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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

       Kulit adalah lapisan terluar dari tubuh sehingga secara terus menerus akan 

terpapar oleh stimulus lingkungan. Profil dan fungsi kulit dipelihara oleh dua hal 

yang penting yaitu keseimbangan kadar air pada stratum korneum dan lipid pada 

permukaan kulit.
 
Paparan dari faktor eksternal seperti kelembaban udara, radiasi 

ultraviolet dan suhu, sedangkan faktor endogen seperti hormon dapat menggangu 

keseimbangan kulit. Adapun faktor lain seperti frekuensi penggunaan sabun, 

detergen, dan bahan  irritant misalnya alkohol dan air dengan suhu tinggi dapat 

melepaskan sebagian lapisan lipid permukaan kulit.
 
Ketika keseimbangan tersebut 

terganggu dapat menimbulkan kondisi kulit patologis yang dikenal sebagai kulit 

kering atau xerosis.
(1) 

Xerosis adalah hasil dari penurunan kadar air pada stratus 

korneum yang menyebabkan deskuamasi abnormal korneosit.
(2) 

       Prevalensi xerosis atau kulit kering sangat bergantung pada lingkungan 

(environmental-dependent ), hampir setiap orang pernah mengalami kondisi kulit 

kering atau xerosis tersebut.
(3)

 Prevalensi pada beberapa negara lain, seperti di Brazil, 

Australia, Turki, dan lain lain adalah 35 % - 70%.
(4)

 Sedangkan prevalensi xerosis di 

Indonesia adalah 50 %- 80 %.
(5) 
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       Untuk mempertahankan profil dan fungsi kulit yang normal, kadar air pada 

stratum korneum harus  lebih besar dari 10 %.  Kadar air dapat berkurang melalui 

proses evaporasi ke lingkungan dengan kondisi kelembaban udara yang rendah dan 

harus digantikan kembali oleh air dari lapisan dermis maupun epidermis kulit di 

bawahnya.
(6)

 
  

       Perawatan dengan pelembab bertujuan untuk menjaga kandungan air pada kulit 

antara 10% sampai 30% serta mengurangi penguapan air.
(7)

 Produk pelembab yang 

standar terdiri dari bahan aktif antara lain humektan, oklusiv, emollien, kolagen, 

polipeptida dan bahan tambahan seperti antioksidan.
(8)

 
 
Selain itu,hal yang penting 

diperhatikan pada produk pelembab terutama di Indonesia sebagai Negara Tropis 

adalah perlindungan terhadap sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet diketahui 

menginduksi kerusakan sel kulit melalui media reaktif oksigen (oksidan) yang dapat 

berakibat pada seluruh proses penuaan sel.
 
Bahan yang mengandung antioksidan 

diperlukan untuk dapat menyerap radikal bebas guna mengurangi efek sinar 

ultraviolet yang menginduksi kerusakan sel kulit.
(9) 

       Produk pelembab kulit telah direkomendasikan untuk digunakan setiap hari.
(10)

 

Namun sebagian besar produk tersebut menggunakan bahan sintetis dimana pada 

beberapa penelitian menunjukkan memiliki efek samping pada pemakaian jangka 

panjang. Untuk itu dibutuhkan kajian untuk mengganti bahan sintetis tersebut dengan 

komponen aktif dari herbal dengan efektifitas yang baik guna mengurangi efek 

samping dari penggunaan pelembab kulit.
(11) 
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       Lidah buaya atau Aloe vera mengandung air sebesar 99% dari berat total serta 

mengandung monosakarida dan polisakarida sebesar 25% dari berat kering. Aloe vera 

juga mengandung bradikinase, lignin, dan vitamin-vitamin, yaitu vitamin A, C, E, 

B12.
(12)

 Kandungan monosakarida dan polisakarida mampu mengikat air di udara 

yang berfungsi sebagai humektan sedangankan kandungan lignin dari gel Aloe vera 

memiliki kemampuan penyerapan ke dalam kulit yang tinggi sehingga memudahkan 

peresapan kandungan air ekstrak Aloe vera ke kulit dan mampu menahan hilangnya 

cairan dari permukaan kulit . Penelitian yang dilakukan sebelumnya menunjukkan 

bahwa Aloe vera terbukti mampu menurunkan kadar Transepidermal Water Loss 

(TEWL) dan meningkatkan kandungan air dalam stratum korneum. 
(13)

 

       Tea tree oil atau Melaleuca alternifolia oil telah terbukti memiliki efek 

antioksidan melalui komponen zat aktif yaitu α-terpenine, α-terpinolene, ɣ-terpinene, 

dan terpinen-4-ol.
(14)

  Komponen aktif tersebut dapat digunakan sebagai antioksidan 

yang relevan utuk menjaga stabilitas sel kulit dari efek radikal bebas.
(15)

 Pada kadar 

1,25% Tea tree oil aman digunakan dalam formulasi pelembab kulit
(16)

 

       Ekstrak Aloe vera dan tea tree oil telah diketahui zat aktif yang dapat 

dimanfaatkan pada produk pelembab namun penggabungan keduanya belum pernah 

dilakukan. Pada penelitian ini, kedua bahan herbal tersebut akan diracik dalam 

formulasi pelembab kulit berdasarkan modul Sekolah Farmasi ITB tentang fraksinasi 

komponen aktif herbal dan pengembangannya pada sediaan kosmetik.
(17)
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       Konsentrasi kedua zat dalam produk penelitian telah merujuk  pada masing 

masing penelitian sebelumya. Selain itu untuk keamanan aplikasi produk ini, 

dilakukan patch test pada subyek penelitian.
(18)

 Selanjutnya, efektifitas campuran 

ekstrak Aloe vera dan Tea tree oil dalam formula pelembab pada kekeringan kulit 

akan dinilai secara subyektif oleh responden penelitian. 

  

1.2 Permasalahan penelitian 

  Identifikasi Masalah 

       Upaya untuk selalu menjaga keseimbangan kondisi kulit yaitu dengan 

penggunaan pelembab kulit setiap hari. Namun produk pelembab kulit yang tersedia 

sebagian besar berasal dari bahan sintetis yng diketahui memiliki efek toksik. Untuk 

itu diperlukan penelitian untuk mengganti bahan sintetis dengan zat aktif yang berasal 

dari herbal untuk meminimalkan efek samping. 

Ekstrak Aloe vera diketahui mengandung beberapa zat aktif yang relevan sebagai 

humektan pada pelembab sedangkan Tea tree oil mengandung zat antioksidan yang 

juga dapat digunakan untuk menggantikan zat antioksidan pada produk pelembab 

yang tersedia sekarang ini. Penelitian ini bermaksud menilai efektifitas dari 

penggabungan ekstrak Aloe vera dan Tea tree oil dalam pelembab kulit pada 

kekeringan kulit.  
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     Rumusan masalah 

Bagaimana efektifitas campuran ekstrak Aloe vera dan Tea tree oil dalam formulasi 

pelembab  pada kekeringan kulit ?  

 

 1.2 Tujuan penelitian 

1.2.1 Tujuan umum 

Mengetahui efektifitas campuran ekstrak Aloe vera dan Tea tree oil dalam 

formulasi pelembab pada kekeringan kulit  

 

1.3.2    Tujuan khusus 

Mendapatkan produk pelembab kulit dengan campuran ekstrak Aloe vera dan 

Tea tree oil yang mempunyai aktivitas melembabkan kulit 

 

1.3 Manfaat penelitian 

1. Memberikan sumbangan  pengetahuan tentang efektifitas campuran ekstrak Aloe 

vera dan Tea tree oil dalam formulasi pelembab  pada kekeringan kulit  
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2. Sebagai bahan pertimbangan bagi klinisi untuk pencegahan maupun pengelolaan 

kulit kering atau xerosis. 

3. Sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat umum dalam pemilihan produk 

pelembaab kulit yang efektif untuk mencegah dan mengobati kulit kering atau 

xerosis 

4. Sebagai landasan teori untuk penelitian sebelumnya 

 

 

1.4 Keaslian penelitian 

Penulis telah melakukan upaya penelusuran pustaka dan tidak menjumpai adanya 

penelitian/publikasi sebelumnya yang telah menjawab efektifitas campuran ekstrak 

Aloe vera dan Tea tree oil dalam formulasi pelembab  pada kekeringan kulit. Adapun 

penelitian/publikasi sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini antara lain Tabel 

1. Orisinalitas Penelitian 

No. Penelitian/Publikasi Metode Penelitian Hasil Penelitian 

1. Susi Elaine 

Dal’Belo,dkk. 

Moisturizing effect of 

cosmetic formulation 

containing Aloe vera 

extract in different 

concentrations assessed 

by skin bioengineering 

techniques.2006;12; 

241-246 

Jenis     :  Eksperimental  

Desain  : Pre-test post test 

control group design 

Subjek : Faculty of 

Pharmaceutical Sciences of 

Ribeirao Preto – USP. 

Variabel bebas : Konsentrasi 

ekstrak aloe vera 

Variabel terikat : Efek 

kelembaban kulit 

 

Formulasi aloe vera 

dengan berbagai dosis 

menunjukkan 

peningkatan 

kelembaban kulit 

melalui fungsinya 

sebagai humektan.
(19) 
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2. Hyun-Jin Kim,dkk. 

Evaluation of 

antioxidant activity of 

Australian Tea Tree 

(Melaleuca alternifolia) 

oil and its components. 

2004;52,2849-2854
 

Jenis    : Penelitian 

Eksperimental 

Design : Desain faktorial 

 

Aktivitas antioksidn 

pada tea ree oil 

dihasilkan oleh 

komponen α-terpenine, 

α-terpinolene, ɣ-

terpinene, dan terpinen-

4-ol 
(14) 

3. Akhtar, N., et al. 

"Formulation 

development and 

moiturising effects of a 

topical cream of Aloe 

vera extract." World 

Academy of Science, 

Engineering and 

Technology 51 (2011): 

172-179. 

Jenis     :  Eksperimental  

Desain  : Pre-test post test 

control group design 

The Islamia university of 

Bahawalpur Pakistan. 

Formulasi menurunkan 

TEWL . Setiap 

peningkatan komposisi 

aloe vera dapat 

menurunkan epidermal 

water loss.
(13)

  

 

 

 Penilitian yang penulis lakukan memiliki perbedaan dengan kedua 

penelitian/publikasi mengenai desain, subyek penelitian, variable, cara pengukuran, 

serta lokasi penelitian. Adapun penelitian yang dilakukan adalah 

1. Jenis penelitian eksperimental dengan desain pretest post test one group design, 

sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan eksperimental desain Pre-test 

post test control group design dan factorial design. 

2.  Subjek penelitian adalah mahasiswi di Griya Al-Barokah I Tembalang, 

sedangkan penelitian sebelumnya mahasiswa Faculty of Pharmaceutical Sciences 

of Ribeirao Preto – USP. 

3.  Cara pengukuran adalah penilaian subyektif melalui kuesioner yang telah 

divalidasi sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan metode ukur 
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biodermatological pada penelitian formula aloe vera dan 2,2-diphenyl-1-

picrylhydrazil assay dan hexanoic assay pada penelitian evaluasi antioksidan tea 

tree oil.  

4. Lokasi penelitian adalah Griya Albarokah I Tembalang, Semarang, 

Indonesia.Sedangkan kedua penelitian sebelumnya di tempat yang dua Negara 

yang berbeda yaitu China dan Brazil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


