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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

 Proses perusakan kulit ditandai oleh munculnya keriput, bersisik, kering, 

dan pecah-pecah. Selain itu, kulit juga menjadi lebih cepat tua dan muncul flek-

flek hitam sehingga kulit mengalami kehilangan elastisitas dan akan berkerut 

karena penipisan lapisan epidermis yang mengandung elastin dan kolagen (Graf, 

2005; Maysuhara, 2009). Untuk membantu memulihkan kondisi kulit tersebut, 

terdapat beberapa cara penanganan, antara lain dengan penggunaan antioksidan. 

Antioksidan digunakan untuk melindungi kulit dari kerusakan oksidasi sehingga 

dapat mencegah penuaan dini (Masaki, 2010). 

 Senyawa antioksidan dapat dikategorikan menjadi 2 jenis, yaitu antioksidan 

sintetis dan antioksidan alami. Saat ini mulai banyak dikembangkan antioksidan 

alami karena penggunaan antioksidan sintetis pada konsentrasi tertentu di kulit 

pada jangka waktu yang lama dapat menyebabkan iritasi (Percival, 1998). Salah 

satu antioksidan alami yang saat ini banyak dikembangkan adalah senyawa alfa-

mangostin yang berasal dari kulit buah manggis (Kondo et al., 2009). 

Manggis (Garcinia mangostana L.) merupakan tanaman yang berasal dari 

Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Myanmar, Vietnam dan 

Kamboja. Manggis diketahui banyak mengandung senyawa polifenol berupa 

xanthon yang memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi (Kondo et al., 2009). 

Xanthon memiliki turunan senyawa utama yaitu alfamangostin dan gamma-

mangostin. Senyawa alfa-mangostin merupakan turunan xanthon dengan jumlah 

paling banyak yang didapati pada kulit buah manggis sehingga senyawa ini 

dianggap sebagai senyawa marker dari kulit buah manggis (Pedraza et al., 2009; 

Pothitirat and Gritsapanan, 2008). Potensi antioksidan dari kulit buah manggis 

yang ditujukan pada kulit wajah, lebih baik bila diformulasikan dalam bentuk 

sediaan kosmetika topikal dibandingkan oral (Draelos and Thaman, 2006; Pouillot 

et al., 2011). Salah satu bentuk sediaan kosmetika topikal adalah masker dalam 

bentuk gel, seperti masker peel off. 
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 Masker peel off merupakan salah satu jenis masker wajah yang mempunyai 

keunggulan dalam penggunaanya yaitu dapat dengan mudah dilepas atau diangkat 

seperti membran elastis (Rahmawanty et al., 2015). Masker wajah jenis ini dapat 

meningkatkan hidrasi pada kulit kemunkinan karena adanya oklusi (Velasco et al., 

2014). Penggunaannya dapat bermanfaat untuk memperbaiki serta merawat kulit 

wajah dari masalah keriput, penuaan dini, jerawat dan dapat juga digunakan untuk 

mengecilkan pori-pori (Grace et al., 2015). Selain itu, masker peel off  juga dapat 

digunakan untuk membersihkan serta melembabkan kulit dan juga bermanfaat dalam 

merelaksasi otot-otot wajah, sebagai pembersih, penyegar, pelembab dan pelembut 

bagi kulit wajah (Vieira et al., 2009). 

 Pada penelitian ini ekstrak kulit buah manggis akan diformulasikan menjadi 

masker peel off. Alasan pemilihan sediaan tipe ini, yaitu dapat membentuk lapisan 

film dengan memberi sensasi rasa kencang pada kulit wajah sehingga lebih efektif 

dapat mengangkat dan membersihkan kotoran pada lapisan tanduk yang rusak pada 

saat masker diangkat dari permukaan kulit wajah (Mitsui, 1997). Pemakaian masker 

peel off relatif lebih praktis dan efisien, sehingga cocok untuk pemakai dengan 

tingkat mobilitas yang cukup tinggi. Masker peel off memberikan tampilan yang 

menarik dibanding tipe masker lain yaitu berwarna transparan atau semi transparan 

pada saat diaplikasikan di kulit. Selain itu, masker wajah juga dapat mengatasi kulit 

kusam, merawat bekas luka, melembabkan, mencegah efek buruk dari terpaan sinar 

matahari dan juga sebagai antioksidan (Mitsui, 1997). 

 Komponen utama dari formula masker peel off adalah film forming agent, yaitu 

polivinil alkohol (PVA) yang dapat membentuk lapisan film yang dengan mudah 

dikelupas setelah kering karena mempunyai sifat adesif sehingga dapat pula 

memberikan efek peel off (Brick et al., 2014). Kinerja pembentukan film dalam 

masker peel off tergantung pada konsentrasi PVA (Beringhs et al., 2013). Kualitas 

fisik masker peel off dapat dipengaruhi oleh komposisi bahan-bahan yang 

ditambahkan kedalam formulasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu 

dilakukan optimasi formulasi sediaan masker gel peel off ekstrak etanol kulit buah 

manggis (Garcinia mangostana L.) untuk perawatan kulit wajah. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Bagaimana pengaruh kadar PEG (1,5%, 2% dan 2,5%) dengan basis polivinil 

alkohol 14% terhadap karakteristik fisika, kimia dan aseptabilitas sediaan masker gel 

peel off kulit buah manggis?  

1.3 Tujuan Penelitian 

 Mengetahui pengaruh kadar PEG (1,5%, 2% dan 2,5%) dengan basis polivinil 

alkohol 14% terhadap karakteristik fisika, kimia dan aseptabilitas sediaan masker gel 

peel off kulit buah manggis 

1.4 Hipotesis Penelitian 

 Adanya pengaruh peningkatan kadar PEG (1,5%, 2% dan 2,5%) dengan basis 

polivinil alkohol 14% memberikan perbedaan bermakna terhadap karakteristik fisika, 

kimia dan aseptabilitas sediaan masker gel peel off kulit buah manggis. 

1.5  Manfaat Penelitian 

 Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan data-data 

ilmiah mengenai manfaat masker wajah ekstrak kulit buah manggis (Garcinia 

mangostana L.) dalam bentuk masker gel peel off memiliki karakteristik yang baik 

serta menghasilkan mutu fisik, efektivitas dan aseptibilitas sediaan lebih baik 

sehingga dapat diproduksi oleh produsen kosmetika. 

 


