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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Berbagai upaya menjaga kesehatan kulit dengan menggunakan produk 

kosmetika telah dilakukan banyak orang khususnya oleh kaum wanita terutama 

pada bagian wajah. Tujuannya untuk melindungi kulit akibat dampak negatif 

lingkungan seperti polusi dan radiasi sinar ultraviolet (UV) dari matahari. Faktor 

lingkungan tersebut menghasilkan radikal bebas yang dapat mempercepat proses 

penuaan, menyebabkan kulit menjadi kusam, keriput, bintik hitam bahkan kanker 

kulit. Hal tersebut dapat terjadi karena lipid bereaksi dengan radikal bebas 

sehingga berubah menjadi lipid peroksida (Winarsih, 2005), maka penggunaan 

suatu produk kosmetika perawatan kulit yang mengandung senyawa seperti 

antioksidan sangat dibutuhkan untuk mengurangi insidensi kerusakan kulit akibat 

radikal bebas ( Levy, 2006). 

Saat ini berbagai sediaan perawatan kulit yang mengandung antioksidan 

sebagai produk kosmetika dengan mekanisme memperlambat atau mencegah 

proses oksidasi telah cukup banyak berkembang, namun pemanfaatan 

menggunakan sumber dari bahan alam atau tanaman masih belum maksimal. 

Salah satu bahan alam yang bisa dimanfaatkan adalah tanaman mahkota dewa 

yang merupakan tanaman asli Indonesia dengan aktivitas antioksidan tinggi pada 

bagian buahnya (Gottawa et al., 1999). Penelitian mengenai kandungan 

antioksidan pada tanaman mahkota dewa menunjukkan adanya aktivitas 

antiradikal di atas 50% pada bagian buah muda dan buah tua karena mengandung 

senyawa flavonoid yang tinggi yaitu 78,48% dan 83,08% (Soeksmanto et al., 

2007). 

Suatu penelitian yang dilakukan untuk membuktikan jumlah konsentrasi 

ekstrak yang baik dalam suatu formulasi dan menggunakan carbomer sebagai 

basis, menunjukkan kestabilan basis dalam penyimpanan 3 bulan dengan suhu 

yang berbeda-beda dan tidak toksik ketika diaplikasikan untuk kulit, serta jumlah 

ekstrak yang diformulasikan dalam suatu sediaan baik digunakan dalam 
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konsentrasi 2,5% atau 5%, namun dalam penelitian tersebut diperoleh hasil 

konsentrasi formulasi dengan kandungan ekstrak 2,5% lebih baik daripada 5% 

meskipun tidak memberikan perbedaan yang signifikan (Das et al., 2011). 

Pembuatan sediaan gel membutuhkan basis dan bahan-bahan yang sesuai 

dengan kebutuhan untuk menghasilkan produk kosmetika, dan basis yang 

digunakan dalam formulasi ini adalah carbomer. Carbomer dipilih karena 

efektifitas membentuk viskositas yang tinggi (Allen, 2002) dan tidak mengalami 

perubahan yang berarti pada saat penyimpanan (Lieberman et al., 1989) sehingga 

dapat menjaga kestabilan sediaan gel yang mengandung bahan alam ini. 

Pemilihan sediaan gel sebagai bentuk produk kosmetika dalam penelitian ini 

disebabkan karena sediaan gel yang mengandung bahan alam sebagai zat aktif 

masih jarang ditemukan dipasaran.  

 

B. Perumusan Masalah 

1. Apakah bahan alam ekstrak etanolik buah mahkota dewa dengan konsentrasi 

2,5% dapat diformulasikan dalam bentuk sediaan gel dengan basis carbomer? 

2. Bagaimanakah pengaruh variasi konsentrasi basis carbomer dan penambahan 

ekstrak etanolik buah mahkota dewa terhadap sediaan gel? 

3. Bagaimanakah pengaruh penyimpanan terhadap kestabilan sediaan gel 

ekstrak etanolik buah mahkota dewa dengan basis carbomer? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui apakah bahan alam ekstrak etanolik buah magkota dewa dengan 

konsentrasi 2,5% dapat diformulasikan dalam bentuk sediaan gel dengan 

basis carboner. 

2. Mengetahui pengaruh variasi konsentrasi basis carbomer dan penambahan 

ekstrak etanolik buah mahkota dewa terhadap sediaan gel. 

3. Mengetahui pengaruh penyimpanan terhadap kestabilan sediaan gel ekstrak 

etanolik buah mahkota dewa dengan basis carbomer. 
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D. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman mahkota dewa (Phaleria macrocarpa) (Scheff) Boerl.) 

 
Gambar 1. Buah mahkota dewa 

a. Klasifikasi  

Kingdom : Plantae 

Subkingdom : Tracheobionta  

Super divisi : Spermatophyta 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsoda 

Sub kelas : Rosidae 

Ordo  : Myrtales 

Famili  : Thymelaeaceae 

Genus  : Phaleria 

Species : Phaleriamacrocarpa (Scheff) Boerl. 

Nama daerah : Simalakama (Melayu), makutadewa, makutamewo, makuto ratu, 

makuto rojo (Jawa) 

b. Nama asing : - 

c. Morfologi  

Mahkota dewa tumbuh subur ditanah yang gembur dan subur pada 

ketinggian 10–1200 m dpl. Perdu menahun ini tumbuh tegak dengan tinggi 1–2,5 

m. Batangnya bulat, permukaan kasar, warnanya cokelat, berkayu dan bergetah, 

percabangan simpodial. Daun tunggal, letaknya berhadapan, bertangkai pendek, 

bentuknya lanset atau jorong, ujung dan pangkal runcing, tepi rata, pertulangan 

menyirip, permukaan licin, berwarna hijau tua dengan panjang 7–10 cm dan lebar 
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2–5 cm. Buah bentuknya bulat, diameter 3-5 cm, permukaan licin, beralur, ketika 

muda warnanya hijau dan merah setelah masak. Daging buah berwarna putih, 

berserat, dan berair. Biji bulat, keras, berwarna cokelat. Berakar tunggang dan 

berwarna kuning kecokelatan. Perbanyakan dengan cangkok dan bijinya 

(Dalimartha, 2003). 

d. Kandungan kimia 

Daun mahkota dewa mengandung antihistamin, alkaloid, saponin, dan 

polifenol (lignan). Kulit buah mengandung alkaloid, saponin, dan flavonoid. 

Daging buah dan cangkang biji buah mahkota dewa mengandung beberapa 

senyawa seperti alkaloid, flavonoid, senyawa polifenol dan tannin (Dalimartha, 

2003). Menurut suatu penelitian mengenai kandungan antioksidan pada tanaman 

mahkota dewa menunjukkan adanya aktivitas antiradikal di atas 50% pada bagian 

buah muda dan buah tua karena mengandung senyawa flavonoid yang tinggi yaitu 

78,48% dan 83,08% (Soeksmanto et al., 2007). Stabilitas antioksidan mahkota 

dewa memang lebih rendah dari antioksidan sintetik tetapi aktivitasnya lebih 

tinggi. Berdasarkan hasil uji aktivitasnya, mahkota dewa memberikan reaksi 

positif sebagai antioksidan. 

Penelitian Rohyami (2008) menganalisis kandungan flavonoid daging 

buah mahkota dewa menggunakan spektrofotometer UV-Vis dengan standar 

flavonoid rutin. Hasil pengukurannya menunjukkan bahwa kandungan flavonoid 

rata-rata buah mahkota dewa yang telah masak lebih rendah dibandingkan dengan 

buah yang masih mentah. Kandungan flavonoid dalam ekstrak buah mahkota 

dewa yang masih mentah juga relatif lebih tinggi 22% daripada ekstrak buah 

mahkota dewa yang telah masak. Senyawa flavonoid yang terkandung dalam buah 

mahkota dewa merupakan hasil metabolit sekunder. Saat buah menjadi masak 

maka akan terbentuk biosintesis yang berbeda sehingga disarankan untuk 

menggunakan buah yang masih mentah sebagai agen antioksidan. 

2. Penyarian (ekstraksi dan maserasi) 

Ekstrak adalah sediaan kering, kental atau cair dibuat dengan menyari 

simplisia nabati atau hewani menurut cara yang cocok, diluar pengaruh cahaya 

matahari langsung. Sebagai cairan penyari digunakan air, eter atau campuran 
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etanol dan air (anonim, 1979). Penyarian merupakan peristiwa perpindahan massa 

zat aktif yang semula berada didalam sel ditarik oleh cairan penyari sehingga zat 

aktif larut dalam cairan penyari. Pada umumnya penyarian akan bertambah baik 

bila serbuk simplisia yang bersentuhan dengan penyari semakin banyak (Anonim, 

1986). 

Pada maserasi umumnya dilakukan dengan cara 10 bagian simplisia 

dengan derajat halus yang cocok dimasukkan ke dalam bejana, kemudian dituangi 

dengan 75 bagian cairan penyari, ditutup dan dibiarkan selama 5 hari terlindung 

dari cahaya, sambil berulang-ulang diaduk. Setelah 5 hari diserkai, ampas diperas. 

Ampas ditambah cairan penyari secukupnya,diaduk dan diserkai, sehingga 

diperoleh seluruh sari sebanyak 100 bagian. Bejana ditutup dan dibiarkan 

ditempat sejuk, terlindung dari cahaya, selama 2 hari, kemudian endapan 

dipisahkan (Anonim, 1986), kemudian maserat tersebut disuling atau diuapkan 

pada tekanan rendah dan suhu tidak lebih dari 50° C hingga konsistensi yang 

dikehendaki. Maserat yang dibuat dimaserasi dengan air segera pada suhu 90° C 

untuk mengendapkan putih telur agar sediaan dapat bertahan lama (Anief, 1987). 

3. Sediaan gel 

a. Pengertian   

Gel merupakan sediaan farmasetik semisolid yang diaplikasikan pada kulit 

atau membran mukosa sebagai suatu sistem semi-padat terdiri dari suspensi yang 

dibuat dari partikel anorganik kecil atau molekul organik besar kemudian 

terpenetrasi oleh suatu cairan (Priyambodo, 2006). Sifat yang diharapkan dalam 

sediaan gel topikal yaitu memiliki aliran tiksotropik, tidak lengket, tidak 

berkendir, daya sebar baik, tidak berminyak, mudah dicuci, sebagai emolien, 

ringan (khususnya untuk jaringan yang mengelupas), tidak terdapat noda, dapat 

bercampur dengan bahan tambahan lain, larut air atau dapat bercampur dengan air 

(Allen, 2002), tidak berlendir dan konsentrasi bahan pembentuk gel tidak terlalu 

tinggi agar gel mudah dicuci atau digunakan dan viskositas gel tidak mengalami 

perubahan yang berarti pada suhu penyimpanan. 
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Ada beberapa komponen pembentuk gel, diantaranya: 

1) Polimer alami (natural polymers) 

Polimer alami ini berbentuk sakarida rantai bercabang. Kebanyakan 

bersifat anionik (bermuatan negatif dalam larutan air atau dispers), walaupun 

sedikit seperti guar gum, yang merupakan molekul alami. Getah alami ini 

mendukung terbentuknya mikrobia, oleh karena itu ditambahkan pengawet. 

Contoh dari polimer alami: alginate, carrageenan, pectin, kitosan. 

2) Polimer akrilik 

Carbomer 934P merupakan nama resmi dari polimer akrilik yang terkait 

dengan eter polyakenyl. Carbopol digunakan sebagai agen pengencer pada 

berbagai  berbagai produk farmasi dan kosmetik. 

3) Derivatif selulosa 

Derivative selulosa ini banyak kegunaannya yang merupakan turunan dari 

selulosa, struktur polimer alaminya ditemukan pada tanaman. Contoh derivatif 

selulosa ini adalah karboksimetilselulosa, metilselulosa dan kidroksipropil 

(Lieberman et al., 1998). 

Metilparaben secara luas digunakan sebagai pengawet antibakteri dalam 

kosmetik, produk makanan dan formulasi sediaan obat. Namun dalam kosmetika, 

lebih banyak digunakan sebagai pengawet antibakteri suatu sediaan. Metilparaben 

yang dikombinasikan dengan propilen glikol menghasilkan efek yang sinergis, 

sehingga aktivitasnya sebagai antimicrobial akan lebih efektif. Selain sebagai 

antimicrobial, propilenglikol juga berfungsi sebagai humektan.  

Humektan adalah bahan penyerap air dari udara untuk menjaga 

kelembaban sediaan. Trietanolamin secara luas digunakan dalam formulasi 

sediaan topikal terutama sebagai agen alkali (Johnson and Steer, 2006). 

b. Metode produksi 

Pada pembuatan gel, semua bahan harus dilarutkan terlebih dahulu pada 

pelarutnya atau zat pembawanya sebelum penambahan gelling agent (Allen, 

2002). Basis carbomer perlu dikembangkan sebelum digunakan dengan 

didiamkan selama ± 24 jam setelah dilarutkan dalam air. Basis ini bersifat asam 

dan terdispersi dalam air, sehingga setelah basis mengembangperlu dinetralkan 
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terlebih dahulu sebelum digunakan dengan penambahan basa agar stabil bila 

terkena sinar untuk menghindari penurunan viskositas dan untuk 

terbentuknyamassa kental. Basa atau agen alkali yang biasa digunakan yaitu 

trietanolamin (TEA) (Wade and Weller, 1999). Kombinasi bahan pengawet 

dibutuhkan untuk mencapai efek yang sinergis, sehingga efeknya akan lebih 

efektif (Johnson and Steer 2006). Terakhir, semua bahan yang telah dicampur 

kemudian dihomomixer selama ± 5 menit pada 5000/rpm hingga homogen. 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi sediaan gel 

Gel dan salep merupakan sediaan semisolid yang dalam proses 

pembuatannya perlu dikontrol dan dievaluasi. Hal-hal yang mempengaruhi proses 

pembuatan gel yaitu ukuran partikel, temperatur, tekanan udara saat pengisian 

kedalam wadah dan kesesuaian bahan wadah yang digunakan. Ukuran partikel 

dalam gel dipengaruhi oleh penambahan bahan saat pencampuran, ukuran partikel 

bahan yang dicampurkan, kecepatan penambahan bahan saat pencampuran, 

temperatur dan lama waktu pencampuran. Oleh karena itu kontrol dan evaluasi 

saat proses pembuatan sangat perlu dilakukan (Lieberman et al., 1998). 

d. Kontrol kualitas 

Evaluasi preparasi gel meliputi: evaluasi dari segi penampilan, pH, 

keseragaman kandungan obat, viskositas, daya sebar, uji permeabilitas dan 

aktivitas antimikroba. Semua gel ini secara visual diperiksa untuk kejelasan, 

warna yang homogen, adanya partikel dan serat. 

1) Gel yang penampilannya baik yaitu bening atau transparan. 

2) Penentuan pH pada sediaan topikal yang baik adalah nilai pH yang mendekati 

pH kulit yang berkisar antara 5-6,5. 

3) Keseragaman kandungan sediaan obat hendaknya memiliki kandungan obat 

yang seragam sehingga dapat menghasilkan efek terapetik yang seragam pula, 

tidak berlebihan (toksik) dan tidak kurang (tak berefek). 

4) Viskositas berhubungan dengan kekentalan suatu sediaan. Sediaan gel 

seharusnya tidak terlalu encer dan tidak pula terlalu  kental karena akan kesulitan 

dalam penggunaannya. 
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5) Daya sebar dapat dihubungkan dengan meningkatnya viskositas kemampuan 

daya sebarnya akan menurun. 

4. Monografi bahan 

Formulasi sediaan gel disusun dari berbagai jenis bahan antara lain : 

a. Carbomer 

Carbomer merupakan basis polimer sintetik turunan carbopol dengan BM 

(berat molekul) yang tinggi. Konsentrasi yang digunakan dalam sediaan gel yaitu 

dalam rentang 0,5-2,0%. Warna carbomer putih, higroskopis, memiliki sedikit 

karakteristik bau khas. Carbomer bersifat asam dan terdispersi dalam air sehingga 

sebelum digunakan perlu dinetralkan terlebih dahulu dengan penambahan basa 

atau agen alkali  yaitu trietanolamin (TEA) (Wade and Weller, 1999). Tipe basis 

carbomer memang cukup banyak, namun pada formulasi sediaan gel ini 

digunakan basis carbomer 934 karena memiliki efektifitas yang tinggi dalam 

perannya untuk memberikan viskositas yang baik pada gel (Allen, 2002). Dalam 

temperatur ruang, carbomer dapat stabil dalam jangka waktu lama dan akan tetap 

stabil atau mengalami perubahan tak berarti apabila ada penambahan senyawa 

antioksidan dalam formulasi (Johnson and Steer, 2006). 

b. Metilparaben 

Metilparaben memiliki aktifitas antimicrobial pada formulasi farmasetik, 

dan akan lebih efektif bila penggunaannya dikombinasikan dengan antimicrobial 

lain seperti propilen glikol sebagai bahan pengawet untuk sediaan (Wade and 

Weller, 1999). Metil paraben berupa serbuk kristal putih atau tidak berwarna, 

tidak berbau atau hamper tidak berbau dan mempunyai sedikit rasa terbakar 

(Johnson and Steer, 2006). Metilparaben secara luas digunakan sebagai pengawet 

antibakteri dalam kosmetik, produk makanan dan formulasi sediaan obat. Dalam 

kosmetik, metilparaben lebih banyak digunakan sebagai pengawet antibakteri. 

c. Propilen glikol 

Propilen glikol bersifat higroskopis dan lebih tidak toksik bila 

dibandingkan dengan glikol yang lain. Metilparaben yang dikombinasikan dengan 

propilen glikol menghasilkan efek yang sinergis sehingga aktivitasnya sebagai 

antimicrobial akan lebih efektif (Johnson and Steer, 2006). Propilen glikol berupa 
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larutan bening, tidak berwarna, kental, tidak berbau dan berasa manis, sedikit 

tajam seperti gliserin (Kibbe, 2004). Dalam formulasi ini, propilen glikol tidak 

hanya sebagai bahan pengawet yang dikombinasikan dengan metilparaben, tetapi 

juga sebagai bahan tambahan karena sifatnya yang larut dalam air, alkohol, aseton 

dan minyak essesial. Penggunaan propilen glikol harus dibawah 5% sebab pada 

konsentrasi lebih dari 5% dapat mengiritasi kulit. 

d. Trietanolamin (TEA) 

Dalam formulasi, TEA biasa digunakan sebagai buffer, pelarut, penetral 

dan humektan sehingga sering digunakan dalam preparasi farmasetik topikal. 

Walaupun tidak toksik, tetapi hipersensitif atau dapat mengiritasi kulit ketika 

digunakan dalam formulasi, maka penggunaannya harus sesuai dengan rentang 

aman pada manusia (Johnson and Steer, 2006). Trietanolamin secara luas 

digunakan dalam formulasi sediaan topikal terutama pada emulsi sebagai agen 

alkali dan dapat juga sebagai pengemulsi. Trietanolamin berupa cairan kental 

bening tidak berwarna kuning pucat, mempunyai sedikit bau amoniak dan larut 

dalam air (Kibbe, 2004). 

 

E. Landasan Teori 

Sediaan gel ekstrak daun tanaman (Clerodendron infortunatum) dengan  

basis carbomer stabil dalam penyimpanan selama 3 bulan pada suhu yang 

berbeda-beda dan tidak toksik ketika diaplikasikan untuk kulit. Jumlah  

konsentrasi ekstrak yang diformulasikan untuk sediaan gel tersebut baik 

digunakan dalam jumlah konsentrasi 2,5% atau 5%, meskipun hasil formulasi 

dengan kandungan ekstrak 2,5% lebih baik daripada 5% namun perbedaan yang 

terjadi tidak signifikan (Das et al., 2011). Dalam temperatur ruang, carbomer juga 

dapat stabil dalam jangka waktu lama dan akan tetap stabil atau mengalami 

perubahan tak berarti apabila ada penambahan senyawa dalam formulasi (Johnson 

and Steer, 2006). 
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F. Hipotesis 
Bahan alam ekstrak etanolik buah mahkota dewa dapat diformulasikan 

dalam bentuk sediaan gel dengan konsentrasi ekstrak 2,5%. Sediaan gel dengan 

basis carbomer tersebut stabil dalam penyimpanan tanpa mengalami perubahan 

yang signifikan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


