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BAB III  

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1 Skema Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penggunaan zat-zat antioksidan dapat mencegah berbagai macam efek 

negatif yang ditimbulkan oleh radiasi sinar uv. 

Kulit buah manggis mengandung senyawa antioksidan kompleks dengan 

kadar yang tinggi, terutama senyawa fenolik seperti xanton yang dapat 

menyerap sinar uv 

Dibuat sediaan semisolid yaitu gel karena sediaan gel mampu merileksasi 

otot-otot wajah, membersihkan, menyegarkan, melembabkan, 

melembutkan kulit wajah dan lain-lain. 

Radiasi sinar uv dapat menyebabkan kerusakan kulit 

Dilakukan optimasi formula gel dengan kadar PVA 14% dan kadar PEG 

1,5%, 2%, dan 2,5%. 

Didapatkan sediaan gel yang mempunyai karakteristik yang baik 

Dibutuhkan gelling agent untuk pembuatan sediaan gel 

Dipilih PVA karena dapat membentuk gel yang jernih dan bersifat netral 

serta memiliki daya regang dan fleksilibilitas yang tinggi. 

Gambar 3.1 Bagan Kerangka Konseptual 
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3.2  Uraian Kerangka Konseptual 

Radiasi sinar UV dapat menyebabkan kerusakan kulit yang ditandai oleh kulit 

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). 

Penggunaan zat-zat antioksidan dapat mencegah berbagai macam efek negatif 

yang ditimbulkan oleh radiasi sinar UV. Beberapa golongan senyawa aktif 

antioksidan seperti polifenol, asam fenolik, flavonoid, tannin, antarquinon, sinamat 

yang memiliki kemampuan untuk perlindungan kulit terhadap sinar UV (Priyadarsini, 

2005; Svobodova et al., 2006; Pouillot et al., 2011). 

Kulit buah manggis mengandung antioksidan kompleks dengan kadar yang 

tinggi, terutama senyawa fenolik seperti xanton (Lim, 2012). Senyawa xanton yang 

terdapat dalam kulit buah manggis dapat menyerap sinar UV, dimana xanton 

memiliki panjang gelombang maksimum 305 - 330 nm yang termasuk ke dalam 

rentang panjang gelombang sinar UV-B (Susanti et al., 2012). 

Penggunaan ekstrak kulit buah manggis sebagai antioksidan yang ditujukan 

pada kulit wajah akan lebih baik bila diformulasikan dalam bentuk sediaan topikal 

dibandingkan sediaan oral karena dapat merangsang proses regenerasi stratum 

korneum, dapat digunakan untuk melindungi epidermis dan dermis dari bahaya racun 

dan sinar UV, serta dapat memberikan nutrisi pada kulit (Pouillot et al., 2011). 

Sediaan semisolid merupakan salah satu sediaan topikal yang banyak 

digunakan  saat ini dalam dunia dermatologi yang mempunyai dua komponen dasar 

yaitu zat aktif dan zat pembawa. Terdapat beberapa macam bentuk sediaan semisolid, 

yaitu : gel, krim, salep dan sebagainya (Yanhendri, et al., 2012). 

Pada penelitian ini ekstrak kulit buah manggis akan diformulasikan menjadi 

sediaan semisolid yaitu berupa masker peel-off. Alasan pemilihan sediaan tipe masker 

peel-off, yaitu dapat digunakan langsung pada kulit wajah dengan cara 

mengoleskannya secara merata dan dapat dibersihkan dengan cara melepaskan 

lapisan film dari kulit wajah sehingga lebih praktis dalam pemakaian dan cocok untuk 

pemakai dengan tingkat mobilitas tinggi. 
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Masker wajah peel off mampu merileksasi otot-otot wajah, membersihkan, 

menyegarkan, melembabkan, dan melembutkan kulit wajah (Vieira et al., 2009). 

Penggunaan masker wajah tipe ini akan memberikan rasa lembut dan kencang pada 

kulit wajah (Mitsui, 1997; Tresna, 2010). 

Berdasarkan uraian diatas maka akan dilakukan optimasi formulasi sediaan 

masker gel peel-off ekstrak etanol kulit buah manggis menggunakan gelling agent 

polyvinyl alcohol (PVA) dengan kadar 14% dan Polyethylene glycol (PEG) dengan  

kadar 1,5%, 2%,  dan 2,5%. 

 


