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INTISARI  

FORMULASI SEDIAAN MASKER GEL PEEL-OFF DARI EKSTRAK ETANOL 

DAUN BIDARA (Ziziphus Spina-Christi L.) DENGAN HUMEKTAN MADU 

 Tanaman bidara (Ziziphus spina-christi L.) salah satu tanaman obat yang banyak 

manfaatnya terutama untuk kesehatan dan kecantikan kulit karena kandungan fenolat dan  

flavonoid yang berkhasiat sebagai antioksidan. Madu bersifat humektan yang dipercaya 

dapat melembapkan kulit. Masker gel peel-off adalah masker wajah yang mempunyai 

keunggulan dalam penggunaannya yaitu mudah dilepas atau diangkat seperti membran 

elastis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ekstrak daun bidara dapat 

diformulasikan ke dalam sediaan masker gel peel-off dengan perbedaan atau variasi 

konsentrasi dari humektan madu serta berapa persen konsentrasi humektan madu yang paling 

baik. 

 Jenis penelitian ini menggunakan metode eksperimental. Cara ekstraksi daun bidara 

dengan metode maserasi menggunakan pelarut etanol 96% kemudian dilanjutkan pada 

perbedaan konsentrasi humektan madu 5%, 10% dan 15%. Pengujian karakteristik sediaan 

meliputi uji organoleptis, uji homogenitas, uji pH, uji daya lekat, uji waktu mengering dan 

uji hedonik. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak daun bidara dengan perbedaan 

konsentrasi humektan madu dapat diformulasikan menjadi sediaan masker gel peel-off. Hasil 

uji sifat fisik sediaan masker gel peel-off ekstrak etanol daun bidara memiliki penampilan 

fisik, homogenitas, pH, waktu mengering dan daya lekat yang baik sesuai dengan persyaratan 

yang ada. Kesimpulan dari penelitian ini ialah perbedaan konsentrasi pada humektan 

berpengaruh terhadap karakteristik fisik sediaan masker. Formulasi terbaik dari sediaan 

masker gel ekstrak daun bidara berdasarkan uji sifat fisik dan uji kesukaan adalah formulasi 

3 dengan konsentrasi humektan 15%.  

Kata Kunci : Daun Bidara (Ziziphus spina-christi L.), Madu, Masker Gel Peel-Off
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ABSTRACT 

FORMULATION OF A PEEL-OFF GEL MASK FROM ETHANOL EXTRACT OF 

BIDARA LEAF (Ziziphus Spina-Christi L.) WITH HUMECTANT HONEY 

 The bidara plant (Ziziphus spina-christi L.) is one of the medicinal plants that has 

many benefits, especially for skin health and beauty because of  phenolic and flavonoid 

compounds as antioxidants. Honey is a humectant that can be used to moisturize the skin. 

Peel-off gel mask is a facial mask that has advantage to remove  like an elastic membrane. 

This study aims to determine extract bidara leaves can be formulated into a peel-off gel mask 

preparation with variations concentration of honey as humectants and what percentage of the 

concentration of honey humectants is the best. 

 This type of research uses an experimental method. Extract bidara leaves obtained 

from maceration method using 96% ethanol and then proceeds to the difference in the 

humectant concentration of honey 5%, 10% and 15%. The test of the characteristics of the 

preparation includes organoleptic test, homogeneity test, pH test, adhesion test, drying time 

test and hedonic test. 

 The results of the study showed that bidara leaves extract with different 

concentrations of honey as humectants could be formulated into a peel-off gel mask 

preparation. The results of the physical properties test of the peel-off gel mask preparation of 

bidara leaf ethanol extract had good physical appearance, homogeneity, pH, drying time and 

adhesion in accordance with existing requirements. The conclusion of this study is that the 

difference in the concentration of humectants affects the physical characteristics of the mask 

preparation. The best formulation of extract bidara leaves gel mask preparation based on 

physical properties test and preference test was formulation 3 with a humectant concentration 

of 15%. 

Keywords : Bidara Leaf (Ziziphus spina-christi L.), Honey, Peel-Off Gel Mask 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

 Indonesia dikenal sebagai mega biodervisity country, yaitu bangsa yang memiliki 

banyak keanekaragaman hayati. Hutan tropis di Indonesia terdapat sekitar 30.000 

tumbuhan, diduga sekitar 9.600 spesies diketahui berkhasiat obat, dan sekitar 200 spesies 

diantaranya merupakan tumbuhan obat penting bagi industri obat tradisional. Saat ini, 

banyak orang yang kembali menggunakan bahan-bahan alam yang dalam pelaksanaanya 

membiasakan hidup dengan menghindari bahan-bahan kimia sintesis dan lebih 

mengutamakan bahan-bahan alami. Salah satunya adalah penggunaan tumbuhan untuk 

tanaman obat (Haeria dkk, 2016). 

 Tanaman obat yang banyak manfaatnya terutama untuk kesehatan dan kecantikan 

kulit yaitu tanaman bidara. Bidara atau nama latinnya Ziziphus Spina-Christi L. adalah 

pohon tropis milik keluarga Rhamnaceae (Palejkar dkk., 2012). Tanaman Bidara banyak 

digunakan dalam pengobatan tradisional dari semua bagiannya yaitu pada akar, daun, 

buah, biji, dan batang. Tanaman bidara merupakan tanaman yang berpotensi sebagai  

antioksidan  alami (Adeyemo, 2011). Tanaman bidara ini dikenal memiliki kandungan  

fenolat  dan  flavonoid  yang berkhasiat sebagai antioksidan, antiinflamasi, antimikroba,  

antifungi  dan  menghambat pertumbuhan  tumor (Kaur dkk, 2015). Pada penelitian yang 

dilakukan oleh Kusriani dkk, (2015) menyatakan bahwa ekstrak daun bidara memiliki 

kadar fenolat total 7,192% dan ekstrak etanol daun tanaman bidara memiliki aktivitas 
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antioksidan yang tinggi. Oleh karena itu, daun bidara berpotensi menjadi bahan aktif 

tambahan pada pembuatan kosmetik wajah (Azizah, 2018). 

 Penggunaan kosmetik skincare merupakan salah satu upaya untuk melindungi kulit 

dari efek radikal bebas (Suhery dkk, 2016). Kulit merupakan suatu susunan perlindungan 

tubuh dari terpaparnya polusi lingkungan, yang paling utama pada kulit wajah dimana 

sering kali terkena paparan sinar matahari ataupun sinar ultraviolet (UV) alhasil dapat 

menyebabkan banyak masalah kulit semacam keriput, penuaan, jerawat bahkan pori kulit 

yang membesar dan karena hal ini dapat mengetahui pentingnya untuk merawat kulit 

(Grace dkk, 2015). 

 Sejumlah penelitian telah melaporkan tentang formulasi masker untuk mengatasi 

permasalahan kulit seperti masker lembar (sheet mask), masker wajah, krim, dan lainnya. 

Masker gel peel-off diaplikasikan sebagai sediaan cair yang dioleskan tipis dengan jari 

pada wajah atau bagian tubuh. Masker yang mengandung antioksidan merupakan salah 

satu bentuk kosmetik yang praktis untuk merawat, mencegah ataupun mengatasi 

permasalahan kulit. Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menangkal atau 

mengurangi dampak negatif oksidan dalam tubuh (Suhery dkk, 2016). 

 Masker gel peel-off dapat digunakan langsung pada kulit wajah dengan cara 

mengoleskannya secara merata dan dapat dibersihkan dengan cara melepaskan lapisan 

film dari kulit wajah. Formulasi masker gel peel-off memerlukan humektan sebagai basis 

yang menjaga kelembaban dan mencegah kehilangan air (Rejeki dkk, 2021). Pada 

penelitian ini akan memanfaatkan madu sebagai salah satu bahan tambahan (humektan) 

yang akan di formulasikan ke dalam masker gel peel-off dengan konsentrasi madu yang 

berbeda-beda yaitu 5%, 10% dan 15%.  
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 Penggunaan madu sebagai produk kecantikan yaitu untuk perawatan kulit karena 

madu bersifat higroskopis yaitu mudah menyerap air dan udara sekitarnya, sehingga 

dapat digunakan sebagai humektan (pelembab). Selain itu madu memiliki sifat anti 

bakteri, anti fungal dan anti viral yang sebagian besar merupakan patogen. Oleh karena 

itu madu sangat cocok untuk dijadikan bahan dasar masker peel-off (Shobri, 2019). 

 Madu paling sering digunakan dalam proporsi berkisar antara 1 dan 10%, dalam 

produk seperti salep bibir, susu pembersih, krim pelembab, atau gel, sampo, dan 

kondisioner. Namun, konsentrasi yang lebih tinggi dapat dicapai dengan mencampur 

madu dengan minyak, bahan pembentuk gel, dan pengemulsi, yang dapat mencakup 

sebanyak 70% madu (Burlando dkk., 2013).  Hasil penelitian yang dilakukan Rejeki dkk., 

(2021) dan Pratiwi dkk., (2018) menyebutkan bahwa formula terbaik sediaan masker gel 

peel-off menggunakan madu sebagai humetkan sediaan dan berdasarkan uji sifat fisik 

adalah sebesar 15% hingga 20%.   

 Berdasarkan penjelasan di atas dan penelusuran literatur menunjukkan bahwa masker 

gel peel-off memiliki keunggulan yaitu banyak diminati berbagai kalangan dan mudah 

dalam penggunaan. Hal inilah yang menjadi daya tarik peneliti ingin melakukan 

penelitian ini dengan memanfaatkan madu sebagai humektan sediaan ke dalam masker 

gel peel-off.  Masker gel peel-off  dengan humektan madu dari ekstrak daun bidara masih 

jarang dilakukan. Oleh sebab itu, pada penelitian ini melakukan uji sifat fisik terhadap 

formulasi sediaan masker gel peel-off dari ekstrak etanol daun bidara (Ziziphus 

mauritiana L.) dengan perbedaan atau variasi konsentrasi humektan madu.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut :  

1) Bagaimana hasil formulasi dan uji sediaan masker gel peel-off dari ekstrak etanol 

daun bidara (Ziziphus Spina-Christi L.) dengan perbedaan atau variasi konsentrasi 

dari humektan madu ?  

2) Berapa persen konsentrasi humektan madu yang paling baik ?  

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti sebagai berikut :  

1) Untuk mengetahui hasil formulasi dan uji sediaan masker gel peel-off dari ekstrak 

daun bidara (Ziziphus Spina-Christi L..) dengan perbedaan atau variasi 

konsentrasi dari humektan madu.  

2) Untuk mengetahui berapa persen konsentrasi humektan madu yang paling baik. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini sebagai berikut :  

1. Bagi Peneliti  

Untuk memberikan pengetahuan lebih kepada peneliti mengenai pemanfaatan 

tanaman daun bidara dan madu yang digunakan sebagai bahan alami masker gel 

peel-off . 
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2. Bagi Peneliti Lain  

Sebagai bahan acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya mengenai 

pemanfaatan daun bidara dan madu dalam pembuatan sediaan masker gel peel-

off. 

3. Bagi Institusi  

Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai masker gel peel-off  dari 

ekstrak daun bidara dengan menggunakan humektan madu dan memperluas 

wawasan khususnya Program Studi D-III Farmasi STIKes Madani Yogyakarta.  

4. Bagi Masyarakat 

Untuk memberikan informasi serta pengetahuan kepada masyarakat tentang 

formulasi masker gel peel-off daun bidara yang tepat dan teruji aman jika 

digunakan oleh manusia.  
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E. Keaslian Penelitian 
 Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian 

  

No. 
Penulis 

(Tahun) 
Tempat 

Desain dan Analisa 

Data 

Populasi dan Teknik 

Sampel 

Instrumen 

Penelitian 
Hasil 

1.  Azizah 

(2018) 

Laboratorium 

Terpadu UIN 

Syarif Hidayatullah 

Jakarta. 

Metode eksperimental, 

DPPH. 

Ekstrak etanol 96% 

dengan konsentrasi 

25%, 30%, 35% dan 

menggunakan 

humektan propilen 

glikol. 

Uji evaluasi 

sediaan, 

antibakteri, 

antioksidan 

(Spektrofotometer 

UV-Vis) 

Hasil menunjukkan ekstrak etanol 

daun bidara memiliki aktivitas 

antioksidan sangat kuat dengan dan 

aktivitas antibakteri dengan 

penghambatan terhadap bakteri 

Propionibacterium acne. Analisis 

LC-MS/MS menunjukkan adanya 

senyawa rutin yang diduga berperan 

sebagai antioksidan dan antibakteri. 

Judul  Formula dan Aktivitas Antioksidan serta Antibakteri Sediaan Masker Gel Peel-Off yang Diperkaya Ekstrak Daun Bidara (Ziziphus Spina- Christi L.) 

 

2.  

Frida Ardina 

Pratiwi dkk, 

(2018) 

Laboratorium 

Farmasi UNIDA 

Gontor 

Metode eksperimental,  
SPSS 

Ekstrak etanol 96% 

dan menggunakan 

humektan yang 

berbeda yaitu gliserin, 

propilen glikol, dan 

madu dengan 

konsentrasi 20% 

Uji evaluasi 

sediaan 

Hasil menunjukkan bahwa formula 

terbaik pada sediaan masker wajah 

ekstrak kulit buah pisang kepok 

(Musa paradisiaca pericarpium) 

dalam bentuk gel peel-off 

berdasarkan uji organoleptik dan 

waktu kering adalah formula madu 

sebagai humektan sediaan. 

Judul  Variasi Jenis Humektan Pada Formulasi Sediaan Masker Gel Peel Off Ekstrak Kulit Buah Pisang Kepok (Musa Paradisiaca Pericarpium) 

3.   
Hanifah Solin 

(2019) 

Laboratorium 

Terpadu Institusi 

Kesehatan Helvetia 

Medan 

Metode eksperimental  

Ekstrak etanol 70% 

dengan konsentrasi 

1%, 3%, 5% dan 

menggunakan 

humektan gliserin 

Uji evaluasi 

sediaan  

Hasil menunjukkan bahwa ekstrak 

etanol daun bidara dengan 

konsentrasi 1%, 3%, 5% yang 

dihasilkan semuanya homogen, 

memiliki pH yang baik, serta tidak 

mengiritasi pada kulit   

Judul  Formulasi Sediaan Masker Gel Peel-Off dari Ekstrak Daun Bidara (Ziziphus spina-christi L.) 
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 Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dengan judul penelitian formulasi 

sediaan masker gel peel-off dari ekstrak etanol daun bidara (Ziziphus spina-christi L.) 

memiliki  kesamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut :  

1. Pada penelitian pertama, kesamaan yang dimiliki terletak pada formulasi, bentuk sediaan 

serta penggunaan bahan yaitu membuat masker gel peel-off dari ekstrak daun bidara 

(Ziziphus spina-christi L.) dan metode ektraksi yang digunakan yaitu metode maserasi 

dengan pelarut etanol 96%. Perbedaan dari penelitiannya terletak pada konsentrasi dan 

humektan yang digunakan, peneliti pertama menggunakan konsentrasi 25%, 30%, 35% 

dan menggunakan humektan propilen glikol sedangkan peneliti menggunakan 

konsentrasi 5%,10% dan 15% dengan menggunakan humektan madu. Selain itu, peneliti 

pertama melakukan uji anti-bakteri dan anti-oksidan sedangkan untuk penelitian ini 

melakukan uji fisik pada sediaan.  

2. Pada penelitian kedua, kesamaan yang dimiliki terletak pada formulasi dan bentuk 

sediaan yaitu masker gel peel-off  serta metode ektraksi yang digunakan yaitu metode 

maserasi dengan pelarut etanol 96%. Perbedaan dari penelitian kedua, terletak pada bahan 

yang digunakan yaitu kulit pisang kepok sedangkan penelitian ini menggunakan daun 

bidara. Adapun perbedaan lainnya pada peneliti kedua menggunakan 3 jenis humektan 

yaitu gliserin, propilen glikol, dan madu dengan konsentrasi masing-masing 20% 

sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan 1 jenis humektan yaitu madu dengan 

konsentrasi yang bervariasi yaitu 5%,10% dan 15%.  

3. Pada penelitian ketiga, kesamaan yang dimiliki terletak pada formulasi dengan 

menggunakan ekstrak daun bidara pada konsentrasi 5% dan bentuk sediaan serta 

penggunaan bahan yaitu membuat masker gel peel-off dari ekstrak etanol daun bidara 
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(Ziziphus spina-christi L.). Perbedaan dari penelitiannya terletak pada metode maserasi 

yaitu dengan pelarut etanol 70% sedangkan pada penelitian ini dengan pelarut etanol 

96%. Adapun perbedaan lainnya pada peneliti ketiga menggunakan humektan gliserin 

sedangkan pada penelitian ini menggunakan humektan madu.  
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA  

 

A. Tinjauan Teori  

1. Tanaman Bidara (Ziziphus spina-christi L.) 

a. Nama daerah Tanaman Bidara (Ziziphus spina-christi L.) 

 Tanaman bidara  memiliki  nama  latin Ziziphus spina-christi L. Tanaman ini dikenal  

dengan beberapa nama daerah seperti Jawa (widara atau dara), Madura (bukol), Bali 

(bekul), NTT (sawu, rote,kom, kon), Makassar (bidara),  Bima (rangga), Sumba 

(kalangga) (Hakim dkk., 2020). 

b. Klasifikasi Tanaman Bidara (Ziziphus spina-christi L.) 

 Berikut adalah klasifikasi dari tumbuhan bidara :  

 Kingdom  : Plantae 

 Divisio  : Magnoliophyta 

 Kelas   : Magnoliopsida 

 Ordo   : Rosales 

 Famili   : Rhamnaceae 

 Genus  : Ziziphus 

 Spesies  : Ziziphus spina-christi L. (Darma dkk., 2020) 

  

c. Morfologi Tanaman Bidara (Ziziphus spina-christi L.) 

 Tanaman bidara ini dapat ditemukan di daerah beriklim hangat di Asia Tenggara dan 

tahan terhadap kondisi yang tidak menguntungkan seperti salinitas, kekeringan dan 

genangan air yang membuatnya rentan untuk tumbuh di berbagai jenis tanah. Namun, 

pohon yang tumbuh cepat ini dapat membentuk tegakan yang rapat dan telah 
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diklasifikasikan secara global sebagai gulma oleh Global Compendium of Weed (Jailani 

dkk., 2020). 

 
Gambar 2. 1 Tanaman Bidara (Ziziphus spina-christi L.) (Asgarpanah dkk., 2012) 

 Pohon yang kuat ini memiliki cabang yang terkulai dengan duri yang menonjol dan 

biasanya tumbuh setinggi 15 m dengan diameter batang 40 cm atau lebih. Daunnya 

memiliki ujung membulat atau pangkal agak berlekuk. Daun memiliki warna hijau 

mengkilat di bagian atas dan warna keputihan di bagian bawah. Sedangkan buahnya 

memiliki bentuk dan ukuran yang bervariasi tergantung varietasnya. Varietas buah lokal 

berbentuk bulat atau lonjong. Selain itu, buah yang masih mentah memiliki warna kulit 

hijau muda dengan daging putih garing dan menjadi warna kulit kekuningan dengan 

daging putih lembut saat matang. Selama tahap mentah, buah memiliki bau aromatik 

yang kuat sehingga lebih disukai untuk dikonsumsi dibandingkan dengan buah pada 

tahap pematangan. Inti biji terletak di tengah buah dan memiliki tuberkel berwarna coklat 

dan batu beralur tidak beraturan dengan panjang 6 mm (Jailani dkk., 2020). 
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d. Kandungan Tanaman Bidara (Ziziphus spina-christi L.) 

  Tanaman bidara memiliki banyak kandungan yang bermanfaat antara lain protein, 

kalsium, zat besi, magnesium, vitamin, senyawa aktif seperti flavonoid, karotenoid, 

alkaloid, fenol, kuersetin, metil ester, terpenoid, saponin, dan lain sebagainya 

(Chairunnisa dkk., 2019). 

 Bidara memiliki kandungan fenolat dan flavonoid yang berkhasiat sebagai 

antioksidan, antiinflamasi, antimikroba, antifungi dan menghambat pertumbuhan tumor 

(Kaur dkk., 2015). Pada buah bidara sendiri (Ziziphus spina-christi L.) memiliki sifat 

antioksidan yang baik karena adanya senyawa fenolik, dan tokoferol (Delfanian dkk., 

2016). 

 Flavonoid 

Flavonoid merupakan senyawa polifenol yang tersebar luas di alam. 

Golongan flavonoid dapat digambarkan sebagai deretan senyawa C6-C3-C6 yang 

artinya kerangka karbonnya terdiri atas dua gugus C6 (cincin benzene 

tersubstitusi) disambungkan oleh rantai alifatik tiga karbon. Pengelompokan 

flavonoid dibedakan berdasarkan cincin heterosiklik-oksigen tambahan dan 

gugus hidroksil yang tersebar menurut pola yang berlainan pada rantai C3, sesuai 

struktur kimianya yang termasuk flavonoid yaitu flavonol, flavon, flavanon, 

katekin, antosianidin, dan kalkon (Solin, 2019). 

e. Manfaat Tanaman Bidara (Ziziphus spina-christi L.) 

 Tanaman bidara dikenal karena penggunaannya dalam pengobatan diare, luka, abses, 

bengkak, gonore, dan berbagai penyakit kulit, buah memiliki efek anodyne, pendinginan, 
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obat penenang, afrodisiak, dan pencahar dan digunakan dalam mengobati TBC, penyakit 

darah, dan asma, ekstrak biji dilaporkan memiliki aktivitas sitotoksisitas terhadap garis 

sel kanker, daunnya digunakan untuk pengobatan tifoid, demam, asma, luka, koreng dan 

memiliki efek hepatoprotektif (Jain dkk., 2019). 

2. Ekstraksi 

 Ekstraksi adalah proses penarikan kandungan kimia yang dapat larut sehingga 

terpisah dari bahan yang tidak larut menggunakan pelarut cair. Simplisia yang diekstraksi 

mengandung senyawa aktif yang dapat larut dan senyawa yang tidak dapat larut seperti 

serat, karbohidrat, protein dan lain-lain. Senyawa aktif yang terdapat dalam berbagai 

simplisia dapat digolongkan kedalam golongan minyak atsiri, alkaloida, flavonoida dan 

lain-lain. Mengetahui senyawa aktif yang dikandung simplisia akan mempermudah 

pemilihan pelarut dengan cara yang tepat akan memperoleh semua metabolit sekunder 

dari suatu bagian tanaman (Depkes RI, 2000).  

 Tujuan dari suatu proses ekstraksi adalah untuk memperoleh suatu bahan aktif yang 

tidak diketahui, memperoleh suatu bahan aktif yang sudah diketahui, memperoleh semua 

metabolit sekunder dari suatu bagian tanaman dengan spesies tertentu, mengidentifikasi 

semua metabolit sekunder yang terdapat dalam suatu makhluk hidup sebagai penanda 

kimia atau kajian metabolisme (Kumoro, 2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi 

ekstraksi antara lain waktu, suhu, jenis pelarut, perbandingan bahan dan pelarut, dan 

ukuran partikel (Chairunnisa dkk., 2019). 
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a. Maserasi  

 Pada penelitian ini menggunakan metode ekstraksi maserasi. Maserasi adalah 

proses pengekstrakan simplisia dengan pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau 

pengadukan pada temperatur ruangan (kamar) (Depkes RI, 2000). Ekstraksi dengan 

metode maserasi memiliki kelebihan yaitu terjaminnya zat aktif yang diekstrak tidak 

akan rusak (Pratiwi dkk., 2018).  

 Maserasi dilakukan dengan merendam bagian tanaman secara utuh atau yang 

sudah digiling kasar dengan pelarut dalam bejana tertutup pada suhu kamar dengan 

pengadukan berkali-kali sampai semua bagian tanaman yang dapat larut melarut 

dalam cairan pelarut. Campuran ini kemudian disaring dan ampas yang diperoleh 

dipress dengan memperoleh bagian cairnya saja (Kumoro, 2015).  

3. Masker Gel Peel-Off (Peel-Off Gel Mask)   

 Masker wajah telah digunakan sebagai formulasi kosmetik sejak jaman dahulu. Saat 

ini, jenis formulasi ini dapat digunakan untuk mencapai berbagai efek, seperti tindakan 

pelembab dan tensor (Velasco dkk., 2014).  

 
Gambar 2. 2 Masker Gel Peel-Off (Shai dkk., 2009) 
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 Masker gel peel-off juga termasuk salah satu masker yang praktis, karena setelah 

kering masker tersebut dapat langsung diangkat tanpa perlu dibilas. Masker gel biasanya 

dikenal dengan sebutan masker gel peel-off. Manfaat masker gel peel-off antara lain dapat 

mengangkat kotoran dan sel kulit mati sehingga kulit menjadi bersih dan terasa segar 

(Velasco dkk., 2014). 

 Masker wajah peel-off jenis masker wajah yang mempunyai keunggulan dalam 

penggunaan yaitu dapat dengan mudah dilepas atau diangkat seperti membran elastis 

(Rahmawanty dkk., 2015). Masker gel peel-off juga dapat mengembalikan kesegaran dan 

kelembutan kulit, bahkan dengan pemakaian yang teratur, masker gel peel-off dapat 

mengurangi kerutan halus pada kulit wajah. Masker wajah peel-off dapat diformulasikan 

menggunakan polivinil alkohol (PVA) atau polivinil asetat, yang setelah aplikasi dan 

pengeringan, membentuk film oklusif di atas wajah. Zat aktif ditambahkan ke formulasi 

dapat mengintensifkan efek ini (Velasco dkk., 2014). 

 Masker gel peel-off mampu meningkatkan hidrasi pada kulit, memperbaiki serta 

merawat kulit wajah dari masalah keriput, penuaan, jerawat dan dapat juga digunakan 

untuk mengecilkan pori, membersihkan serta melembabkan kulit serta bermanfaat dalam 

merelaksasi otot-otot wajah, sebagai pembersih, penyegar, pelembab dan pelembut bagi 

kulit wajah (Grace dkk., 2015). 

4. Madu  

 Madu adalah larutan jenuh yang berasal dari lebah terdiri dari fruktosa dan glukosa, 

dan mengandung protein dan asam amino, vitamin, enzim, mineral, dan komponen kecil 

lainnya. Madu bersifat higroskopis, antibakteri, dan fungisida, digunakan juga untuk 
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memelihara kulit, dan berkontribusi untuk mengatur pH asam ringan dari lapisan 

pelindung kulit atas. Sifat humektan membuatnya cocok untuk digunakan sebagai 

komponen alami dari berbagai produk pelembab, sedangkan manfaat pembersihannya 

dapat dimanfaatkan dalam sabun kulit, produk mandi dan mandi, krim wajah dan losion. 

Selain itu, madu menunjukkan sifat penenang dan antiiritan yang membuatnya sangat 

cocok untuk bayi dan subjek lain dengan kulit sensitif. Madu juga diklaim memiliki sifat 

keratolitik untuk dimanfaatkan dalam meningkatkan pancaran wajah dan antikerut 

(Burlando dkk., 2013).  
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B. Kerangka Teori Penelitian 

 Kerangka teori pada penelitian dapat dilihat pada gambar dibawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Teori Penelitian 

Daun  bidara diketahui memiliki kandungan  fenolat  dan  flavonoid  

yang berkhasiat sebagai antioksidan (Kaur dkk, 2015) dengan kadar 

fenolat sebesar 7,192% (Kusriani dkk., 2015). 

Ekstrak daun bidara dibuat dengan sediaan masker gel peel- off  

dengan humektan madu. Formulasi masker gel peel-off memerlukan 

humektan sebagai basis yang menjaga kelembaban dan mencegah 

kehilangan air (Rejeki dkk, 2021). Evaluasi sediaan dilakukan uji 

sifat fisik pada sediaan masker gel  peel-off. 

Pengujian sifat fisik sediaan bertujuan untuk mengetahui sediaan gel 

yang telah dibuat apakah sudah memenuhi syarat sediaan gel yang 

baik dengan berdasarkan parameter uji sifat fisik yang meliputi uji 

organoleptis, uji homogenitas, uji pH, uji daya lekat, dan uji waktu 

mengering, uji kesukaan (hedonik). 

Penggunaan kosmetik skincare merupakan salah satu upaya untuk 

melindungi kulit dari efek radikal bebas (Suhery dkk, 2016). Daun 

bidara berpotensi menjadi bahan aktif tambahan pada pembuatan 

kosmetik wajah (Azizah, 2018).  

 

Gambar 2. 3 Kerangka Teori Penelitian 
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C. Kerangka Konsep Penelitian 

 Kerangka konsep dalam penelitian dapat dilihat dibawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Serbuk Daun Bidara 

Maserasi (ekstraksi dengan pelarut 

etanol 96%) 

Ekstrak Etanol Daun Bidara 

Formulasi masker gel peel-off 

dengan konsentrasi humektan madu 

yang bervariasi 

5% 10% 15% 

Uji sifat fisik sediaan :  

1. Organoleptis  

2. Homogenitas 

3. pH 

4. Daya lekat 

5. Waktu mengering 

6. Kesukaan (hedonik) 

Gambar 2. 4 Kerangka Konsep Penelitian 
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D. Hipotesis Penelitian  

 Hipotesis dalam penelitian ini adalah masker gel peel-off ekstrak etanol daun 

bidara dengan humektan madu pada konsentrasi 5%, 10% dan 15% memiliki sifat 

fisik yang baik.
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BAB III  

METODE PENELITIAN  

 

A. Jenis dan Rancangan Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode eksperimental, sebab dilakukannya percobaan 

atau perlakuan terhadap 2 variabel. Penelitian ini juga bertujuan untuk membuat dan 

mengetahui sifat fisik masker gel peel-off dari ekstrak daun bidara (Ziziphus spina-christi 

L.) dengan menggunakan perbedaan konsentrasi humektan madu serta untuk menemukan 

formulasi mana yang palik baik dari masker gel peel-off  tersebut.  

B. Tempat dan Waktu Penelitian   

 Penelitian ini dilakukan di Laboratorium D-III Farmasi STIKes Madani Yogyakarta 

pada bulan Mei-Juni 2022.  

C. Populasi dan Sampel 

 Populasi dari penelitian ini adalah sediaan masker gel peel-off ekstrak kental tanaman 

bidara (Ziziphus spina-christi L.). Sedangkan, sampel dari penelitian ini adalah sediaan 

masker gel peel-off dari ekstrak kental daun bidara (Ziziphus spina-christi L.). 

D. Variabel Penelitian  

 Adapun variabel penelitian yang dilakukan yaitu:  

1) Variabel Bebas  

 Variabel bebas pada penelitian ini adalah konsentrasi madu dan daun bidara 

 (Ziziphus spina-christi L.) 
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2) Variabel Terikat  

Variabel terikat pada penelitian ini adalah hasil uji sifat fisik sediaan masker gel peel-

off  dari ekstrak daun bidara (Ziziphus spina-christi L.) dengan variasi konsentrasi 

humektan madu.  

E. Definisi Operasional  

Tabel 3. 1 Definisi Operasional 

Variabel 
Definisi 

Operasional 
Alat Ukur Hasil Ukur Skala 

Konsentrasi gel peel-

off  ekstrak etanol 

daun bidara 

Konsentrasi gel peel-off 

ekstrak etanol daun bidara 

yaitu 96% 

Timbangan g/mL Rasio 

Sifat fisik gel peel-off  

ekstrak etanol daun 

bidara 

 

Sifat fisik gel peel-off 

meliputi organoleptis, 

homogenitas, pH, 

waktu sediaan 

mengering, daya 

sebar, dan daya lekat 

Organoleptis: 

Visual 

Bentuk, bau, 

dan warna 
Nominal 

pH: indikator 

universal 
pH Rasio 

Waktu sediaan 

mengering: kulit 

lengan 

Menit Rasio 

Homogenitas : 

kehalusan sediaan 
Kehalusan Nominal 

Daya lekat: 

stopwatch digital 
Detik Rasio 

Kesukaan (hedonik): 

Indera manusia 

Warna, aroma 

dan tekstur 
Ordinal 

   

 

F. Instrumen Penelitian  

1) Alat  

 Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah timbangan, peralatan gelas 

laboratorium, kertas saring, cawan porselen, penangas air, sendok tanduk, bunsen, 

alumunium foil, kertas pH indikator universal, botol maserasi, batang pengaduk, 

erlenmeyer, pipet tetes, lumpang alu, pot salep, kaca objek, alat uji daya lekat, dan alat 

lainnya yang berada di laboratorium farmasi. 
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2) Bahan  

 Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah: serbuk simplisia daun bidara 

(Ziziphus spina-christi L.), etanol 96%, polivinil alkohol (PVA), metil paraben (nipagin), 

hidroksi propil metil selulosa (HPMC), oleum rosae, madu dan akuades. 

G. Prosedur Penelitian  

1. Pemeriksaan Sampel  

 Pada penelitian kali ini, menggunakan serbuk daun bidara. Daun bidara yang telah 

menjadi serbuk digunakan dalam penelitian ini dan juga sudah mendapatkan surat 

determinasi langsung pada saat pembelian serbuk tersebut. Determinasi ini dilakukan 

untuk memastikan kebenaran tanaman yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil 

determinasi yang diperoleh adalah tanaman tersebut merupakan tanaman daun bidara 

(Ziziphus spina-christi L.) 

 Langkah ini penentu dalam pengembangan formulasi kosmetik melibatkan studi 

stabilitas, dengan tujuan untuk memprediksi fisik, fisikokimia, kimia dan perubahan 

mikrobiologis yang mungkin terjadi sejak pembuatannya (Vieira dkk., 2009). 

2. Penyiapan Bahan Uji  

 Bahan uji yang digunakan dalam penelitian adalah daun bidara (Ziziphus spina-christi 

L.) yang dibeli dari salah satu toko online yaitu Indoplants dalam keadaan serbuk kering. 

3. Pembuatan Ekstrak  

 Metode ekstraksi yang digunakan adalah metode maserasi. Pada penelitian ini serbuk 

daun bidara di ekstraksi menggunakan pelarut etanol 96%. Pembuatan ekstrak dilakukan 

dengan metode meserasi yaitu sebanyak 300 gram serbuk daun bidara dimasukkan 
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kedalam sebuah bejana, dituang  1 L etanol 96% ditutup, dilakukan pengadukan dengan 

sesekali selama 3x24 jam agar mendapatkan hasil ekstrak yang lebih optimal (Ambaro 

dkk., 2020).  

 Setelah 3 hari, ampas diremaserasi kembali dengan etanol 96%. Pindahkan kedalam 

bejana tertutup, biarkan di tempat sejuk terlindung dari cahaya selama 2 hari, kemudian 

maserat dipisahkan dengan menggunakan kertas saring. Filtrat yang diperoleh dipekatkan 

menggunakan waterbath pada suhu 50oC dengan tujuan untuk menghilangkan pelarut 

etanol pada ekstrak hingga diperoleh ekstrak kental (Septiani dkk., 2011). Ekstrak yang 

dihasilkan kemudian dimasukkan dalam oven sampai tidak tercium bau etanol. Ekstrak 

tersebut lalu ditimbang dan disimpan dalam wadah tertutup (Tambunan, 2019). Hasil uji 

organoleptik dari ekstrak tersebut meliputi bentuk yaitu padat/ekstrak kental, berbau khas 

dari tanaman, warnanya coklat, rasanya pahit (Purnamasari dkk., 2020). Rendemen 

ekstrak dihitung menggunakan rumus :  

Perhitungan Rendemen = 
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝐸𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑆𝑒𝑟𝑏𝑢𝑘
 x 100% 

 

4. Formulasi Masker Gel Peel-Off  Daun Bidara 

Tabel 3. 2 Formulasi Masker Gel Peel-Off 

 

Nama Bahan 
Kelompok 

Fungsi 
F0(g) F1(g) F2(g) F3(g) 

Ekstrak Daun Bidara  0 5 5 5 Zat aktif  

PVA 5 5 5 5 Filming agent 

HPMC 0,5 0,5 0,5 0,5 Peningkat viskositas  

Madu  0 5 10 15 Humektan 

Metil Paraben 0,1 0,1 0,1 0,1 Pengawet  

Oleum rosae 5 tetes 5 tetes 5 tetes 5 tetes  Corrogen odoris 

Akuades Add 100 Add 100 Add 100 Add 100 Pelarut 
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 Ket :   

 F0 adalah Formulasi blanko 

 F1 adalah Formulasi 1 

 F2 adalah Formulasi 2 

 F3 adalah Formulasi 3 

 

5. Cara Pembuatan Masker Gel Peel-Off  

a) Untuk membuat masker wajah gel peel-off, maka timbang setiap bahan terlebih 

dahulu. Selanjutnya, PVA dikembangkan dengan akuades secukupnya, kemudian  

dipanaskan di atas penangas air pada suhu 80˚C hingga mengembang sempurna, 

kemudian diaduk (massa 1).  

b) HPMC dikembangkan terlebih dahulu, kemudian dikembangkan dengan aquadest 

dingin, di dalam cawan berbeda selama 15 menit. Kemudian gerus ad homogen 

(massa 2). 

c) Campur massa 1 dan 2 aduk hingga homogen. 

d) Metil Paraben (nipagin) dilarutkan dalam aquadest panas (massa 3). 

e) Untuk formula 0 sebagai formulasi blanko yang tidak ditambahkan madu ke 

dalam sampel, formulasi I tambahkan humektan madu pada konsentrasi 5%, 

formulasi II 10% dan formula III dengan konsentrasi 15% aduk hingga homogen.  

f) Gunakan sisa akuades untuk melarutkan ekstrak kental daun bidara gerus hingga 

homogen (massa 4). 

g) Kemudian ditambahkan 5 tetes oleum rosae  dan aduk sampai merata.  

h) Kemas sediaan masker gel peel-off dengan wadah tertutup rapat.  

i) Sebelum dilakukan pengujian sifat fisik, sediaan masker gel peel-off yang telah 

dibuat dibiarkan selama 24 jam untuk menghilangkan gelembung-gelembung 
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yang terbentuk pada sediaan masker gel peel-off  (Tanjung dkk., 2019); (Septiani 

dkk., 2011);(Tambunan, 2019). 

H. Evaluasi Sediaan Masker Gel Peel-Off 

1) Uji organoleptis  

 Dilakukan dengan mengamati perubahan-perubahan bentuk, warna, dan bau dari 

sediaan masker gel (Septiani dkk., 2011). 

2) Uji homogenitas  

 Pengujian homogenitas bertujuan untuk mengetahui homogenitas suatu sediaan 

ketika saat dibuat dan untuk mengetahui perubahan homogenitas yang mungkin terjadi 

selama penyimpanan. Homogenitas ditunjukkan dengan tidak adanya partikel-partikel 

yang kasar dan memisah pada sediaan (Santanu dkk., 2012). 

3) Uji pH  

 Uji kadar pH pada masker gel peel-off bertujuan untuk melihat pH pada sediaan, 

apakah aman untuk pemakaian pada kulit atau tidak (Rahmi, 2016). pH kulit manusia 

biasanya berkisar 4,5-6,0 dan 5,5 dianggap sebagai pH rata-rata kulit. Karena itu, 

formulasi yang ditujukan untuk aplikasi pada kulit harus memiliki pH mendekati kisaran 

ini (Akhtar dkk., 2011). 

4) Uji Waktu Sediaan Mengering  

  Pengujian waktu sediaan mengering  dilakukan untuk mengetahui waktu kering yang 

baik untuk sediaan masker gel peel-off.  Persyaratan untuk waktu sediaan mengering yaitu 

selama 15–30. Pengujian waktu kering dilakukan dengan cara mengoleskan 1g masker 

gel ke punggung tangan dan diamati waktu yang diperlukan sediaan untuk mengering. 
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Waktu kering masker gel peel-off yang baik secara umum yaitu sekitar 15–30 menit 

(Pratiwi dkk., 2018). 

5) Uji Daya Lekat  

 Pengujian daya lekat dilakukan dengan cara menimbang 1 g gel, kemudian diratakan 

pada salah satu gelas objek dan ditutup dengan gelas objek lain sampai kedua plat 

menyatu. Pasangan gelas objek tersebut ditekan dengan beban seberat 1 kg selama 5 

menit, kemudian dipasang pada alat uji daya lekat, secara bersamaan dicatat waktu yang 

dibutuhkan kedua plat untuk saling lepas (Arinjani dkk., 2020). 

6) Uji Kesukaan (Hedonik) 

 Pengujian hedonik merupakan pengujian menggunakan relawan untuk menilai atau 

mengetahui tingkat kesukaan relawan pada produk yang dihasilkan. Uji kesukaan 

dilakukan secara visual terhadap 10 orang relawan. Dengan cara relawan diminta untuk 

memberikan pendapat tentang warna, aroma, dan tekstur sediaan masker gel peel-off 

(Tambunan, 2019). Lalu, relawan diberikan contoh sediaan masker gel peel-off dan 

menuliskan responnya yang berupa suka atau tidak suka terhadap sifat dari sediaan 

masker gel peel-off (Khusna dkk., 2015).  

I. Analisis Data  

 Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif yang disajikan dalam 

bentuk tabel berupa hasil data statistik untuk menjelaskan sifat fisik masker gel peel-off 

ekstrak etanol daun bidara dengan perbedaan konsentrasi humektan madu. 
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J. Etika Peneltian  

1. Melakukan prosedur kerja yang sudah ditentukan selama penelitian untuk menjaga 

lingkungan agar tetap kondusif dan tidak terkontaminasi oleh hal yang diluar 

penelitian. 

2. Membuat dokumen penelitian. Segala proses penelitian dilakukan dokumentasi 

sesuai dengan hasil yang diperoleh tanpa manipulasi, dengan tujuan untuk digunakan 

sebagai referensi.
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Determinasi Serbuk Daun Bidara (Ziziphus Spina-Christi L.) 

  Penelitian ini menggunakan bahan dari serbuk daun bidara yang telah 

dideterminasi/Certificate of Analysis langsung pada saat pembelian di situs online 

(Lansida Group). Hasil determinasi dapat dilihat pada lampiran 7. Hasil menunjukkan 

bahwa tanaman yang digunakan pada penelitian ini adalah daun bidara (Ziziphus spina-

christi L.). Determinasi ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa tanaman yang digunakan 

benar adanya.  

B. Hasil Ekstraksi Daun Bidara  

 Hasil ekstraksi serbuk daun bidara dari 300 gram dengan metode maserasi 

menggunakan pelarut etanol 96% sebanyak 1 liter selama 3x24 jam untuk menarik 

senyawa fenolat dan flavonoid yang terkandung dalam serbuk. Setelah 3 hari, ampas 

diremaserasi kembali dengan etanol 96% selama 2 hari kemudian disaring filtrat 

menggunakan kertas saring untuk memisahkan filtrat dan residu, filtrat yang diperoleh 

diuapkan dengan waterbath pada suhu 80oC untuk menguapkan pelarut etanol 96% 

hingga ekstrak menjadi lebih kental. Ekstrak yang diperoleh berwarna hijau pekat dan 

berbau khas teh. Berat ekstrak diperoleh sebanyak 17,908 gram dengan persentase 

rendemen sebesar 5,96%. Perhitungan persentase rendemen ekstrak yang diperoleh 

sebagai berikut :  
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  Rendemen = 
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝐸𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑆𝑒𝑟𝑏𝑢𝑘
 x 100% 

     = 
17,908 𝑔𝑟𝑎𝑚

300 𝑔𝑟𝑎𝑚
 x 100% 

    = 5,96%  

C. Hasil Formulasi Masker Gel Peel-Off  

  Hasil dari sediaan masker gel peel-off dengan variasi konsentrasi humektan madu 

yaitu F0 = 0%, F1 = 5%, F2 = 10%, F3 = 15%  sediaan berwarna hijau kecoklatan, berbau 

khas jasmine, berbentuk semipadat dan homogen. Evaluasi fisik sediaan masker yang 

dilakukan diantaranya uji organoleptis, uji homogenitas, uji pH, uji daya lekat, uji waktu 

mengering, dan uji kesukaan.  

D.  Evaluasi Sediaan Masker Gel Peel-Off 

1. Uji Organoleptik 

  Pada pengujian organoleptik ada beberapa kriteria yang diuji yaitu, warna, bau 

dan bentuk (tekstur) sediaan dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini.  

Tabel 4.1. Uji Organoleptik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ket : 

F0  : Blangko 

F1  : Formulasi masker gel peel-off dengan konsentrasi 5%  

F2 : formula masker gel peel-off dengan konsentrasi 10%  

F3 : formula masker gel peel-off dengan konsentrasi 15 % 

Formulasi 

Masker Gel  

 Parameter Uji   

Warna  Bau  Tekstur  

F0 Putih, bening Jasmine  Semi padat, lengket  

F1 Hijau kecoklatan Jasmine  Semi padat, lengket 

F2 Hijau kecoklatan  Jasmine  
Semi padat, sedikit cair, 

lengket 

F3 Hijau kecoklatan Jasmine  Semi padat, lengket 
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 Hasil pengamatan organoleptis dilakukan secara visual dan dilihat secara 

langsung bentuk, warna, bau dari gel yang dibuat. Sediaan masker menunjukkan 

bahwa ekstrak daun bidara memberikan warna hijau kecoklatan pada F1, F2 dan F3 

sedangkan F0 tidak berwarna atau berwarna putih bening dikarenakan tidak adanya 

kandungan ekstrak didalam masker tersebut. Konsistensi warna dari ketiga 

(F1,F2,F3) sediaan masker gel peel-off yang dibuat memilliki warna yang hampir 

sama. Adapun F1 dan F3 memiliki karakteristik yang sama yaitu semi padat dan 

lengket. Sedangkan untuk F2 konsistensi kekentalannya sedikit cair dari dua sediaan 

sebelumnya dikarenakan pada saat pemanasan atau penguapan PVA yang kurang 

lama. Sediaan masker gel peel-off memiliki  aroma khas jasmine yang diperoleh dari 

penambahan minyak jasmine atau pewangi yang berbau jasmine. 

2. Uji Homogenitas 

 Pengujian homogenitas bertujuan untuk mengetahui tidak adanya gumpalan 

dan butiran yang kasar pada sediaan. Jika tidak ada gumpalan/butiran kasar 

menandakan bahwa sediaan gel homogen (Nurlely dkk., 2021).  

Tabel 4.2 Uji Homogenitas  

 

 

 

 
 Ket : 
 F0  : Blangko 

 F1  : Formulasi masker gel peel-off dengan konsentrasi 5%  

 F2 : formula masker gel peel-off dengan konsentrasi 10%  

 F3 : formula masker gel peel-off dengan konsentrasi 15 % 

 

Formula Hasil 

F0 Homogen  

F1 Homogen  

F2 Homogen 

F3 Homogen  
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 Uji homogenitas dilakukan dengan mengoleskan masker gel pada kaca 

transparan. Sediaan masker yang homogen tidak menunjukkan adanya 

partikel/butiran yang menggumpal atau tidak bercampur. Dari hasil penelitian ini 

keempat formulasi sediaan tidak menunjukkan adanya partikel atau gumpalan pada 

sediaan. Hal ini menunjukkan bahwa bahan-bahan dalam gel dapat terlarut dan 

bercampur secara homogen. Terdapat kendala pada penelitian ini yaitu pada saat 

pengembangan PVA dikarenakan PVA dapat mengembang dengan suhu > 90oC.  

3. Uji pH 

 Nilai pH merupakan faktor yang penting pada produk kosmetik, apabila kadar 

pH produk terlalu tinggi ataupun terlalu rendah akan menyebabkan iritasi dan kulit 

kering (Azizah, 2018). Uji ini dilakukan bertujuan untuk menentukan pH sediaan 

yang sesuai dengan pH kulit agar tidak mengiritasi kulit pada saat pemakaian. Kadar 

pH suatu produk kosmetik yang digunakan untuk pemakaian topikal harus sesuai 

dengan pH normal kulit berkisar 4,5-6,5 (Sayuti, 2015). 

Tabel 4.3 Uji pH 

Formula  
pH 

Range  

P1 P2 P3 

F0 6 6 6 

5-6 
F1 5 5 5 

F2 5 5 5 

F3 5 5 5 

 Ket  : 

 F0  : Blangko 

 F1  : Formulasi masker gel peel-off dengan konsentrasi 5%  

 F2 : Formula masker gel peel-off dengan konsentrasi 10%  

 F3 : Formula masker gel peel-off dengan konsentrasi 15 % 

 

 Evaluasi pH dilakukan menggunakan kertas indikator pH universal. Hasil 

evaluasi pH pada masing-masing formula berada pada kisaran 5-6 yang dimana 
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ditunjukkan pada tabel 4.3 diatas. Menurut (Iskandarsyah dkk., 2014) pH sediaan 

topikal yang baik harus sesuai dengan pH kulit, tingginya nilai pH dapat 

menimbulkan kulit bersisik dan jika sediaan memiliki nilai pH yang terlalu rendah 

dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Data yang dihasilkan dari keempat sediaan 

masih berada dalam rentang pH normal yang artinya sediaan masker gel peel-off 

memenuhi persyaratan aman untuk pemakaian pada kulit manusia. 

4. Uji Waktu Mengering 

 Pengujian waktu sediaan mengering dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui berapa lama sediaan masker gel peel-off mengering pada permukaan kulit 

saat digunakan. Masker gel peel-off idealnya dapat mengering selama 15-30 menit 

(Apriyanti dkk., 2020). 

Tabel 4.4 Uji Waktu Mengering 

Formula  
Parameter Waktu Mengering (menit) 

Rata-Rata ± SD Range  

P1 P2 P3 

F0 15 22 18 18±3,51 

15-30 

menit 

F1 21 20 21 21±0,57 

F2 16 23 22 20±3,78 

F3 18 25 23 22±3,60 

 Ket  : 

 F0  : Blangko 

 F1  : Formulasi masker gel peel-off dengan konsentrasi 5%  

 F2 : Formula masker gel peel-off dengan konsentrasi 10%  

 F3 : Formula masker gel peel-off dengan konsentrasi 15 % 

 

Hasil pengujian waktu mengering sediaan masker gel peel-off yang diperoleh 

terlihat pada tabel 4.4 dimana menunjukkan kisaran waktu antara 18-22 menit yang 

artinya sediaan masker mempunyai waktu mengering yang baik. Waktu kering pada 

setiap formulasi secara umum masih dalam range standar yaitu antara 15-30 menit. 
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Berdasarkan penelitian ini, F0 yang belum ditambahkan humektan ke dalam 

sediaan ketika dilepas sedikit menimbulkan rasa sakit, kering dan tidak elastis 

sedangkan F1(5%),F2(10%) dan F3(15%) yang sudah ditambahkan humektan madu 

dengan perbedaan konsentrasi ketika dilepas tidak menimbulkan rasa sakit, terasa 

lembab serta elastis ini disebabkan oleh pengaruh secara signifikan dari humektan 

yang digunakan yaitu sebagai basis untuk menjaga kelembaban kulit (Rejeki dkk., 

2021). Terdapat perbedaan waktu mengering pada setiap formula yang dimana 

semakin tinggi konsentrasi humektan yang digunakan maka kadar air didalam sediaan 

masker semakin banyak sehingga waktu yang digunakan sediaan untuk mengering 

sedikit lama. Begitupun dengan konsistensi kekentalan dari sediaan, semakin kental 

sediaan maka waktu yang dibutuhkan mengering cukup lama (Cahnia dkk., 2022). 

5. Uji Daya Lekat  

 Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan krim melekat pada 

tempat aplikasinya. Daya lekat basis berhubungan dengan lamanya kontak antara 

basis dengan kulit. Basis yang baik mampu menjamin waktu kontak efektif dengan 

kulit sehingga tujuan tercapai. Daya lekat yang baik antara 2-300 detik (Lau dkk., 

2019). 

Tabel 4.5 Uji Daya Lekat 

Formula  
Parameter Daya Lekat (detik) 

Rata-Rata±SD 

P1 P2 P3 

F0 82 detik 84 detik  92 detik 86 detik±5,29 

F1 99 detik  94 detik 81 detik 91 detik ±9,29 

F2 75 detik 69 detik  70 detik  71 detik±3,21 

F3 96 detik  98 detik  85 detik  93 detik ±7 
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 Ket  : 

 F0  : Blangko 

 F1  : Formulasi masker gel peel-off dengan konsentrasi 5%  

 F2 : Formula masker gel peel-off dengan konsentrasi 10%  

 F3 : Formula masker gel peel-off dengan konsentrasi 15 % 

 

 Dari data uji daya lekat pada tabel 4.5 yang didapat yaitu berkisar antara 71-

93 detik. Hal ini menunjukkan bahwa sediaan masker gel peel-off ekstrak daun bidara 

yang dihasilkan mampu melekat dengan baik pada kulit. Daya Lekat erat kaitannya 

dengan lama kontak antara sediaan dengan kulit dan kenyamanan penggunaan 

sediaan agar dapat memberikan efek yang optimal (Shovyana dkk., 2013).  Menurut 

(Dellima dkk., 2021) kekentalan masker gel peel-off juga turut mempengaruhi daya 

lekat suatu gel yang jika semakin kental maka akan semakin lama waktu masker gel 

peel-off melekat pada kulit. 

6. Uji Kesukaan (Hedonik) 

  Uji hedonik yaitu uji yang bertujuan untuk mengevaluasi daya terima terhadap 

 formula yang dibuat F1, F2 dan F3 yang dilakukan dengan 10 panelis dengan

 mengisi format uji kesukaan pada sediaan masker gel peel-off  daun bidara dengan 

 melihat dari aroma, tekstur serta warna dengan skala penetapan ada 2 yaitu (1) suka 

 dan (2) tidak suka yang dapat dilihat pada tabel 4.6 dibawah ini. 
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Tabel 4.6 Uji Kesukaan (Hedonik) 

Formula 

Skala Kesukaan (%) 

 Suka Tidak suka 

Warna Aroma  Tekstur Warna Aroma  Tekstur 

F1 50% 60% 50% 50% 40% 50% 

F2 80% 70% 80% 20% 30% 20% 

F3 90% 80% 100% 10% 20% 0% 

 Ket  : 

 F1  : Formulasi masker gel peel-off dengan konsentrasi 5%  

 F2 : Formula masker gel peel-off dengan konsentrasi 10%  

 F3 : Formula masker gel peel-off dengan konsentrasi 15 %  
 

a. Parameter Warna  

Hasil uji hedonik untuk parameter warna terhadap sediaan masker gel peel-off 

yang menyukai formula 1 sebanyak 50% panelis, formula 2 sebanyak 80% 

panelis, formula 3 sebanyak 90% panelis. Dari data parameter warna 

didapatkan bahwa formula 1 menduduki peringkat ke 3, formula 2 menduduki 

peringkat ke 2, dan formula 3 menduduki peringkat ke 1. Warna dari tiap 

formulasi hampir sama tetapi panelis lebih menyukai formula 3 sedikit agak 

gelap yaitu hijau kecoklatan. Hal ini diketahui bahwa semakin banyak 

penambahan madu mengakibatkan warna masker yang semakin pekat (kuning 

pekat hingga kecoklatan). 

b. Parameter Aroma  

Hasil uji hedonik untuk parameter aroma terhadap sediaan masker gel peel-

off yang menyukai formula 1 sebanyak 60% panelis, formula 2 sebanyak 70% 

panelis, dan formula 3 sebanyak 80% panelis. Dari data parameter aroma 
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didapatkan bahwa formula 1 menduduki peringkat ke 3, formula 2 menduduki 

peringkat ke 2, dan formula 3 menduduki peringkat ke 1. Aroma dari formula 

3 lebih disukai karena aroma jasmine yang segar dan khasnya aroma manis 

dari madu. Hal ini dikarenakan semakin banyak penambahan madu 

mengakibatkan aroma formulasi masker memiliki aroma madu yang kuat 

juga.  

c. Parameter Tekstur  

Hasil uji hedonik untuk parameter tekstur terhadap sediaan masker gel peel-

off yang menyukai formula 1 sebanyak 50% panelis, formula 2 sebanyak 80% 

panelis, dan formula 3 sebanyak 100% panelis. Dari data parameter tekstur 

didapatkan bahwa formula 1 menduduki peringkat ke 3, formula 2 menduduki 

peringkat ke 2, dan formula 3 menduduki peringkat ke 1. Tekstur formula 3 

lebih banyak disukai karena konsistensi dari sediaan tidak terlalu kental 

sehingga mampu melekat dengan baik di kulit, tidak susah ketika 

diaplikasikan, dan memberikan sensasi yang lebih nyaman dibandingkan 

dengan formula 1 yang lebih kental dan formula 2 yang sedikit agak cair.  

 Berdasarkan uji hedonik dari 10 panelis dapat memberikan pengaruh yang 

berbeda pada setiap formula sediaan. Hasil uji hedonik menunjukkan bahwa sediaan 

masker gel peel-off dengan humekan madu pada konsentrasi 15% memiliki tingkat 

kesukaan tertinggi karena aroma yang segar dan tidak terlalu menyengat, tekstur yang 

lebih lembut dan lebih nyaman dari konsentrasi lainnya dan juga menunjukan bahwa 

formula 3 memiliki daya tarik yang baik dari segi teksturnya. Hal ini dikarenakan 



36 
 

kandungan humektan madu yang lebih banyak sebagai pelembab yang memberikan 

kelembutan sehingga nyaman pada kulit (Shobri, 2019).  
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN  

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan  bahwa: 

1. Ekstrak daun bidara (Ziziphus Spina-Christi L.) dengan variasi konsentrasi 

humektan madu 5%, 10% dan 15% dapat diformulasikan dalam sediaan masker 

gel peel-off dan memiliki penampilan fisik, nilai pH, waktu kering, dan daya lekat 

yang baik sesuai dengan persyaratan yang ada.  

2. Formulasi terbaik sediaan masker wajah ekstrak daun bidara dalam bentuk gel 

peel-off berdasarkan uji sifat fisik dan uji hedonik (kesukaan) adalah pada 

formulasi 3 dengan konsentrasi humektan 15%. 

 

B. Saran  

 Disarankan pada peneliti selanjutnya untuk melakukan uji iritasi, antioksidan dan 

stabilitas pada sediaan masker gel peel-off daun bidara dengan perbedaan konsentrasi 

humektan madu dan memformulasikan kedalam sediaan farmasetika lainnya dengan 

konsentrasi berbeda dan menggunakan tumbuhan yang sama. 
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Lampiran  1. Serbuk Daun Bidara dan Etanol 96% 

  

 

Lampiran  2. Proses Maserasi dan Penyaringan 
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Lampiran  3. Proses Penguapan Ekstrak dan Hasil Ekstraksi 

    

 

Lampiran  4. Evaluasi Masker Gel Peel-Off 

a. Uji organoleptik 

 
 

b. Uji Homogenitas  

 
F0 F1 F2 F3 
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c. Uji pH 

   
 

   
 

d. Uji Waktu Mengering  

    
F0 F1 F2 F3 

e.     

e. Uji Daya Lekat  

    
F0 F1 F2 F3 
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Lampiran  5. Format Uji Kesukaan (Hedonik) 
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Lampiran  6. Surat Keterangan Selesai Penelitian 
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Lampiran  7. Certificate of Analysis Serbuk Daun Bidara 
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Lampiran  8. Hasil Uji Lab Madu 
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Lampiran  9. Perhitungan Nilai SD  

Formula  

Parameter Waktu Mengering 

(Menit) ±SD 

P1 P2 P3 

F0 15 22 18 3.5118846 

F1 21 20 21 0.5773503 

F2 16 23 22 3.7859389 

F3 18 25 23 3.6055513 

 

Formula  
Parameter Daya Lekat (Detik) 

±SD 
P1 P2 P3 

F0 82 84 92 5.291502622 

F1 99 94 81 9.291573243 

F2 75 69 70 3.214550254 

F3 96 98 85 7 

 

Lampiran  10. Data Asli Uji Kesukaan  

Formula 

Skala Kesukaan (%) 

 Suka Tidak suka 

 
Warna Aroma  Tekstur Warna Aroma  Tekstur 

F1 5 6 5 5 4 5 

F2 8 7 8 2 3 2 

F3 9 8 10 1 2 0 

 

Perhitungan tabel kesukaan   

Skala kesukaan = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑘𝑒𝑠𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑖𝑠
 x 100%  



51 
 

Lampiran  11. Rencana Anggaran Penelitian 

No Kegiatan Bahan Dan Alat Biaya (Rp) 

1.  Penyusunan Proposal KTI Pengetikan dan penjilidan 100.000 

2.  Seminar Proposal KTI Pengetikan dan penjilidan 200.000 

3.  Revisi Proposal KTI Tranparansi, penggandaan 100.000 

4.  Perijinan Penelitian Penggandaan, biaya perijinan 100.000 

5.  Persiapan Penelitian Persiapan bahan 1.500.000 

6.  Pelaksanaan Penelitian Transportasi, akomodasi 100.000 

7.  Laporan KTI Pengetikan, penjilidan 100.000 

8.  Sidang KTI Transparansi, penggandaan 300.000 

9.  Revisi Laporan KTI Akhir Pengetikan dan penjilidan 150.000 

10.  Biaya tak terduga  100.000 

 Jumlah 2.650.000 
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Lampiran  12. Jadwal Penelitian 

No Kegiatan 

   Waktu    

Desember Januari Februari Maret April Mei  Juni  Juli 

1.  Penyusunan  

Proposal  
KTI   

                                                                                                

2.  Seminar   
Proposal 

KTI   

                                                                                                

3.  Revisi   
Proposal 

KTI   

                                                                                                

4.  Perijinan 

Penelitian   
                                                                                                

5.  Pelaksanaan 

Penelitian   
                                                                                                

6.  Pengolahan 

Data   
                                                                                                

7.  Laporan KTI                                                                                                   

8.  Sidang KTI                                                                                                   

9.  Revisi   
Laporan   
KTI   
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