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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.Landasan Teori 

2.1.1. Kulit 

Kulit merupakan organ tubuh paling luar yang menutupi dan 

melindungi permukaan tubuh. Kulit mempunyai banyak fungsi, antara lain 

membantu mengatur suhu, mengendalikan hilangnya air dari tubuh dan 

mempunyai sedikit kemampuan ekskretori, sekretori, dan absorpsi 

(Pearce, 2013). Struktur anatomi kulit dapat dilihat pada Gambar 1.1. 

 

 

Gambar 1.1. Struktur Anatomi Kulit Normal (Moore, 2002) 

 

Menurut (Kalangi, 2013) kulit terdiri dari 2 lapisan utama yaitu 

epidermis dan dermis.Epidermis merupakan jaringan epitel yang berasal 

dari ektoderm, sedangkan dermis berupa jaringan ikat agak padat yang 

berasal dari mesoderm.Di bawah lapisan dermis terdapat 5 selapis jaringan 

ikat longgar yaitu hipodermis, yang pada beberapa tempat terutama terdiri 

dari jaringan lemak. 

Epidermis merupakan lapisan terluar kulit yang terdiri dari 

beberapa epitel yaitu epitel berlapis gepeng dan epitel berlapis 

tanduk.Epitel berlapis gepeng tersusun atas banyak sel berlapis yang 

disebut keratinosit, sedangkan lapisan tanduk terdiri atas sel-sel kulit mati, 
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pipih, tidak berinti, serta sitoplasmanya digantikan oleh keratin.Epitel 

lapisan tanduk dapat disebut juga sebagai stratum korneum. 

Dermis merupakan lapisan kulit yang terletak dibawah jaringan 

epidermis.Dermis tersusun atas 2 lapisan, pertama stratum papilaris yaitu 

lapisan yang lebih longgar, jumlahnya terbanyak dan memiliki tekanan 

yang paling besar, sebagian besar mengandung pembuluh 

darah.Sedangkan yang kedua yaitu stratum retikularis, berupa lapisan yang 

tebal dan dalam seperti kolagen kasar dan sejumlah kecil serat elastin 

membentuk jaringan padat ireguler (Kalangi, 2013). 

Kelenjar sebasea adalah kelenjar yang berukuran kecil pada kulit, 

dapat mensekresi zat minyak yang disebut sebum yang salah satu 

fungsinya sebagai pelumas kulit.Pada manusia, kelenjar sebasea banyak 

ditemukan di wajah dan kulit kepala. Kelenjar sebasea banyak ditemukan 

pada kulit yang berambut (kecuali telapak tangan dan kaki) dimana 

kelenjar ini terhubung ke folikel rambut (Tortora et al dan Picardo et al 

dalam Rima: 2014). 

Kulit dapat digolongkan menjadi 4 macam jenis yang pokok 

sebagai berikut: 

a. Kulit berminyak 

Pada kulit berminyak kelenjar lemak bekerja berlebihan sehingga kulit 

kelihatan mengkilat, tebal, tonus kuat, pori-pori besar serta mudah 

sekali mendapat gangguan berupa jerawat (komedo, akne, dan 

sejenisnya). 

b. Kulit kering 

Pada kulit kering kelenjar lemak bekerjakurang aktif. Kulit kelihatan 

kusam, tipis, bersisik, halus, lebih cepat timbul keriput,6lubang pori-

pori tidak kelihatan, mudah mendapat gangguan pelebaran pembuluh 

darah rambut. 

c. Kulit normal 

Kulit tidak berminyak dan tidak kering, sehingga kelihatan segardan 

bagus, lobang pori-pori hampir tidak kelihatan. Pengeluaran kotoran 
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dan penyerapan zat-zat yang berguna melalui kulit serta peredaran 

darah berjalan dengan baik, maka jarang sekali mendapat gangguan 

jerawat maupun timbulnya cacat-cacat pada kulit muka dan tonusnya 

baik. 

d. Kulit campuran 

Kulit jenis campuran, yakni bagian tengah muka (sekitar hidung, dagu, 

dan dahi) kadang-kadang berminyakatau normal.Sedangkan bagian 

lain normal atau kering. Dapat terjadi pada semua umur,tetapi lebih 

sering terdapat pada usia 35 tahun ke atas. 

 

Beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan jenis kulit, antara 

lain sebagai berikut: 

a. Usia 

Sebagai contoh, seseorang pada masa anak-anak mempuntai kuli yang 

normal namun setelah remaja kulitb menjadi berminyak.Demikian 

pula pada masa muda mempunyai kulit yang berminyak, tetapi setelah 

tua kulit menjadi kering. 

b. Makanan dan Minuman 

Misalnya pada makanan yang berlemak, panas, pedas, atau minuman 

es dapat mengubah kulit dari normal menjadi berminyak.Sebaliknya 

makan masam, minuman keras atau beralkohol dapat mengubah kulit 

normal menjadi kering. 

c. Iklim 

Pada iklim panas, kulit menjadi berminyak dan pada iklim dingin, kulit 

menjadi kering. 

 

2.1.2. Asam Jawa (Tamarindusindica L,.) 

Asam jawa di Indonesia juga di kenal sebagai tangkal asem, 

cumalagi, dan asam jawi. Asam jawa berasal dari Afrika namun  India 

merupakan negara yang membuat tanaman ini sebagai tanaman yang 

produktif dan penuh manfaat.Oleh sebab itu, tanaman ini disebut kurma 
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India, mengingat daging buah yang seperti kurma.Asam jawa termasuk 

tumbuhan tropis.Asam jawa banyak terdapat di benua Asia dan secara luas 

dipakai dalam pengharum makanan serta pembuatan minuman. Di 

berbagai tempat yang sesuai, termasuk di Indonesia,tanaman ini tumbuh 

liar di hutan dan savana(Andreanus, 2017). 

 

2.1.3. Morfologi 

Pohon asam jawa berukuran besardengan tinggi mencapai 25 meter 

dan diameter batang di pangkal hingga 2 meter.Kulit batang berwarna 

coklat keabu-abuan dan memiliki corak beralur vertical(Andreanus, 2017). 

Daun asam jawa berbentuk lonjong menyempi,berjumlah 8-18 

pasang, berukuran sekitar 12,32 x 3,11 cm, bertepi rata, pangkalnya 

miring dan membundar, ujung membudar sampai sedikit berlekuk. Daun 

muda asam jawa berwarna putih (Andreanus AS, 2017). 

 

Gambar 1.2 Pohon Asam Jawa  

(Sumber: wikiwand.com) 
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Buah asam jawa terdiri dari40-50% daging buah.Biji asam jawa 

mengandung 13% air, 20% protein, 5% lemak, 59% karbohidrat dan 

sisanya adalah amyloid dan flavonoid(Andreanus,2017). Daging buahnya 

putih kehijauan ketika muda, menjadi merah kecoklatan sampai kehitaman 

ketika tua, rasa asam manis dan lengket. Biji berbentuk agak persegi, 

berwarna coklat kehitaman, mengkilap dan keras(Andreanus,2017).Dapat 

dilihat morfologi asam jawa pada gambar 1.3. 

 

Gambar 1.3 Asam Jawa (Sumber: jpnn.com) 

Klasifikasi ilmiah asam jawa adalah :(Andreanus, 2017) 

Kingdom : Plantae (tumbuhan) 

Sub Kingdom : Tracheobionta (berpembuluh) 

Divisi   : Spermatophyte (menghasilkan biji) 

Sub-divisi : Magnoliophyta (tanaman berbunga) 

Kelas   : Magnoliopsida Berkeping dua / dikotil) 

Ordo  : Fabales 

Famili  : Fabaceae (suku tumbuhan berbunga dan terbesar) 

Genus   : Tamarindus L. 

Spesies : Tamarundus Indica L,. 

 

2.1.4. Kandungan Biji Asam Jawa 

Kandungan senyawa biji asam jawa salah satunya adalah 

polisakarida, yang terbukti pada penelitian sebelumnya bahwa 

polisakarida pada biji asam jawa efektif sebagai koagulan (Gary dan 

Atiek, 2013). Biji asam jawa mengandung polisakarida alami dan tanin 
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yang tersusun atas D-galaktosa, D-glukosa dan D-silosa yang merupakan 

flokulan alami (Mishra dan Bajpai,2005). 

Polisakarida pada biji asam jawa memiliki lebih dari 52359 unit 

dan monomer gugus glukosa, galaktosa dan xylose dengan rasio 

perbandingan 3:1:2. Umumnya bagian biji asam jawa terdiri dari 20–30 % 

kulit atau testa, sedangkan 70–80 % adalah endosperm, dengan melalui 

analisa proksima,diketahui bahwa endosperm biji asam jawa kandungan 

kaya protein sebesar 13–20% sedangkan dalam kulit biji asam jawa 

terdapat 20% serat dan kandungan polisakarida sebesar 50-60% (dalam 

keadaan basah atau terlarut serta alkohol). 

Pada umumnya polisakarida mempunyai molekul besar dan lebih 

kompleks dari pada mono dan oligosakarida. Molekul polisakarida terdiri 

atas satu macammonosakarida saja disebut homopolisakarida, sedangkan 

yang mengandung senyawa lain disebut heteropolisakarida. Umumnya 

polisakarida berupa senyawa berwarna putih dan tidak berbentuk kristal, 

tidak mempunyai rasa manis dan tidak mempunyai sifat 

reduksi.Polisakarida dapat larut dalam air dan membentuklarutan 

koloid.Polisakarida ini terdapat banyak di alam, yaitu pada sebagian besar 

tumbuha.Ekstrak biji asam jawa mengandung polisakarida alami dan tanin 

yang tersusun atas D-galaktosa, D-glukosa dan D-silosa yang merupakan 

flokulan alami (Mishra dan Bajpai,2005). Dapat dilihat pada table 1.2 

merupakan komposisi polisakarida dari biji asam jawa. 

` 

2.1.5. Ekstraksi 

Ekstraksi merupakan proses penarikan zat atau senyawa kimia  

yang dapat larut terpisah dari zat yang tidak larut dari bagian tanaman, 

dengan pelarut/penyari cair. Tujuan dari penyarian ini adalah menarik 

senyawa aktif yang terdapat dalam bahan alam tersebut (Sutrisna, 

2016).Menurut (Tiwari, et al., 2011)ekstraksi adalah pemisahan bahan 

aktif sebagai obat dari jaringan tumbuhan ataupun hewan menggunakan 

pelarut yang sesuai melalui prosedur yang telah ditetapkan.Selama proses 
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ekstraksi, pelarut akan berdifusi sampai ke material padat dari tumbuhan 

dan akan melarutkan senyawa dengan polaritas yang dengan pelarutnya. 

Tujun ekstaksi bahan alam adalah untuk menarik komponen kimia 

yang terdapat pada bahan alam. Ekstraksi ini didasarkan pada prinsip 

perpindahan massa komponen zat ke dalam pelarut, dimana perpindahan 

mulai terjadi pada lapisan antara muka kemudian berdifusi masuk ke 

dalam pelarut. 

Proses ekstraksi dibedakan dengan dua metode yaitu cara panas dan 

cara dingin. Ekstraksi metode panas contohnya infundasi, sokletasi, 

digesti, dan refluks. Ekstraksi cara dingin contohnya maserasi dan 

perkolasi. Pemilihan metode ekstraksi didasarkan atas sifat bahan maupun 

senyawa kandungan bahan yang akan diisolasi (Mukhriani, 2014). 

Tahapan dalam proses ekstraksi tersebut adalah: 

a. Pemilihan bagian tanaman, pengeringan, dan penggilingan. 

b. Pemilihan pelarut atau cairan penyari. 

Cairan penyari berdasar polaritasnya dibagi dalam pelarut polar (air, 

etanol, metanol), pelarut semipolar (etil asetat, dikhlormethan), dan 

pelarut nonpolar (n-heksan, pertroleum eter, kloroform, dan lain-lain) 

(Mukhriani, 2014). 

Jenis ekstraksi metode panas antara lain sebagai berikut: 

a. Infundasi 

Infundasi merupakan proses penyarian dengan pelarut 

air.Carannya serbuk simplisia diletakkan di panci infundasi. Direndam 

dengan air. Panci infundasi di panaskan 90 ⁰C selama 15 menit 

(Depkes, 1986).  

b. Sokletasi 

Sokletasi merupakan metode penyarian berkesinambungan 

dengan alat soklet. Serbuk sampel dimasukkan dalam sarung selulosa 

dalam klonsong yang ditempatkan di atas labu dan di bawah 

kondensor (Mukhriani, 2014). Cairan penyari dipanaskan sampai 

mendidih. Cairan penyari akan menguap yang akan naik melalui pipa 
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samping. Uap akan diembunkan lagi. Cairan penyari akan turun untuk 

menyari simplisia. Jika cairan penyari mencapai sifon, maka cairan 

dapat turun ke bagian labu alas bulat sehingga terjadi proses sirkulasi. 

Proses ini akan berlangsung terus menerus sampai zat aktif dalam 

simplisia tersari seluruhnya yang ditandai dengan larutan sudah 

menjadi jernih (Sutrisna, 2016). 

c. Digesti 

Digesti merupakan modifikasi maserasi yaitu maserasi dengan 

pengadukan yang kontinu dan dilakukan pada suhu yang lebih panas. 

Biasanya suhu 40-50 ⁰C (Sutrisna, 2016). 

d. Refluks 

Refluks merupakan ekstraksi dengan pelarut pada suhu 

didihnya selama waktu tertentu. Teknik ini merupakan penyarian 

berkesinambungan. Simplisia direndam dalam cairan penyari dalam 

labu alas bulat yang dilengkapi dengan alat pendingin yang tegak. Lalu 

dipanaskan sampai mendidih. Cairan penyari yang menguap akan 

diembunkan dengan pendingin tegak sehingga dapat menyari simplisia 

lagi (Sutrisna, 2016). 

 

Jenis ekstraksi metode dingin antara lain sebagai berikut: 

a. Maserasi 

Proses ekstraksi dilakukan dengan pelarut pada suhu kamar, 

dilakukan sesekali pengadukan. Cairan penyari akan menembus 

dinding sel masuk ke sitoplasma dimana terdapat zat aktif.  Adanya 

perbedaan konsentrasi, maka zat aktif akan keluar dari sel terlarut 

dalam cairan penyari. Kelebihan maserasi adalah prosesnya sederhana 

dan senyawa-senyawa yang termolabil tidak rusak. Sedang kerugiannya 

adalah memerlukan banyak pelarut dan lama. 

Maserasi dilakukan dengan menambahkan 1 bagian simplisia 

direndam dalam 7,5 penyari selama 5 hari dengan sesekali diaduk 

setiap hari. Hal ini dilakukan ditempat yang terlindung sinar matahari. 
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Filtrat dituang dalam wadah sendiri, residu/ampasnya direndam lagi 

dengan cairan penyari baru dengan perbandingan 1:4, dibiarkan 

beberapa hari. Filtrat dituang dan digabungkan pada filtrat pertama. Hal 

ini disebut re-maserasi. Re-maserasi bisa berulang beberapa kali sampai 

cairan penyari jernih (Sutrisna, 2016). 

b. Perkolasi  

Perkolasi dilakukan dengan cara sepuluh (10) bagian simplisia 

halus dimasukkan dalam bejana tertutup yang diberi cairan penyari 2,5-

5 bagian selama 3 jam. Massa akan dipindahkan bertahap sedikit demi 

sedikit ke perkolator yang ditambahkan cairan penyari. Kemudian 

perkolator ditutup selama 24 jam. Setelah 24 jam, kran dibuka dengan 

kecepatan 1 ml/menit. Filtrat dipindahkan dalam bejana, ditutup, dan 

dibiarkan selama 2 hari terlindung cahaya. Kelebihan dari perkolasi 

adalah simplisia selalu dialiri pelarut baru. Sedang kelemahannya 

adalah diperlukan banyak pelarut, waktunya lama dan pelarut akan 

kesulitan menjangkau semua area jika simplisia tidak homogen 

(Mukhriani, 2014). 

 

2.1.6. Ekstrak 

Ekstrak adalah sediaan kering, kental atau cair yang dibuat dengan 

menyari simplisia nabati atau hewani menurut cara yang paling cocok, di 

luar pengaruh cahaya matahari langsung (Departemen Kesehatan RI, 

1979). 

Ekstrak berdasarkan sifatnya dapat dibagi menjadi: 

a. Ekstrak encer, sediaan yang masih dapat dihitung. 

b. Ekstrak kental, sediaan yang tidak dapat dituang dan memiliki kadar 

air sampai 30%. 

c. Ekstrak kering, sediaan yang berbentuk serbuk, dibuat dari ekstrak 

tumbuhan yang diperoleh dari penguapan bahan pelarut. 

d. Ekstrak cair, mengandung simplisia nabati yang mengandung etanol 

sebagai bahan pengawet. 
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2.1.7. Cairan Penyari atau Pelarut 

Farmakope Indonesia menetapkan bahwa sebagai cairan penyari 

yang aman digunakan adalan air, etanol, etanol-air atau eter (Kementrian 

Kesehatan RI, 1986).Pemilihan cairan penyari harus mempertimbangkan 

banyak faktor. Cairan penyari yang baik harus memenuhi kriteria berikut : 

a. Selektivitas  

b. Kemudahan bekerja dan proses dengan cairan tersebut 

c. Ekonomis 

d. Ramah lingkungan 

e. Keamanan (Kementrian Kesehatan RI, 2000). 

Etanol merupakan golongan alkohol yang dengan jumlah atom 

karbon dua dan mempunyai nilai kepolaran 0,68 (Ashurt,1995). 

Keuntungan penggunaan etanol sebagai pelarut adalah mempunyai titik 

didih yang rendah sehingga lebih mudah menguap, oleh karena itu, jumlah 

etanol yang tertinggal di dalam ekstrak sangat sedikit. 

 

2.1.8. Krim 

a. Definisi Krim 

Krim adalah sediaan setengah padat berupa emulsi, 

mengandung air tidak kurang dari 60% dan dimaksudkan untuk 

pemakaian luar. Ada dua tipe krim, krim tipe minyak–air dan tipe air–

minyak ( Depkes, 1979). Menurut Yahendri dan Yenny (2012) krim 

adalah bentuk sediaan padat yang mengandung satu atau lebih bahan 

obat terlarut atau terdispersi dalam bahn dasar yang sesuai.Komposisi 

yang sering digunakan sebagai basis dalam krim dari bahan alam 

adalah minyak zaitun, almond, ekstrak buah, minyak kelapa murni, 

minyak atsiri (Smauoi et al., 2012). 

Krim termasuk dalam sediaan topikal.Kata topikal berasal dari 

bahasa Yunani topikos yang artinya barkaitan dengan daerah 

tertentu.Secara luas obat topikal didefinisikan sebagai obat yang 

dipakai di tempat lesi.Krim juga tidak hanya sebagai sediaan obat 
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namun juga dapat sebagai sediaan kosmetik seperti krim wajah, krim 

lotion dan banyak lainnya. 

Krim dalam produk kosmetik sangat mudah dan praktis pada  

penggunaanya. Krim juga didefinisikan sebagai sediaan setengah padat 

yang mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi 

dalam bahan dasar yang sesuai.Umumnya produk krim terbentuk dari 

minyak yang dimasukan ke dalam air pada fase minyak dan humektan 

yang lebih banyak dari produk lotion. Krim terdiri dari 15%-40% fase 

minyak dan 5%-15% fase humektan, dengan karakteristik 

penampakannya hampir sama dengan produk lotion (windarwati, 

2011).Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan 

berbagai produsen krim wajah membuat inovasi untuk menambahkan 

zat lain yang bermanfaat bagi kesehatan wajah. Penambahan bahan 

aktif tertentu pada krim wajah dapat mengurangi jumlah kerutan pada 

kulit wajah dan bintik hitam atau flek serta melindungi kulit wajah dari 

paparan sinar matahari. 

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan pembuatan produk 

krim berbahan aktif alami telah dilakukan sebelumnya, misalnya : 

Aktivitas Antioksidan Krim Ekstrak Sari Tomat (Solanum 

lycopersikum L.,) oleh Alissya et al.,(2013); Formulasi Krim Wajah 

Dari Sari Buah Jeruk Lemon (Citrus limon L.,) Dengan Variasi 

Konsentrasi Emulgator, oleh Faradiba et.al., (2013); Formulasi Krim 

Antioksidan Ekstrak Etanol Bawang Hutan (Eleutherine palmifolia L. 

Merr) oleh Nela et al., (2013); Formulasi Krim Ekstak Lida Buaya 

(Aloe vera) Sebagai Alternatif Penyembuhan Luka Bakar, oleh A.W, 

et al., (2013); dan Formulasi Sedian Masker Gel dari Ekstrak Daun 

The Hijau (Camellia sinensis L.) dan Madu Hitam (Apidorsata) 

sebagai Antioksidan, oleh Titta H.S., et al., (2013). Namun pembuatan 

krim wajah moisturizer dengan bahan aktif ekstrak biji asam jawa 

kombinasi madu belum pernah dilakukan. 
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b. Fungsi Krim  

Krim berfungsi sebagai bahan pembawa substansi obat untuk 

pengobatan kulit, sebagai bahan pelumas untuk kulit, dan sebagai 

pelindung untuk kulit yaitu mencegah kontak permukaan kulit dengan 

larutan barrier dan rangsangan kulit (Anief, 2000).Selai itu, menurut 

Britieh Pharmacopoeia, krim diformulasikan untuk sediaan yang dapat 

bercapur dengan sekresi kulit. Sediaan krim dapat diaplikasikan pada 

kulit atau membran mukosa untuk pelindung, efek terapeutik, atau 

profilaksis yang tidak dibutuhkan efek oklusif ( Marriot, John F., et al., 

2010). 

 

c. Tipe Krim 

1) Krim tipe air dalam minyak (A/M) 

Krim jenis ini memiliki fase dalamnya air dan minyak sebagai fase 

luarnya. Krim ini mengandung zat pengelmusi air dalam minyak 

spesifik seperti adeps lanae, wool alkohol atau ester asam lemak 

dengan sorbiton, sabun polivalen, cera, span. 

2)  Krim tipe minyak dalam air (M/A) 

Krim ini memiliki fase dalam berupa minyak dan air sebagai 

luarnya.Krim jenis ini lebih disukai oleh penderita karena mudah 

diratakan padapermukaan kulit, tidak berlemak, dan mudah 

dibersihkan dengan air (Lachman, et al., 1994). 

 

d. Kuliatas Dasar Krim 

1) Stabil, selama masih dipakai mengobati. Maka krim harus bebas 

dari inkopatibilitas, stabil pada suhu kamar, dan kelembapan yang  

2) ada dalam kamar. 

3) Lunak, yaitu semua zat dalam keadaan halus dan seluruh produk 

menjadi lunak dan homogen. 

4) Mudah dipakai, umumnya krim tipe emulsi adalahn yang paling 

mudah dipakai dan dihilangkan dari kulit. 
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5) Terdistribusi merata, obat harus trdispersi merata melalui dasar 

krim padat atau cair pada penggunaan (Anief,2005). 

 

e. Stabilitas Sediaan Krim 

Sediaan krim dapat menjadirusak bila terganggu system 

campurannya terutama disebabkan oleh perubahan suhu dan 

perubahan komposisi karena penambahan salah satu fase secara 

berlebuhan atau pencampuran dua tipe krim jika zat pengemulsinya 

tidak tercampurkan satu sama lain. Pengenceran krim hanya dapat 

dilakukan jika diketahui pengencer yang cocok.Krim yang sudah 

diencerkan harus digunakan dalam waktu satu bulan. 

 

f. Kelebihan dan Kekurangan dari Sediaan Krim 

1) Kelebihan sediaan krim, yaitu: 

Mudah menyebar rata, praktis, lebih mudah dibersihkan atau dicuci 

dengan air terutama tipe M/A, cara kerja langsung pada jaringan 

setempat, tidak lengket terutama pada tipe A/M, bahan untuk 

pemakaian topikan jumlah yang diabsorbsi tidak cukup beracun 

(sehigga pengaruh absorbsi biasanya tidak diketahui pasien), aman 

digunakan dewasa dan anak-anak, memberikan rasa dingin 

(terutama pada tipe M/A), digunakan untuk mencegah lecet pada 

lipatan kulit terutama pada bayi (karena) kadar lemaknya cukup 

tinggipada fase A/M, bisa digunakan untuk kosmetik, bisa 

meningkatkan rasa lembut dan lentur pada kulit ( tetapi tidah 

menyebabkan kulit berminyak. 

2) Kekurangan sediaan krim, yaitu: 

Mudah kering dan mudah rusak khususnya tipe A/M karena 

terganggu system campuran terutama disebabkan karena 

perubahan suhu dan perubahan komposisi disebabkan penambahan 

salah satu fase secara berlebihan atau pencampuran 2 tipe krim jika 

zat pengemulsinya tidak tersatukan, sesah dalam pembuatanya 
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(karena pembuatan krim harus dalam keadaan panas), mudah 

lengket (terutama pada tipe A/M), mudah pecah (disebabkan dalam 

pembuatan formulanya tidak pas), pembuatanya secara aseptik 

(Juwita AP dkk. 2013). 

 

g. Bahan-Bahan Penyusun Krim 

Bahan-bahan yang digunakan mencakup emolien, zat 

humektan, zat pengelmusi, zat pengawet (Ditjen POM, 1985). 

1) Emolien  

Zat yang paling penting untuk bahan pelembut kulit adalah 

turunan dari lanolin dan derivatnya, hidrokarbon, asam lemak, 

lemak alkohol. 

2) Humektan  

Humektan adalah suatu zat yang dapat mengontrol perubahan 

kelembapan di antara produk dan udara, baik di dalam kulit 

maupun di luar kulit.Biasanya bahan yang digunakan adalah 

gliserin yang mampu menarik air dari udara dan menahan air 

agar tidak menguap. 

3) Zat Pengemulsi  

Zat pengemulsi adalah bahan yang memungkinkan 

tercampurnya semua bahan-bahan secara merata (homogen), 

misalnya gliserin monostearat, trietanolamin (Wasitaatmadja, 

1997). 

4) Pengawet 

Pengawet adalah bahan yang dapat mengawetkan kosmetik 

dalam jangka waktu selama mungkin agar dapat digunakan 

lebih lama.Pengawet dapat bersifat antikuman sehingga 

menagkal terjadinya tengik oleh ektivitas mikroba sehingga 

kosmetik menjadi stabil.Selain itu juga dapat bersifat 

antioksidan yang dapat menangkal terjadinya oksidasi 

(Wasitaatmadja, 1997). 
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2.1.9. Moisturizer 

Moisturizer adalah campuran dari berbagai bahan kimia (baik 

alami maupun sintetis) yang khusus didesain untuk membantu membuat 

lapisan luar kulit (epidermis) menjadi lebih lembut dan haus dan terhidrasi 

dengan baik guna mencegah penguapan air dari kulit.Bahan alami 

tambahan yang biasa di gunakan untuk melembabkan kulit yang bersifat 

sifat humektan dan anti oksidan, antaranya yaitu: madu, zaitun, aloe vera, 

dan lain–lain. Salah satu bahan tambahan yang akan di gunakan pada 

formula pembuatan moisturizer ekstrak biji asam jawa ini yaitu 

menggunakan madu. Madu yang bersifat hidroskopis yaitu mudah 

menyerap air dari udara sekitarnya karena itu dapat digunakan sebagai 

humektan dan membantu mempertahankan hidrasi kulit.Selain itu, madu 

madu mampu memelihara jaringan epitel dan memperlancar sirkulasi 

sehingga mencegah kulit kering( Hasrinaet al., 2016).Pada penelitian 

sebelumnya mengatakan bahwa dengan adanya sebuah sediaan pelembab 

yang ditambahkan dengan madu 6%, menunjukkan efek dapat 

menurunkan tingkat kekeringan pada kulit kering di bandingkan dengan 

krim kontrol atau plasebo. 
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2.2. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar :kerangka konsep krim moisturizer ekstrak biji asam jawa. 

  

Biji asam jawa  

Biji asam jawa adalah salah satu limbah rumah tangga 

yang mengandung polisakarida. 

Ekstraksi 

Pengambilan kandungan polisakarida pada biji asam 

jawa, yang akan di gunakan sebagai gelling agent dan 

moisturizer. 

Formulasi 

Moisturizer  

Evaluasi  

Uji kadar air (kelinci), uji 

HET-CAM 

Pengukuran kadar air menggunakan 

SkinAnalyzer sebelum perlakuan 

Pengukuran kadar air menggunakan 

SkinAnalyzer sesudah  perlakuan 
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2.3. Hipotesis 

Perumusan hipotesa : 

H0= ada kandungan ekstraksi dari biji asam jawapada sediaan moisturizer 

. 

H1= ekstraksi biji asam jawa dapat menghasilkan moisturizer yang baik. 
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