah 

penetrasi kotoran kedalam kulit, juga menghilangkan kotoran dari permukaan kulit. 

Ini juga memberikan kesan kulit menjadi segar dan menjadikan kulit menjadi lebih 

sehat (Grace et al., 2015). Selain itu, masker peel off juga dapat digunakan untuk 

membersihkan serta melembabkan kulit. Kosmetik wajah dalam bentuk masker 

peel off bermanfaat dalam merelaksasi otot-otot wajah, sebagai pembersih, 

penyegar, pelembab dan pelembut bagi kulit wajah (Vieira et al., 2009). 

Penggunaan nya langsung diratakan pada kulit wajah. Cara mengangkatnya dengan 

dikelupas, diangkat perlahan secara utuh mulai dari dagu lalu ke atas sampai ke pipi 

dan berakhir di dahi (Tresna, 2010). 

2.6 Tinjauan Bahan Tambahan Masker Gel Peel-off 

2.6.1 Polivinil Alkohol (PVA) 

Polivinil alkohol atau PVA adalah polimer sintetik yang larut dalam air yang 

diwakili oleh rumus (C2H4O) n. Nilai n untuk bahan yang tersedia secara komersial 

terletak antara 500 dan 5000, setara dengan rentang berat molekul sekitar 20.000 – 

200.000 (Roweet al., 2009). 
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Gambar 2. 5 Struktur Polivinil Alkohol (Roweet al., 2009). 

PVA merupakan suatu material yang dibuat melalui proses alkoholisis dari 

polivinil asetat (PVAc). Polivinil alkohol memiliki sifat tidak berwarna, padatan 

termoplastik larut dalam air, sedikit larut dalam etanol (95%) tidak larut dalam 

pelarut organic dan mudah larut dalam air dengan pemanasan sekitar 90oC selama 

kurang lebih 5 menit(Roweet al., 2009). 

Variasi konsentrasi PVA sebagai agen pembentuk gel aka menyebabkan 

adanya perbdaan kemampuan menyebar dan viskositas dari formula. Semakin besar 

konsentrasi PVA yang digunakan, viskositas nya akan semakin meningkat 

sedangkan kemampuan menyebarnya akan semakin berkurang. Variasi konsentrasi 

PVA juga dapat membedakan kekuatan tarikan dari setiap formula. Semakin besar 

konsentrasi PVA maka kekuatan tarikan akan semakin kuat (Noviani dkk., 2016).  

Polivinil alkohol banyak digunakan dalam industri makanan sebagai bahan 

pengikat dan pelapis atau agen pelapis film yang berfungsi sebagai penghalang 

kelembaban/sebagai pelindung. Polyvinil alkohol melindungi bahan aktif dari 

kelembaban, oksigen dan komponen lingkungan lainnya, sementara secara 

bersamaan menutupi rasa dan bau dari sediaan tersebut (Saxena, 2004). 

PVA stabil bila disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat sejuk dan 

kering. Larutan berair stabil dalam wadah yang tahan korosi. Pengawet dapat 

ditambahkanjika diperlukan penyimpanan yang lama. Polivinil alkohol mengalami 

degradasi lambat pada 100oC dan degradasi yang cepat pada 200oC, stabil pada 

paparan cahaya (Roweet al.,2009). 

2.6.2 Polietilen Glikol (PEG) 1500 

Polietilen glikol atau PEG merupakan polimer sintetik dari oksietilen 

dengan rumus struktur nya (C2H4O)n+1H2O dimana n merupakan jumlah rata-rata 

gugus oksietilen. PEG umumnya memiliki bobot molekul antara 200 – 300.000. 

konsistensi PEG sangat dipengaruhi oleh bobot molekul. PEG dengan bobot 

molekul 200 – 600 berbentuk cair, PEG 1500 berbentuk semi padat, PEG 3000 – 
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20000 berupa padatan semi kristalin, sedangkan untuk PEG dengan bobot molekul 

lebih besar dari 100000 berbentuk seperti resin pada suhu kamar (Leuner dan 

Dressman, 2000; Weller, 2003).  

 

Gambar 2. 6 Struktur Polietilen Glikol (Roweet al., 2009). 

PEG memiliki sifat yang stabil, tidak berbahaya atau mengiritasi kulit, tidak 

mudah menembus kulitmeskipun PEG larut dalam air mudah dicuci. PEG cocok 

digunakan sebagai basis salep, plasticizer, kosolvent, coating film pada sediaan 

tablet (Roweet al., 2009). 

Plasticizerditambahkan untuk meningkatkan sifat mekanik pelapis. 

Plasticizer juga 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). PEG yang berbentuk padat dapat digunakan sebagai 

plasticizer dengan keadaan terlarut dengan baik dalam pelarut. PEG dengan bobot 

molekul 1000 – 5000 dapat digunakan sebagai lapisan film karna dapat 

meningkatkan hidrasi (D’souza & Shegokar, 2016). 

2.6.3 Propilen Glikol 

Propilenglikol banyak digunakan sebagai pelarut dan pembawa dalam 

pembuatan sediaan farmasi dan kosmetik, khususnya untuk zat-zat yang tidak stabil 

atau tidak dapat larut dalam air. Propilenglikol adalah cairan bening, tidak 

berwarna, kental dan hampir tidak berbau. Memiliki rasa manis, sedikit tajam 

menyerupai gliserol (Roweet al.,2009). 
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Gambar 2. 7 Struktur Propilenglikol(Roweet al.,2009). 

Dalam kondisi biasa, propilenglikol stabil pada wadah yang tertutup baik 

dan juga merupakan suatu zat kimia yang stabil bila dicampur dengan gliserin, air 

atau alkohol (Roweet al.,2009). 

Berdasarkan penelitian Jatrawut (2017) mengatakan bahwa penambahan 

propilenglikol berfungsi untuk meningkatkan fleksibilitas film dan mengurangi 

kerapuhan film. Dalam penelitian tersebut ketika meningkatkan jumlah plasticizer, 

maka plasticizer tersebut akan meningkatkan persen pemanjangan film. 

Propilen glikol juga dapat berfungsi sebagai humektan. Propilen glikol akan 

mempengaruhi kecepatan pengeringan, karena propilen glikoldapat menahan 

penguapan air dari masker gel (Noviani dkk., 2016). 

Humektan digunakan dalam bentuk topikal untuk meningkatkan kelarutan 

bahan aktif, penetrasi kulit, waktu aktivitasnya dan hidrasi kulit. Ini juga dapat 

digunakan untuk mencegah hilangnya kelembaban dan retaknya film yang tebentuk 

oleh polivinil alkohol. Contoh bahan yang digunakan sebagai humektan selain 

propilenglikol adalah gliserin dan sorbitol (Jayronia, 2016). 

2.6.4 Metilparaben (Nipagin) 

Metilparaben atau nipagin secara luas digunakan sebagai pengawet dalam 

kosmetik, produk makanan, dan formulasi farmasi. Metilparaben dapat digunakan 

dalam bentuk tunggal atau kombinasi dengan paraben lain atau dengan agen 

antimikroba lainnya. Dalam kosmetik, metilparaben adalah bahan antimikroba 

yang paling sering digunakan (Roweet al., 2009). 

 

Gambar 2. 8 Struktur Metilparaben(Roweet al., 2009) 

Metilparaben efektif pada rentang pH yang luas (4,0 – 8,0) dan memiliki 

spektrum aktivitas antimikroba yang luas, meskipun metilparaben paling efektif 
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terhadap ragi dan kapang. Kombinasi metilparaben dan propilparaben 

menggunakan konsentrasi sebanyak 0,18% untuk metilparaben dan 0,02% untuk 

propilparaben (Roweet al., 2009). 

2.6.5 Propilparaben (Nipasol) 

Propilparaben atau nipasol secara luas digunakan sebagai pengawet 

antimikroba dalam kosmetik, produk makanan, dan formulasi farmasi. 

Propilparaben dapat digunakan dalam bentuk tunggal atau kombinasi dengan 

paraben lain atau dengan agen antimikroba lainnya. Dalam kosmetik, propilparaben 

adalah bahan antimikroba yang paling sering digunakan (Roweet al., 2009). 

 

Gambar 2. 9 Struktur Propilparaben (Roweet al., 2009) 

Propilparaben efektif pada rentang pH yang luas (4,0 – 8,0) dan memiliki 

spektrum aktivitas antimikroba yang luas, meskipun propilparaben paling efektif 

terhadap ragi dan kapang. Kombinasi propilparaben dan metilparaben 

menggunakan konsentrasi sebanyak 0,02% untuk propilparaben dan 0,18% untuk 

metilparaben (Roweet al., 2009). 

2.6.6 Vitamin C 

 

Gambar 2. 10 Struktur Vitamin C (Roweet al., 2009). 

Vitamin C atau asam askorbat digunakan sebagai antioksidan dalam 

formulasi farmasi, konsentrasi yang digunakan 0,01-0,1% b/v. Vitamin C telah 

digunakan untuk menyesuaikan pH larutan untuk injeksi, dan sebagai tambahan 

untuk cairan oral. Vitamin C juga banyak digunakan dalam makanan sebagai 

antioksidan(Roweet al., 2009). 
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Vitamin C berbentuk bubuk kristal berwarna putih sampai kuning muda, 

tidak higroskopik, tidak berbau, atau kristal tidak berwarna dengan rasa asam yang 

tajam. Vitamin C akan berubah menjadi warna coklat jika terpapar oleh cahaya. 

Dalam bentuk serbuk, Vitamin C relatif stabil di udara. Dengan kondisi tidak 

adanya oksigen dan zat pengoksidasi lainnya, Vitamin C stabil terhadap 

panas.Vitamin C tidak stabil dalam larutan, terutama larutan alkali, mudah 

mengalami oksidasi saat terpapar ke udara. Proses oksidasi dari Vitamin C  

dipercepat oleh adanya cahaya dan panas dan dikatalisis olehtembaga dan besi. 

Larutan Vitamin Cstabil pada pH sekitar 5,4. Serbuk Vitamin C harus disimpan 

dalam wadah non-logam yang tertutup rapat, terlindung dari cahaya, di tempat yang 

sejuk dan kering(Roweet al., 2009). 

2.6.7 Aquadest 

Air adalah cairan yang jernih, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak 

berasa.Air banyak digunakan dalam pengolahan, formulasi dan pembuatan produk 

farmasi. Nilai air digunakan dalam konsentrasi hingga 100%. Aqua destillata atau 

aquadest adalah air yang memenuhi persyaratan air minum, yang dimurnikan 

dengan cara destilasi, penukar ion, osmosis balik atau proses lain yang sesuai.Untuk 

sebagian besar aplikasi farmasi,air minum dimurnikan dengan destilasi, pertukaran 

ion, reverse osmosis (RO), atau beberapa proses lain yang cocok untuk 

menghasilkan 'air murni'.Diperlukan validasi untuk semua sistem yang 

menghasilkan air yang ditunjukkan, dengan pengecualian air minum(Roweet al., 

2009). 

 


