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BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

 

Kulit merupakan organ yang esensial dan vital serta merupakan cermin 

kesehatan.Kulit adalah organ kompleks yang terlibat dalam termoregulasi, 

pertukaran gas, perlindungan terhadap pathogen, dan memiliki fungsi barrier 

untuk mempertahankan hidrasi.Profil dan fungsi kulit yang normal 

menunjukan kadar air pada startum korneum harus lebih besar dari 10%. 

Kadar air dapat berkurang melalui proses evaporasi ke lingkungan dengan 

kondisi kelembapan udara yang rendah dan harus digantikan kembali oleh air 

dari lapisan bawahnya. Setiap hari jutaan orang menderita kekeringan kulit, 

gatal, bersisik dan kemerahan karena berbagai macam penyebab. Kulit kering 

atau xerosis cutis didenifisikan sebagai gambaran hilangnya atau 

berkurangnya kadar kelembapan startum corneum. Xerosis cutis merupakan 

kelainan kulit dimana kulit menjadi kasar, bersisik, berkeriput dan kurang 

elastis dibandingkan kulit normal dan kering pada perabaan.Pada kulit 

sebenarnya tersedia faktor pelindungan alami yaitu Natural moisturizing 

Factor (NMF).Namun dalam kondisi tertentu faktor kondisi alamiah kurang 

mencukupi sehingga diperlukan perlindungan tambahan yaitu dengan 

pemberian pelembab. 

Pelembab (moisturizer) secara umum digunakan untuk meringankan 

kulit kering.Pelembab dapat mengurangi traepidermal water loss (TEWL) 

dengan mingkatkan barrier, menciptakan barrier buatan sementara, dan 

mengembalikan kelembutan kulit. Secara ilmiah, perawatan dengan pelembab 

melibatkan empat proses yaitu perbaikan barrier kulit, meningkatkan kadar 

air, mengurangi transepidermal water loss, dan memulihkan fungsi lipid’s 

water barrier.Salah satu upaya untuk mengatasi atau upaya mengurangi 

terjadinyakulit kering adalah menggunakan bahan aktif alami atau 

herbal.Kembalinya perhatian ke bahan aktif alami yang dikenal dengan istilah 

back to nature dianggap sebagai hal yang bermanfaat.Bahan alam yang di 
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gunakan harus memiliki kandungan yang dapat memberikan efek baik pada 

kulit dan mengurangi terjadinya kulit kering.Salah satu tumbuhan alam yang 

dapat mengurangi terjadinya kulit keringadalah biji asam jawa (Tamarindus 

indica L.,),karena salah satu senyawa yang terkandung pada biji asam jawa 

adalah polisakarida.Pada penelitian sebelumnya kandungan polisakarida pada 

biji asam jawa efektif sebagai koagulan alami. Di industri biji asam jawa 

sering digunakan, sebagai perekat tekstil dan menenun, dan sebagai suatu lem 

atau mengikat agen dalam  industri. Yang sering kita ketahui biji asam jawa 

merupakan limbah rumah tangga yang jarang masyarakat awam tahu manfaat 

dan kandungan dari biji asam jawa itu sendiri, pada penelitian sebelumnya 

yang diteliti oleh (Hendrawati tahun 2013) mengenai manfaat biji asam jawa 

yang di gunakan sebagai (Koagulan alami dalam perbaikan kualitas air tanah). 

Biji dibagi menjadi 3 bagian utama yaitu; kulit biji (Spermodermis), kulit ari 

tali pusar (Funiculu), dan biji (nucleus seminis), yang terdiri dari lembaga 

(Embrio), dan putih lembaga (Albumen), yang berupa jaringan cadangan 

makanan untuk permulaan pertumbuhan. Asam jawa termasuk suku Fabaceae 

Leguminisae yang memiliki sifat viskositas tinggi, spectrum  pH luas (stabil 

dalam lingkungan asam ataupun basa), noncarcinogenety, sifatnya 

mukoadesif, dan biocompatible, sehingga dapat digunakan sebgai stabilizer, 

pengental, gelling agent, dan pengikat dalam makanan dan farmasi industry.  

Polisakarida adalah karbohidrat, yang tersusunhanya dari atom karbon 

(C), hydrogen (H), dan glikogen, agarosa dan selulosa.Polisakarida yang 

bersifat hidroskopis mampun menarik dan menahan molekul air sehingga 

kestabilan dijaga melaui absrorbsi lembab dari lingkungan serta mengurangi 

penguapan air dari sediaan krim.Pada sediaan krim moisturizer, untuk 

mengetahui persyaratannotifikasi kosmetika terkait keaaman dan 

kemanfaatan, dalam penelitian ini akan dilakukan uji iritasi menggunakan 

metode HET-CAM dengan melihat perdarahan, lisis, koagulan pada 

chorioallantonic membrane telur ayam dan uji efektivitas kadar air pada suatu 

produk krim yang mengandung ekstrak biji asam jawa (Tamarindus Indica L.) 
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untuk mengetahui bagaimana keamanan dan efektifitas dari sedian 

moisturizer.  

 

1.2.Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Pengaruh kadar ekstrak biji asam jawa (Tamarindus indica L.) efektif 

digunakan sebagai sedian moisturizer. 

2. Bagaimana hasil uji sifat fisik formula ekstraksi asam jawa(Tamarindus 

indica L.) aktif sebagai sediaan moisturizer. 

 

1.3.Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui apakah ekstrak biji asam jawa efektif digunakan 

sebagai sedian moisturizer. 

2. Untuk mengetahui kualitas formula ekstrak biji asam jawa aktif sebagai 

sedian moisturizer. 

 

1.4.Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat: 

1. Manfaat Secara Teori 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya informasi 

mengenai ekstraksi biji asam jawa sebagai Moisturizer. 

2. Manfaat Aplikasi 

Hasil penelitian nantinya dapat bermanfaat dalam memenuhi unsur 

kebutuhan makanan, obat obatan dan kecantikan. 

3. Manfaat bagi Institut Kampus 

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan untuk 

menambah referensi keputusan dan laboratorium. 

4. Manfaat bagi Penelitian 
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Bagi penelitian sendiri, penelitian ini merupakan suatu pengalama yang 

sangat berharga untuk menambah wawasan tentang manfaat dari biji 

durian. 
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