IJMS – Indonesian Journal On Medical Science – Volume 9 No. 2 – Juli 2022

Pengaruh Konsentrasi Asam Stearat Sebagai Emulsifying Agent Terhadap
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Abstrack: Acne is one of the most common skin problems. Plants that can be used to treat acne are
papaya plants, especially the leaves. Cream is a topical dosage form with a semi-solid form suitable for
the treatment of acne. The purpose of this study was to determine the effect of stearic acid concentration
as an emulsifying agent on the physical characteristics of papaya leaf extract cream preparations. The
type of research carried out is an experimental study using a completely randomized design with one
factor, namely the concentration of stearic acid, by testing the physical characteristics of organoleptic,
homogeneity, pH, adhesion, spreadability, cream type, viscosity, protection power, and washability. The
test results were analyzed using the ANOVA test. The effect of stearic acid concentration on all tests
shown no effect on organoleptic, homogeneity, and type of papaya leaf extract cream. The results of all
statistical tests yielded p value <0.05 which indicates the difference in the meaning of each formula.
Keywords: Stearic Acid, Cream, Emulsifying agent, Papaya Leaf Extract.
Abstrak: Jerawat merupakan salah satu permasalahan kulit yang sering timbul. Tanaman yang dapat
dimanfaatkan untuk menyembuhkan jerawat adalah tanaman pepaya khususnya bagian daunnya. Krim
merupakan bentuk sediaan topikal dengan bentuk setengah padat yang cocok untuk pengobatan
jerawat. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh konsentrasi asam stearat
sebagai emulsifying agent terhadap karakteristik fisik sediaan krim ekstrak daun pepaya. Jenis
penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksperimental menggunakan rancangan acak lengkap
searah satu faktor yaitu konsentrasi asam stearat, dengan pengujian karakteristik fisik organoleptis,
homogenitas, pH, daya lekat, daya sebar, tipe krim, viskositas, daya proteksi, dan daya tercuci. Hasil
pengujian dianalisis menggunakan uji anova. Konsentrasi asam stearat sebagai emulsifying agent pada
sediaan krim ekstrak daun pepaya yang memberikan karakteristik fisik krim terbaik adalah 8%.
Pengaruh konsentrasi asam stearat berpengaruh terhadap semua pengujian tetapi tidak berpengaruh
pada organoleptis, homogenitas, dan tipe krim eksrak daun papaya. Hasil semua uji statistika
mengasilkan nilai p<0,05 yang menunjukkan terdapat perbedaan bermakna tiap formula.
Kata Kunci : Asam Stearat, Krim, Emulsifying agent, Ekstrak Daun Pepaya.
PENDAHULUAN
Kulit merupakan pelindung tubuh yang
sempurna serta berperan penting dalam
keindahan penampilan seseorang terutama
kulit wajah. Acne atau jerawat merupakan salah
satu permasalahan kulit yang sering timbul dan
merupakan peradangan kronik kelenjar
sebasea. Pengobatan jerawat bertujuan untuk
mengurangi proses peradangan kelenjar dari
polisebasea, memperbaiki penampilan pasien
dan mencegah timbulnya jaringan parut akibat
jerawat (Price & Lorraine, 2006). Tanaman
yang
dapat
dimanfaatkan
untuk
menyembuhkan jerawat adalah menggunakan
daun pepaya (Carica papaya L.). Berdasarkan
penelitian Syarifah dkk., (2015) menunjukkan
bahwa ekstrak etanol daun pepaya mampu
menghambat pertumbuhan P.acnes dengan
konsentrasi 1% - 7% sebesar 12 – 14 mm, hal
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ini karena ekstrak etanol daun pepaya
mengandung senyawa sekunder yaitu alkaloid
yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri
(Darsana, 2012).
Krim adalah sediaan setengah padat
yang mengandung air tidak kurang dari 60%
dan dimaksudkan untuk pemakaian luar. Krim
merupakan bentuk sediaan topikal dengan
bentuk setengah padat yang cocok untuk
pengobatan jerawat. Penggunaan krim lebih
disukai karena krim lebih mudah menyebar
dengan rata dan lebih mudah dibersihkan dan
dicuci (Atmoko & Parmadi, 2014). Krim sesuai
untuk aplikasi obat antijerawat dibandingkan
bentuk gel karena bentuk sediaan gel dan
cairan biasanya membuat kulit menjadi kering
karena mudah terlepas dari permukaan kulit
sehingga untuk kulit kering disarankan
menggunakan bentuk sediaan krim untuk
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mengatasi jerawat karena sediaan ini kurang
menyebabkan iritasi dibanding gel (BPOM RI,
2015). Komponen pembentuk sediaan krim
salah satunya adalah asam stearat yang
berfungsi sebagai emulsifying agent (Rowe et
al., 2009). Emulsifying agent merupakan salah
satu faktor yang sangat penting dalam formulasi
sediaan krim, karena dalam krim terdapat dua
fase yaitu fase air dan fase minyak sehingga
dibutuhkan emulsifying agent yang baik yaitu
keadaan dimana kedua fase bergabung, hal ini
terkait dengan stabilitas sistem emulsi yang
terbentuk. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui pengaruh konsentrasi asam stearat
sebagai
emulsifying
agent
terhadap
karakteristik fisik krim ekstrak daun pepaya
(Carica papaya L.).
METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang dilakukan adalah
penelitian eksperimental. Rancangan yang
digunakan pada penelitian ini adalah
Rancangan Acak Lengkap (RAL) searah satu
faktor.
Alat yang digunakan dalam penelitian ini
adalah oven, blender, bejana maserasi,
timbangan digital, kertas saring, waterbath,
cawan porselin, tabung reaksi, rak tabung
reaksi, dan pipet tetes. Alat yang digunakan
dalam membuat krim daun pepaya (Carica
papaya L.) yaitu mortir, stamper, sendok
stainless, cawan porselin, gelas ukur, penangas
air, kertas saring, neraca analitik, kaca penutup,
batang pengaduk, object glass, pH universal,
kaca pembesar, Moisture Analyzer, mikroskop,
alat destilasi, viskometer brookfield.
Bahan yang digunakan dalam penelitian
ini adalah ekstrak daun pepaya, asam stearat,
cera alba, vaselin album, trietanolamin (TEA),
propilenglikol, metil paraben, aquadest, etanol
96%, phenolphtalein, Kalium hidroksida (KOH),
pereaksi dragendorff, perekasi mayer, HCl 2N,
sudan III.
Formula krim mengacu pada penelitian
(Yustica et al., 2019) dengan perbedaan
ekstrak yang digunakan dan konsentrasi asam
atearat dapat dilihat pada Tabel 1.
Fase minyak dibuat dengan cara
meleburkan asam stearat pada suhu 70-75°C di
atas penangas air lalu ditambahkan cera alba
dan vaselin album diaduk hingga homogen.
Fase air dibuat dengan melarutkan metil
paraben dengan aquadest mendidih 4 mL,
kemudian diaduk hingga larut, kemudian
ditambahkan TEA dan propilenglikol lalu diaduk
hingga homogen. Basis krim dibuat dengan
memasukan fase minyak sedikit demi sedikit
kedalam fase air, kemudian diaduk dengan
kecepatan konstan dengan stamper, hingga
terbentuk krim yang homogen. Dimasukkan
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sedikit demi sedikit ekstrak daun pepaya ke
dalam basis krim, aduk hingga homogen.
Ditambahkan sisa aquadest hingga bobot 100
g.
Tabel 1. Rancangan Formula Krim Ekstrak
Daun Pepaya
Nama Bahan
Ekstrak
Daun
Pepaya
Asam Stearat
Cera Alba
Vaselinum
Album
Trietanolamin
(TEA)
Propilenglikol
Metil Paraben
Aquadest

F1
3

Jumlah Bahan (%)
F2
F3
3
3

8
2
8

10
2
8

12
2
8

2

2

2

8
0,2
Ad 100

8
0,2
Ad 100

8
0,2
Ad 100

Keterangan : Setiap formula dibuat sebanyak
100 g.
Pengujian karakteristik fisik krim ekstrak
daun pepaya meliputi :
Pengujian
organoleptis
dilakukan
dengan mengamati sediaan yang meliputi
konsistensi, warna, dan bau sediaan yang
dioleskan
pada
kulit
(Sulaiman
dan
Kuswahyuning, 2008).
Pengujian homogenitas sediaan krim e
kstrak daun pepaya untuk melihat dan
mengetahui ketercampuran bahan-bahan yang
digunakan. Pengujian dilakukan dengan cara
meletakkan 0,5 g ditengah object glass lalu
diratakan dan ditutup dengan object glass
lainnya. Homogenitas sediaan krim diamati
menggunakan kaca pembesar. Dilakukan
pencatatan data hasil uji homogenitas (Heather
& Adam, 2012).
Pengujian
ini
dilakukan
dengan
menggunakan kertas pH universal dengan cara
mengoleskan sediaan krim ekstrak daun
pepaya pada kertas pH setelah itu dilihat
perubahan warnanya dan dicatat hasilnya
(Heather dan Adam, 2012).
Uji viskositas krim ekstrak daun pepaya
dilakukan dengan menggunakan viskometer
Brookfield. Uji viskositas dimulai dengan
melakukan pemasangan spindle nomor 64.
Kecepatan spindle diatur pada kecepatan 20
putaran permenit (rpm). Pengukuran viskositas
dilakukan dengan menempelkan sampel yang
terdapat di dalam beakerglass ke viscometer
hingga
spindle
terendam.
Viskometer
dinyalakan hingga menunjukkan nilai viskositas
(cPs). Dicatat dari angka yang paling lama dan
sering muncul pada layar viskometer (Septiani
dkk, 2011).
Uji daya lekat sediaan krim ekstrak daun
pepaya akan
dilakukan dengan
cara
menimbang sampel sebanyak 0,5 g diletakkan
diatas object glass dan ditutup menggunakan
object glass lainnya. Kemudian ditimpa beban
anak timbang 50 g selama lima menit. Beban
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dilepas, ujung object glass penutup dan ujung
object glass bagian bawah dikaitkan dengan
penjepit pada alat uji daya lekat, lalu tuas
penyangga dilepaskan. Dihitung waktu dari
mulai beban dilepaskan sampai rekatan
terlepas (Garg et al., 2002).
Pengujian daya sebar sediaan krim
ekstrak daun pepaya akan dilakukan dengan
menimbang sediaan krim sebanyak 0,5 g
diletakkan di atas kaca ekstensometer pada
bagian tengah kemudian ditambahkan beban
awal 50 g didiamkan selama satu menit,
pengujian dilanjutkan dengan penambahan
beban 50 g hingga total beban yang
ditambahkan 150 g, setiap penambahan beban
didiamkan selama satu menit. Diameter
penyebaran
yang
dihasilkan
dilakukan
pencatatan sebagai data daya sebar (Parchuri
dkk., 2013).
Uji daya tercuci dilakukan dengan
menimbang krim ekstrak daun pepaya
sebanyak satu g, lalu dioleskan pada telapak
tangan, kemudian dicuci dengan sejumlah
volume air sambil membilas tangan. Air
dilewatkan dari buret dengan perlahan-lahan,
diamati secara visual. sampai tidak ada sisa
krim yang tersisa pada telapak tangan, lalu
dicatat volume air yang terpakai air (Jelline &
Stephen, 1970).
Uji daya proteksi sediaan krim ekstrak
daun pepaya dilakukan dengan membasahi
kertas saring dengan ukuran 10 x 10 cm dengan
larutan phenophthalein (PP) sebagai indikator
kemudian dikeringkan. Kertas tersebut diolesi
dengan 0,5 g sediaan pada salah satu
permukaan secara merata. Kertas saring yang
lain dipotong dengan ukuran 2,5 x 2,5 cm dan
diberi pembatas parrafin padat yang telah
dicairkan. Ditempelkan kertas saring pada yang
lebih kecil diatas kertas saring yang lebih besar,
lalu area tengah kertas ditetesi dengan KOH 0,1
N satu tetes. Diamati seberapa cepat warna
merah terbentuk, kemudian dicatat waktu yang
diperluka (Garg dkk., 2002).
Uji tipe sediaan krim ekstrak daun
pepaya dilakukan dengan menggunakan
metode pewarnaan. Sudan III sebanyak 2 tetes
ditambahkan ke object glass yang telah
dioleskan dengan sediaan krim ekstrak daun
pepaya. Pengamatan dilakukan menggunakan
mikroskop dengan perbesaran 10 kali, fase
eksternal berwarna bening dan fase internal
berwarna merah. Pewarnaan pada sudan III
memberikan hasil dimana tetesan warna merah
dan tidak berdifusi homogen, maka tipe krim
M/A (Lachman, 1994).

Analisis Data

174

Data yang diperoleh terlebih dahulu akan diolah
menggunakan program SPSS. Analisis yang
dilakukan adalah uji normalitas dan uji
homogenitas. Sebaran data menunjukkan
normal dan homogen, uji beda yang digunakan
adalah Analysis of variance untuk memenuhi
karakteristik sediaan krim ekstrak daun pepaya
yang paling baik dari ketiga formula yang
dibuat.
HASIL PENELITIAN
Tabel 2. Formula Krim Ekstrak Daun Pepaya
(Carica papaya L.)
Pengujian
Organoleptis

F1
Setengah
padat
Khas daun
pepaya
Hijau

F2
Setengah
padat
Khas daun
pepaya
Hijau

F3
Setengah
padat
Khas daun
pepaya
Hijau

Homogenitas
pH
Viskositas
(cP)
Daya sebar
(cm)
Daya lekat
(sekon)
Daya tercuci
(detik)
Daya
proteksi
(sekon)
Tipe Krim

Homogen
7
6.150 ± 30
5,88 ±
0,225*
1,38 ±
0,070*
16,05 ±
1,231*
3,15 ±
0,076*

Homogen
6
8.560±
121,244
4,82 ±
0,104*
1,55 ±
0,050*
20,81 ±
0,753*
5,16 ±
0,280*

Homogen
6
10.600±
91,652
3,56 ±
0,104*
1,86 ±
0,061*
21,69 ±
1,510*
6,85 ±
0,659*

M/A

M/A

M/A

*p < 0,05
PEMBAHASAN
Simplisia daun pepaya diektraksi dengan
metode maserasi menggunakan pelarut etanol
96%. Hasil esktrak kental yang diperoleh
sebanyak 45,95 gram dengan rendemen
11,34%.
Hasil
indentifikasi
alkaloid
menunjukkan perubahan warna menjadi coklat
yang menandakan adanya senyawa akaloid
dalam ekstrak daun pepaya. Krim dibuat
dengan mencampurkan fase minyak yaitu asam
stearat, cera alba, dan vaselin album ke dalam
fase air antara lain TEA, propilenglikol dan metil
paraben. Krim diaduk hingga homogen
kemudian ditambahkan ekstrak kental daun
pepaya dan di addkan hingga bobot 100 gram
dengan
menggunakan
aquadest.
Krim
kemudian dilakukan uji karakteristik fisik
dengan hasil :
Pengamatan uji organoleptis sediaan
krim ekstrak daun pepaya menunjukkan tidak
terdapat perbedaan signifikan pada perbedaan
konsentrasi asam stearate.
Data menunjukkan bahwa perbedaan
konsentrasi asam stearat sebagai emulsifying
agent tidak mempengaruhi homogenitas dari
sediaan krim ekstrak daun pepaya yang
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dihasilkan, karena tidak ada partikel yang tidak
tercampur.
Konsentrasi penambahan asam stearat
mempengaruhi hasil pH yang semakin banyak
konsentrasi asam stearat yang ditambahkan
maka pH yang dihasilkan akan menjadi lebih
asam. pH sediaan krim juga dipengaruhi oleh
pH bahan yang digunakan. Krim yang
dihasilkan sudah memenuhi persyaratan pH
kulit yaitu 4,5 – 7 (Rowe et al., 2009).
Semua formula krim ekstrak daun
pepaya memenuhi syarat pustaka pengujian.
Persyaratan viskositas yang baik pada sediaan
semisolid yaitu 2000 – 50000 cPs (Sulaiman
dan Kuswahyuning, 2008). Semakin tinggi
konsentrasi asam stearat yang digunakan maka
krim yang dihasilkan semakin kental.
Hasil
pengujian
semua
formula
memenuhi persyaratan daya lekat yaitu lebih
dari 1 detik (Zats & Gregory, 1996). Variasi
konsentrasi asam stearat sebagai emulsifying
agent berpengaruh terhadap daya lekat krim.
Peningkatan
konsentrasi
menyebabkan
sediaan krim semakin kental sehingga daya
lekat meningkat.
Variasi konsentrasi asam stearat sebagai
emulsifying agent berpengaruh terhadap daya
sebar. Peningkatan konsentrasi menyebabkan
sediaan krim semakin kental sehingga terjadi
penurunan daya sebar.
Semakin rendah konsentrasi asam
stearat yang digunakan maka sediaan krim
dapat lebih mudah dicuci dan krim akan lebih
mudah dioleskan karena tidak terlalu kental
serta memberikan kenyamanan pada saat
penggunaan.
Hasil uji daya proteksi pada sediaan krim
ekstrak daun pepaya yang memenuhi
persyaratan yaitu lebih dari satu detik.
Berdasarkan hasil pengujian pada ketiga
formula dapat disimpulkan bahwa semakin
besar konsentrasi asam stearat dapat
meningkatkan daya proteksi pada sediaan krim.
Semakin lama waktu noda merah muncul,
maka daya proteksi akan semakin baik.
Hasil pengujian tipe emulsi menunjukkan
bahwa semua formula sediaan krim ekstrak
daun pepaya yang diuji memiliki tipe emulsi
minyak dalam air (M/A). Hasil pengujian ekstrak
daun pepaya dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Hasil Krim M/A Ekstrak Daun
Pepaya
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SIMPULAN
Konsentrasi asam stearat sebagai
emulsifying agent berpengaruh terhadap pH
sediaan, daya lekat, daya sebar, daya proteksi
dan viskositas tetapi tidak berpengaruh pada
organoleptis, homogenitas, dan tipe krim eksrak
daun pepaya (Carica papaya L.).
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