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Untuk ayah, ibu dan adikku

" Bag! Oia, satu-satu nya Allah yang penuh hikmat, 
oleh Yesus Krlstus : segala kemuliaan sampai 
selarta-lamanya ! Amin. " Roina 16 27
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BAB I 

PENDAHULUAN

1 . Latar Belakang Penelitian

Setiap manusia mendambakan kullt yang sehat, yang 

memberikan penampllan yang menarlk, karena baglan Itulah 

yang lebih dahulu terllhat dari jasmani manusia. Sehat 

menurut Jellinek (1) meliputi : warna yang merata, halus 

mengkilap (luster) dan permukaannya tanpa. cacat (relief 

yang balk). Tidak perdull apa pun warna kulitnya, orang 

menglnglnkan kulit itu bagus merata dl seluruh tubuh. 

Noda atau bercak yang, berwarna berbeda dan bersifat 

abnormal atau tidak seharusnya ada pada tubuh normal, 

sangat tidak dlharapkan.

Namun kulit tidak selamanya bisa dipertahankan dalam 

keadaan balk. Selring dengan bertambahnya usla, kullt 

manusia bisa berubah. Pada kulit orang yang tua umumnya 

dldapati bercak atau titik-tltik berwarna lebih gelap 

dari asalnya atau yang disebut pigmentasi. Hal Ini 

terjadi karena pengaruh hormon tubuh sendiri dan keadaan 

alamiah ini tidak dikehendaki oleh banyak orang. Bukan 

saja karena sebab internal di atas, tetapl oleh sebab- 

sebab eksternal seperti pengaruh sinar mataharl, keadaan 

llngkungan dan bahan-bahan kimia yang bersentuhan dengan

kulit dapat pula menimbulkan pigmentasi yang berleblhan

i
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atau h iperpigmentasi.

Untuk mengatasi pigmentasi ini manusia berusaha 

merubah penampilan kulitnya dengan pewarnaan buatan, 

pemutihan kulit (bleaching) atau cara-cara lain. Hal-hal 

ini erat terkait dengan keblasaan hidup, kebudayaan, 

agama/kepercayaan, serta sifat ingin bersolek yang tak 

h a b i s - h a b i s n y a . Banyak orang menginginkan warna kulitnya 

berubah dari gelap menjadi lebih terang, atau kulit yang 

putih menjadi lebih gelap. Semuanya ini bertujuan untuk 

mendapatkan kulit yang berwarna utuh dan serbasama ( 2 ). 

Sesuai maksud ini digunakanlah berbagai bahan kimia yang 

diantaranya dapat memutihkan kulit (depigmenting 

agent/bleaching agent). Salah satu bahan depigmentasi 

yang saat ini sering digunakan adalah hidrokinon. 

Hidroklnon dikenal ampuh karena bekerja langsung pada 

proses pembentukan pigmen kulit, sehingga efeknya segera 

terasa dan sekallgus membantu tubuh menormalkan kembali 

proses pigmentasi tersebut.

Terlepas dari keampuhannya untuk menghilangkan 

pewarnaan/plgmentasi yang tidak dikehendaki dari kulit, 

hidroklnon merupakan senyawa fenol, yang berslfat Irltan 

dan toksis bagi tubuh bila masuk ke dalam pembuluh 

sistemik. Sebagai "bleaching agent", hidrokinon digunakan 

hanya pada permukaan kulit. Meskipun demlkian kita tahu 

bahwa kulit bukanlah lapisan yang impermeabel sempurna. 

Ada bahan-bahan yang sudah terbukti bisa mengadakan 

penetrasi ke dalam kulit, sepertl hormon-hormon
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kortikosteroid (3#4), asam nikotinat dan ester-esternya 

(5), asam sallsilat (6,7,8,9,10), benzocaine (11), 

sulfadiazine ( 1 2 ), barbiturat, lokal anestesl, 

antiblotlka tetraslklln, golongan amonlum kuarterner 

(13), indomethacin (14), bahan-bahan karsinogenlk (15), 

dan terutama senyawa-senyawa fenolik seperti : eugenol 

dan derivatnya (10), dan fenol sendiri (16). Hidrokinon 

mampu pula mengadakan penetrasi serupa, apalagl dengan 

pemakalan yang sering-

Absorpsi melalui kulit dipengaruhi oleh banyak hal. 

Kulit tidak dapat ditembus oleh banyak bahan, karena 

bahan-bahan ini gagal menembus melalui berbagai lapisan 

kulit (13). Ternyata, dalam bentuk sediaan tertentu 

bahan-bahan ini bisa mengalaml absorpsi ( 8 ). Disinilah 

pembawa dalam sediaan (atau untuk krim : basisnya) 

mempunyai peranan yang amat pentlng dalam mendorong 

terjadinya absorpsl perkutan atau pun menghambatnya 

(7,14,16,17). Apalagi pembawa-pembawa tersebut mempunyal 

muatan Ion tertent.u, yang dengan satu atau beberapa 

lapisan kulit dapat b e r i n teraksi, menglngat lapisan- 

laplsan kulit juga mempunyal muatan Ion yang tertentu 

pula ( 2 ).

Menglngat dampak negatif pemakaian hidrokinon ini 

blla terabsorpsi ke dalam kulit sampai masuk ke pembuluh 

slstemik serta pengaruh yang ditimbulkan dengan adanya 

pembawa yang berbeda, yaitu untuk sediaan topikal berupa 

basis krim, maka konteks permasalahannya adalah
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bagalmanakah pengaruh tipe emulgator suatu basis krim 

terhadap absorpsi perkutan hidrokinon.

2. Tui uan Peneli t ian

Diharapkan dari penelitian yang akan dilakukan dapat 

dlketahul :

Pengaruh basis krim dengan emulgator-emulgator : 

trietanolamin stearat, tween-span dan cocobetaine 

terhadap absorpsi perkutan hidrokinon secara In vitro.

Selanjutnya dari hasll penelitian Ini dicapai 

sasaran dapat ditentukannya langkah-langkah pengawasan 

dan persyaratan dalam pemakaian hidrokinon pada 

masyarakat luas.

Hlpotesls :

Berdasarkan tujuan dan tinjauan pustaka dapat disusun 

hlpotesls untuk penelitian ini, sebagai berikut :

Absorpsi perkutan Hidrokinon dalam berbagai basis 

krim berbeda sesual dengan sifat ionlknya, dimana 

absorpsi terbesar didapatkan pada basis dengan 

emulgator tween-span, kemudian trietanolamin stearat, 

dan yang terkecil c o c o - b e t a i n e .

4
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA

l. K.uLLt

Yang dimaksudkan dengan kulit adalah lapisan penutup 

yang berkesinambungan di sepanjang permukaan luar tubuh. 

Permukaan mukosal, konjungtiva atau kornea mata tidak 

dlanggap sebagai baglan dari kulit (18)

Idealnya, kulit seharusnya nampak halus dan secara 

sempurna menutup seluruh permukaan tubuh. Warna kulit 

yang menandai perbedaan ras, menurut para ahli,khususnya 

pakar kosmetika, hanyalah suatu perbedaan derajat 

pigmentasi, meskipun orang awam secara gampang biasa 

mengqolongkannya dengan ist I l a h - 1stilah : Kaukasoid, 

Negroid dan Mongoloid, untuk tiga jenis ras yang 

digambarkan mempunyai warna kulit, masing-masing : putih, 

coklat/hitam dan kuning.

1. i . Anatomi dan Fisioloai Kulit

Kulit disusun atas banyak jaringan yang 

berbeda, meliputi : pembuluh darah, pembuluh 

limfe, kelenjar sebasea, kelenjar keringat, ujung- 

ujung syaraf perasa, jaringan ikat, otot-otot 

lunak dan lemak (19). Di dalam sebagian besar 

pus taka- ana tomi- fisiologi, kulit dibagi menjadi 2

5

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI STUOI IN VITRO ABSORPSI PERKUTAN HIDROKINON .... HANAFI TANOJO



lapisan utama : epidermis, yaitu lapisan sebelah 

luar, dan dermis, lapisan sebelah dalam.

Epidermis, lapisan terluar dari kulit, 

mempunyai ketebalan yang bervariasi dari 0,06 mm 

pada kelopak mata sampai 0 , 0  mm pada telapak 

tangan dan kakl <10). Secara hlstologi epidermis 

disubdivisikan menjadi 5 lapisan, mulai dari yang 

terluar, sebagai berikut :

1. Stratum corneum

2. Stratum lucidum

3. Stratum granulosum

4. Stratum spinosum

5. Stratum germinativum (Stratum Halpighii)

6

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI STUOI IN VITRO ABSORPSI PERKUTAN HIDROKINON .... HANAFI TANOJO



Epidermis lnl berfungsl sebagai barler pellndung 

untuk melawan bakterl, zat-zat klmla yang 

mengiritasi, allergen dan sebagainya.

Stratum corneuin terdiri dari lapisan datar, 

berlap Is~lapis dan penuh dengan sel-sel keratin 

yang sudah mati. Sel-sel keratin ini mempunyai 

slfat hidrofllik yang kuat dan mengembang blla 

dlcelupkan dalam air. Kulit menjadi bersisik dan 

kerlng blla jumlah air pada stratum corneum berku- 

rang (19). Lapisan ini terletak paling luar dan 

mempunyal ketebalan 0 , 0 2  sampai 0 , 8  mm tergantung 

lokasinya. Paling tebal terdapat di telapak k a k 1 

(18).

Stratum lucidum menjadi perantara stratum 

corneum dan lapisan granular. Lapisan ini terlihat 

jelas pada Irisan mellntang kulit tangan atau kaki 

dan mempunyal ketebalan yang cukup. Stratum Ini 

menunjukkan sifat sangat asidofilik (menyerap zat 

warna yang bersifat asam pada pewarnaan kulit). 

Sel-selnya tidak berinti dan fungslnya dalam 

proses keratlnisasi belum jelas (18)

Stratum granulosum secara aktif turut 

mengambll baglan dalam proses keratlnisasi. 

Lapisan ini terdiri dari sel-sel yang datar, sel- 

sel granular yang kasar, menonjol dalam lapisan 

germinal sebagai sel-sel berinti dan berbentuk 

kolom (19). Lapisan ini mengandung g r a n u 1-granuI

7
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“kera t oh yalln“ yang bcrslfat basoflllk (mengab- 

sorpsi zat-zat yang berslfat basa) (18).

Stratum splnosum merupakan laplsan sel-sel 

berduri (sesuai namanya) dan merupakan tingkat 

dlferensiasi pcrtama lapisan epidermal yang tampak 

secara morfologis. Di antara sel-selnya terdapat 

jembatan-jembatan yang disebut "tonofIlamen" (18). 

Tonofilamen diyakini sebagai prekursor yang mula- 

mula sekali dari keratin ( 2 0 ).

Stratum Malpighii atau Stratum germinativum 

merupakan lapisan sel-sel hidup yang mengalami 

pembelahan mitosis dan anak-anak selnya mengalami 

dlferensiasi tahap pertama membentuk lapisan 

spinosum (18).

Dermis atau corium, memillki tebal 3*5 mm, 

membentuk pendukung mekanis bagi epidermis, 

terbentuk dari kolagen dan kadang-kadang juga 

elastin dan retlkulin, Bahan-bahan ini adalah 

protein fibrous yang torikat pada bahan dasar 

mukopolIsakarida, Urat syaraf dan pembuluh- 

pembuluh terdapat di lapisan ini. Ujung bulu kulit 

dan ujung kelenjar-kelenjar kulit juga terkandung 

di sIni .

Di bawah dermis terdapat jaringan lemak 

subkutan yang berfungsl sebagai penyekat dan 

Insulator panas.
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1.2. SI fat KlfflJa dan Plsiologj PlgmcntdsL (18)

Terlebih dahulu dlperlukan pengetahuan 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi warna 

kulit, khususnya proses pigmentasi, sebelum mema- 

haml mekanisme bahan pemutlh kullt (Bleaching 

agent). Misalnya, warna kullt sangat dlpengaruhl 

oleh keadaan slrkulasi darah. Pula, laplsan tan- 

duk terluar, keratin yang merupakan bahan protein 

yang matl, mempunyal warna tersendlrl dan blsa 

merubah penampilan kulit tergantung dari ketebal- 

annya. Bila kullt terkena bahan tertentu, bisa 

terjadi penebalan, sehlngga warna berubah.

Warna kulit disebabkan oleh adanya pigmen 

melanin, seperti yang dinyatakan oleh Fitzpatrick 

dan kawan-kawan (21). Warna ini tergantung dari 

jumlah dan distribusl dari pembentukan unit-unit 

subseLular melanin, yaitu melanosoma, suatu orga- 

nel coklat berstruktur speslfik, yang dibentuk dan 

dikeluarkan oleh melanoslt. Melanosoma mempunyal 

enzim yang mengandung Cu, yai'tu tirosinase, yang

mengkatalisa oksidasl tirosin menjadl indol 5,6-
t

kinon. Klnon ini bersama-sama dengan intermediat 

tirosin yang lain, mengadakan pollmerisasi menjadi 

bahan-bahan yang sukar larut yang terikat kuat 

dengan protein melalui Ikatan sulfhldril membentuk 

me 1a n o p r o t e i n . Melanin menyerap spektrum ultraungu 

dan slnar tampak. Melanoprot;e In sangat tebal;

9
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studl difraksi sinar X menunjukkan tidak adanya 

bentuk k r i s t a l .

Pigmentasi melanin bertempat di "unit melanin 

epidermal" yang ditakrlfkan sebagai melanosit yang 

dikelilingi oleh konstelasl sel-sel malplghi. 

Jumlah melanosoma yang dihasllkan dan kecepatan 

perplndahannya ke sel-sel malpighi dlkendalikan 

terutaraa oleh faktor genet Ik/hormon, sinar ultra 

ungu sorta sel-sel malpighi sendirl.

Derajat pigmentasi tldak sama untuk setiap 

individu, dan yang menonjol tampak sebagai 

perbedaan ras. Perbedaan Ini mellputl warna kulit, 

rambut atau mata. Selaln karena perbedaan ras, 

pigmentasi Ini bisa pula berubah dalam satu 

indivldu, baik bertambah pekat maupun bertambah 

p u c a t ►

Kulit dapat menjadi lebih muda warnanyaj 

serlng hanya di beberapa daerah tertentu karena - 

penyakit kulit yang disebabkan oleh jamur atau 

mikroba lain (misalnya panu)

- kelalnan fislologis (misalnya penyakit albino) 

yang juga merupakan penyakit genctlk.

- penggunaan bahan-bahan tertentu yang dapat 

merusak pigmen, misalnya : hldrogen peroksida, 

dan bahan-bahan oksidator lainnya, 

termasuk pula : hidroklnon ( 2 2 )

Kulit dapat pula menjadi lebih pekat karena:

10
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- Faktor endogen: misalnya pada penyakit 

hepatitis (icterus), bisa pula karena pengaruh 

hormonal, seperti pada kehamilan.

- Faktor eksogen: antara lain slnar mataharl, 

pengaruh bahan-bahan kimia seperti asam sulfat, 

asam triklor asetat dan lain-lain.

Sebab-sebab penuaan warna kullt karena faktor 

eksogen secara flsis dapat dlcegah dan dlatasl. 

Misalnya slnar mataharl dapat dlcegah pengaruhnya 

dengan memakal payung atau mcnggunakan preparat 

tablr mataharl. Bila kulit sudah terlanjur menua 

warnanya atau tlmbul hlperpigmentasi, yaltu 

plgmentasi yang berleblh-leblhan, maka untuk 

mengataslnya digunakan preparat "bleaching', yang 

antara lain mengandung bahan aktif hidrokinon.

2* Absorpsl Perkutan

Kullt merupakan membran yang tebal dan berstruktur 

kompleks. Molekul yang bergerak dari lingkungan dl luar 

tubuh menembus lapisan kulit dari manusia hidup mula-mula 

harus melewatl stratum corneum dan berbagal bahan-bahan 

endogen dan eksogen yang ada di p e r m u k a a n n y a . Selanjutnya 

mengadakan penetrasl ke dalam epidermis, dermis pap liar 

dan dlndlng kapiler ke dalam pembuluh darah atau saluran 

llmfe, serta dipindahkan dari kulit oleh allran darah dan 

llmfe. Jadl untuk terjadinya peristiwa absorpsi, molekul 

harus mengatasi berbagai kendala yang berbeda dl tlap

i l
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jar Ingan (13).

2.1. Jalur Absorpsl

Ada tiga jalur yang potenslal untuk terjadl- 

nya penetrasl melewati stratum coraeum (41):

( 1 ) jalur trans-dormal dlmana bahan dlabsorpsl 

melalul lapisan epidermal (stratum corneum) 

yang utuh, baik secara intraselular maupun 

I nterse 1 u l a r .

( 2 ) kelenjar kcrlngat ekrln dan salurannya

(3) jalur pllosebaseus : follkel rambut dan 

kelenjar sebaseus

Ada pula ahli yang menyatakan bahwa jalur 

absorpsl per kutan ke empat adalah melalul 

kelenjar apokrin yang bersangkutan dengan pangkal 

fol Ikular (15).

Tetapi yang mana yang merupakan jalur utama ? 

Hanya ada aediklt buktl yang meyaklnkan bahwa 

saluran kerlngat berperanan pentlng dalam permea- 

bllitas kutan (23,24). Bahan dapat memasukl s a l u r 

an bahkan kelenjar kerlngat, tetapi tidak nampak 

adanya penetrasl yang nyata ke dalam dermis 

(25,26,27). Absorpsl dari allergen dan hlstamln 

melewati telapak tangan atau kakl hanya sedlklt 

(28,29). Ada daerah dlmana blla ditinjau dari 

keratlnnya, absorpsi transepidermal minim sekali; 

absorpsi yang terjadi tidak bisa lain selaln mele-
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watl kelenjar kerlngat karena kelenjar pilosebase- 

us hampir tidak ada.

Jadi, absorpsi perkutan terjadl melalui sel- 

sel stratum corneum, dl antara sel-sel atau 

melewati folikel-folikel pllosebaseus (13).

2.2. Faktor-faktor vanci mempengaruhi Absornsi Perkutan 

(13,41)

2.2,1, F a k t o r 'fisiologi kulit

- Kond i s i k u 1 i t

Adanya luka (seperti kulit .yang 

mengelupas), luka karena zat-zat kimia 

(seperti k e r a t o l I s 1 s ) dan keadaan abnormal 

(seperti kullt yang saklt atau kullt yang tak 

sempurna) yang akan menyebabkan variasi dalam 

ketahanan/kepekaan kullt terhadap penetrasl 

obat

- Umur kulit

P e r m e a b i 1 itas kulit menurun dengan 

bertambah tuanya epidermis secara hlstologl. 

Ada hubungan yang bermakna antara penetrasl 

obat dengan umur kulit.

- Spesles
\ »

Walaupun ada persamaan antara kulit 

manusia’dan hewan, ada pula beda yang nyata 

antar spesies, sehingga diperlukan pemilihan 

kulit hewan percobaan yang cermat.

13
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- Lokasi kulit

Ditemukan adanya variasi penetrasi pada 

lokasi kulit yang berbeda dari satu individu. 

Perbedaan individu juga menyebabkan perbedaan 

penetras i.

- A1iran darah

Klirens penetran meningkat bila aliran 

darah melalui pembuluh dermal meningkat

- Hidrasi

Hldrasl stratum corneum meningkatkan ke- 

cepatan penetran melalui membran kulit

- Temperatur

Ketahanan kulit terhadap penetrasi menu- 

run dengan meningkatnya temperatur

2.2.2. Faktor fisika kimia obat

- Konsentrasi obat

Kecepatan difusi pasif obat melalui k u 

lit sebanding dengan konsentrasi obat yang 

diberikan (sesuai dengan hukum difusi dari 

Fick)

- Kelarutan obat

Kecepatan penetrasl merupakan fungsl 

dari kelarutan obat dan kemudahan molekul 

obat berdifusi dalam stratum corneum.

- Sifat molekular obat

Absorpsi obat secara perkutan berbanding 

terbalik dengan berat molekul obat tersebut.

14
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- Pembawa dalam sediaannya

Penelitian membuktlkan bahwa pembawa 

dalam sediaan obat dapat men Ingkatkan atau 

menghambat absorpsi perkutan dari berbagai 

obat (7, 14, 16, 17) .

Metoda Penelitian Absorpsi Perkutan (13)

Absorpsi perkutan telah ditelltl dengan 

berbagai cara, tetapi karena belum ditemukannya 

metodologi yang benar-benar baik, maka hasilnya 

kurang dapat diperbandingkan satu sama lain. 

Secara garis besar, prosedur p e n e 1 itian-pene1 itIan 

yang dilakukan dapat dibagi menjadi metoda in 

vitro dan in vivo.

3.1. Metoda In Vitro (13.41,42) '

Metoda Ini paling sering dilakukan 

karena lebih mudah dilakukan dan sebaglan 

besar varlabel dapat dltetapkaru Metoda In 

Vitro pada dasarnya menggunakan prinsip 

difusi bahan obat melalui membran yang 

bersifat sebagai penentu kecepatan. Membran 

yang dlgunakan mellputi 2  jenls, yaitu :

a. Membran kulit alaml

Tidak diragukan lagi, kullt yang paling 

sesuai untuk penelitian absorpsi perkutan 

adalah kulit manusia yang diambll dengan ope-
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rasi (amputasi) atau dari jenazah ("cadavers" 

melalui otopsi). Tetapi bila tidak atau sukar 

tersedia, para ahli menggunakan membran kulit 

dari blnatang.

Membran Kulit utuh (excised skin) dari 

berbagai hewan : tikus putih kecil (normal 

maupun yang tak berambut), tikus besar, ke- 

llnci, marmut, "guinea pigs", "harmsters", 

babi, anjlng yang tak berambut dan kera, per- 

nah digunakan dalam penelitian. Bagaimanapun 

juga kulit mamalia bervariasl luas antara 

satu hewan dengan yang lain, mellputl kete- 

balan stratum corneum, jumlah kelenjar kerl- 

ngat dan folikel rambut.

Hewan yang paling banyak digunakan untuk pe- 

nelltlan adalah tikus dan kellncl. Tetapi 

hewan-hewan ini mempunyal kekurangan yang 

menyolok, yaitu : lebih banyak rambut dan 

terlalu sedikit kelenjar keringat .dibanding- 

kan dengan manusla. Pada ikhtlsar percobaan- 

pe’rcobaan yang dikutip oleh Barry (41) dida- 

patkan bahwa dari penelitian berbagai bahan 

obat yang dlberlkan secara toplkal, penetrasl 

pada kulit kelincl paling cepat, dlsusul oleh 

kulit tikus (rat). Vang monyerupai absorpsi 

perkutan bahan-bahan itu pada kulit manusla 

adalah kulit babi dan kera Rhesus.

16
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b. Membran simulasi kullt

Karena sulitnya mendapatkan kullt manu- 

sla serta adanya variasi yang menyolok pada 

berbagai kullt manusia maupun hewan percoba- 

an, beberapa penelltl menggunakan bahan-bahan 

sintetis untuk mensimulasi kulit. Beberapa 

membran yang dipakai antara lain dari bahan: 

selulosa asetat, "co(polyether)polyurethane" # 

p o l i d i m e t i 1 s 1 1 oksan (karet silikon), filter 

Mlllipore yang dijenuhkan dengan mlnyak, zeo- 

lit sintetis Caluminosi 1 ikat dengan struktur

3 dimensi yang mapan) dikomblnasikan kedalam 

matriks polistirena, serta dari bahan-bahan 

biologis seperti : kolagen, dan membran cang- 

kang telur.

2.3.2. Metoda In Vivo (13.41.42)

Metoda ini adalah yang paling vital 

karena paling dekat dengan kenyataan sesung- 

guhnya, namun juga kompleks, sebab 

dipengaruhi variabel-variabel moderator yang 

tidak atau sukar dikontrol. Ada 4 teknlk 

utama metoda in vivo, meliputi :

a. Studi Histologis

Perubahan jaringan dalam kulit akibat 

pemakaian suatu bahan pada permukaan kulit 

dapat menunjukkan jaringan-jaringan spesifik

17
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yang dipengaruhi oleh penetran, sehlngga 

tidak hanya absorpsi perkutan per se yang 

tampak tetapi juga jalur p e n e t r a s i n y a . Metoda 

ini terb'atas pada zat-zat warna dan beberapa 

bahan yang nenghasilkan endapan berwarna dari 

reaksl klmla speslflk.

b. Tracer

Metoda 1n 1 menelusuri jalannya penetran 

di dalam kulit dengan bahan-bahan pewarna, 

fluoresens, dan bahan berlabel radloaktif. 

Teknlk lnl selalu dlkomblnasl dengan metoda 

lain sepertl studi hlstologls atau analisis 

klmla jarlngan dan calran tubuh.

c. Elisitasl respons blologls

Metoda Ini menggunakan bahan yang 

mempunyal aktlvltas blologls blla mencapai 

corlum, sehlngga dapat dlnyatakan kemampuan 

suatu senyawa, yang bisa menlmbulkan reaksl 

flslologls, dalam menembus kulit dan, blla 

mampu, berapa waktu yang dlperlukan untuk

menlmbulkan reaksl Itu. Teknlk lnl menuju ke
i

arah uji vasokontriksi untuk menunjukkan 

aktlvltas bahan obat, misalnya kort Ikosteroid 

t o p i k a l .

d. Analisis jarlngan dan calran tubuh.

Analisis urin adalah salah satu metoda 

jenls terakhir Ini yang paling sering

18
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dilakukan dalam studl absorpsi perkutan. 

Dengan adanya sedikit spesimen kulit hasil 

biopsi, atau pencacahan organ yang diketahui 

mempunyai afinitas besar terhadap bahan obat, 

dapat dianalisis nasib penetran dalam kulit 

serta kandungannya dalam tiap jaringan. 

Peralatan yang umum digunakan terutama adalah 

bahan berlabel radioaktif, kemudian

kromatografi gas, fluoresensi dan reaksi 

warna spesifik.

3. Sedlaan Krim

3.1. PefJrnsi (43)

Krim adalah sediaan setengah padat, berupa 

emulsl mengandung air tidak kurang dari 60% dan 

dimaksudkan untuk pemakaian luar.

3.2. Penggolongan (18,30,31,48)

Krim pada masa sekarang digolongkan ke dalam 

bentuk sedlaan salep (Ointments). Karakterist Ik 

krim adalah lebih lunak dari salep pada umumnya 

dan lebih mudah diberslhkan dari tempat pemakaian- 

nya dengan air, karena pada dasarnya krim 

mengandung lebih banyak air dari jenls salep yang 

lain. Sebagai salah satu bentuk salep, krim dapat 

digolongkan berdasarkan efek terapetik dan sifat- 

-sifat farmasetik secara umum sebagaimana salep.

19
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3.2.1. Berdasarkan efek terapetlk (sebagai salep)

a. Salep epidermik

Salep jenis ini digunakan pada permukaan 

kulit untuk efek lokal, tidak diabsorpsi, 

astri ngcn d l 1 .

b. Salep endodermik>

Salep tipe ini akan mempenetrasl ke 
*

bagian yang leblh dalam, sebaglan diabsorpsi 

dan bekerja sebagai stimulan.

c. Salep diadermik

Salep diadermik melepaskan obatnya 

melewatl kulit dan dasar salep yang digunakan 

adalah lemak bulu domba dan lemak coklat.

3.2.2. Berdasarkan k o m p o s l s I /tIpe basts krim :

a. Krim tipe minyak dalam air (M/A)

Krtm lnl mudah dlbersihkan dari kulit,
1

dapat dicuci dengan air. Emulgator (zat 

pengemulsl) yang digunakan untuk membentuk 

emulsi umumnya yang larut dalam air atau yang 

mudah dlbasahl dengan air.

b. Krim tipe air dalam minyak (A/H)

Krim Ini sukar d IcucI/dlencerkan dengan 

air, dan dasar salep ini merupakan campuran 

sterol binatang dan vaselin yang diemulsikan 

dengan air dengan emulgator tipe air dalam 

m inyak.
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3.2.3. Berdasarkan sifat ionik.' surfaktan yang 

digunakan

Krim-krim yang berbentuk emulsi

mengandung emulgator yang berslfat sebagai 

surfaktan (surface active agent). Berdasarkan 

sifat ionlknya, secara garls besar dapat 

dibagi atas : surfaktan ionik dan non-ionik. 

Surfaktan ionik sendlri terbagi dalam 3 

jenis: yaitu anionik, kationik dan amfoterik. 

Berlkut penjelasan tiap-tiap Jenis surfaktan 

tersebut :

a . an i on Ik

Surfaktan jenis anionik irtempunyai sifat 

penyabunan yang baik dan dapat menimbulkan 

busa. Krim dengan surfaktan ini bersifat basa 

lemah, meliputi: sabun asam lemak, alkll sul

fat, sulfonat> monogliserIda sulfat, alkil 

eter sulfat, taurln, alkanolamlde sulfat. 

Contoh surfaktan yang sering dipakai sebagai 

emulgator dalam formula "cold-cream" adalah 

trietanolamin, yang dengan asam stearat 

membentuk emulgator trIetanolamin-stearat dan 

menghasilkan krim tipe minyak dalam air.

b . katlonlk

Surfaktan kationik kurang bagus

menimbulkan busa dan kurang mempunyal daya 

pemberslh darlpada surfaktan anionik. Karena

' 21
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mempunyal sifat iritan jarang digunakan untuk 

prcpnrat aalcp/krlm kosmctlka, tetapi 

digunakan untuk sediaan antlseptik karena 

surfaktan jenis Ini mempunyal slfat 

germisida. Meliputi : garam alkil trimetil

ammonium, ammonium kuarterner, garam
\ *

sulfonium dan garam fosfonium.

Karena jarang digunakan sebagai basis “coid- 

cream", maka dalam penelitian ini tidak 

d isertakan.

c. amfoterik/amfolitik

Sediaan dengan surfaktan amfolitik saat 

Ini terus dikembangkan dalam kosmctika, 

karena memberl rasa lembut terhadap kulit. 

Meliputi : asam alkllamlno, asil peptida, 

alkll Imidazolina, turunan betaine.

Contoh : C o c o - betain e, yang banyak digunakan 

untuk membentuk krim dingln dan shampoo.

d. non-ionik

Sediaan dengan surfaktan jenis ini 

mempunyal warna yang leblh homogen, karena 

dapat melarutkan warna parfum dan 

lemak-lemak. Meliputi : alkanolamlda, ester 

alkll pollglikol, ester poligllkol, amlda 

pol letilenimin, tloeter, derlvat anhidrida 

heks i tol .

Contoh yang paling umum dlpakai, karena
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hasllnya yang bagus dan slfatnya yang inert 

adalah : Kombinasi Tween-Span

23

3.3. Faktor vana perlu d 1 pertimbangkan dalam pemilihan 

dasar krim ( I 2 )

Syarat dari dasar krim yang ideal adalah sama 

dengan syarat dasar salep ideal yaltu :

- stabil secara fisika dan kimia

- bebas dari gumpalan dan licin

- mudah digunakan dan tidak mengiritasi

- meleleh pada suhu tubuh

- obat dapat terbagl merata dan terdIstribusi 

dengan seragam

- tidak mengganggu efek terapetlk obat

Banyak faktor yang mempengaruhl dl dalam 

pemilihan dasar krim. Faktor-faktor yang penting 

adalah : karakteristIk kulit paslen, kerlng atau 

berminyak; lokasl kulit yang diobati, berambut 

atau tidak; jenis luka yang dlobatl efek kimla 

antara obat dengan pembawa, pembawa dengan kulit. 

Tetapi yang terutama harus diperhatlkan ialah : 

stabilitas obat dan kerja t e r a p e t I k n y a . Misal : 

obat yang cepat dihidrollsa leblh stabil dalam 

dasar hldrokarbon darlpada dasar yang mengandung 

air walaupun obat tersebut leblh efektif dalam 

dasar yang mengandung air.
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3.4. Preparat Pemutih Kullt (Bleaching) (1)

Preparat kosmetika yang dlformulasi untuk 

mengatasi perubahan warna kulit yang menjadi lebih 

gelap. Selain memudakan warna kulit, Juga berslfat 

melindungi kulit dan menurunkan kemungklnan 

timbulnya trauma yang normal. Banyak preparat krim 

yang juga bersifat mencegah kekeringan dati 

melembutkan kulit.

Bahan-bahan yang digunakan untuk memudakan 

warna kullt dan memutlhkan kulit mellputi :

- Bahan Penutup

P i g m e n - p i g m e n , ) karena warna putihnya dan 

kemampuannya menghalangl cahaya, telah digunakan 

untuk mengurangi warna kulit. Plgmen yang paling 

eflslen adalah : titanium okslda. Selain Itu Juga 

digunakan : bismut subnitat, zinc okslda, talk dan 

kaolin. Bahan-bahan ini digunakan pada sedlaan 

krim dan basis dasar kosmetika

- Bahan oksidator

Senyawa-senyawa seperti natrium hlpoklorlt 

dan hidrogen perokslda serta eter monobenzen 

hidrokinon, telah digunakan karena sifat 

m e n g o k s i d a s i n y a . Hidrogen perokslda telah banyak 

digunakan untuk bahan pemutih rambut.

- Bahan pemutIh/bleachIng agent

Ammoniated mercury, dilaporkan oleh Nealon 

(34) dalam sediaan salep 3% dalam memutlhkan kulit

24
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manusla. Bidstrup (35) menjelaskaa mekanismenya 

bahwa logam Hg mengganggu enzlm dopa yang 

ditemukan di kulit dan berperanan penting dalam 

pembentukan pigmen. Gangguan pada enzim dapat 

dilakukan dengan (a) kombinasi dengan struktur 

protein enzim atau (b) menggantl logam Cu dari 

enz I m (36).

Hldrokinon banyak digunakan sebagai bahan 

deplgmentasi karena sifatnya yang mudah dioksidasi 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dl bawah ini.

4. Hidrokinon (1,32,33)

Sinonlm :l,4-Benzenediol; p-hidroksibenzen; hydroquinol;

quinolj Black 'and White Bleaching Cream; 

Eldoquln; Eldopaque; Qu innone ; 'Teccju inol

25

OH

Berat molekul : 110,11

4.1. Slfat-sifat Fisika Kimia

Pemerian : kristal putlh halus atau serbuk krlstal 

putih, yang lambat laun menjadl gelap bila 

dlblarkan terbuka kena cahaya atau udara, karena 

t e r o k s i d a s i .

Oksidasi dipercepat dengan adanya basa.

Kelarutan : larut dalam 14 baglan air,
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larut balk dalam alkohol, eter dan sedlklt 

dalam b e n z e n e .

4.2. Sebagai Bleaching Agent (1,10)

Bahan yang paling disukai saat Ini untuk 

preparat bleaching adalah hldroklnon yang 

dllaporkan oleh Spencer (37) efektif pada kadar 

1 *4 - 2 % dalam bentuk vanishing cream. Spencer 

menomukan pada konsentrasi 5% dapat menimbulkan 

kemerahan pada kullt. Tidak dijumpal sensltisasi. 

Tetapi dalam produksl banyak digunakan sampai 0- 

1 0 %.

Hldroklnon mula-mula dilaporkan oleh Oettel 

yang memberikannya pada beberapa ekor kuclng 

berbulu hitam. Setelah dlmakan selama 6 - 8  mlnggu, 

bulu kucing berubah menjadi abu-abu. Replgmentasi 

terjadl beberapa waktu setelah pemberlan obat 

d I h e n t I k a n .

Mekanisme penghambatan pemb 6 ntukan melanin 

oleh derlvat p-hIdroks I fen 1 1 telah dlselldlkl oleh 

Denton (30). Hldroklnon ternyata dapat menghombat 

secara sempurna' oks Idas i enzimatik tirosin menjadi 

3, 4-dihidroksif enilalan1n ( d o p a ) . Inhibisl tidak 

terjadi bila dopa digunakan sebagai substrat.

26

4.3. Efek Samping

Hldroklnon bersifat Iritan dan menyebabkan
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perubahan konjungtival dan deplgmentasi pada 

kulit. Efeknya mirip dengan fenol. Bila dimakan 1 

g telah menyebabkan tinnitus, nausea, vomlttlng, 

rasa sufokasi, pernafasan cepat, cyanosis, kejang, 

delirium dan kolaps. Kematian dijumpal setelah 

memakan 5 g. Iritasi saluran usus ditemukan 

setelah pemakaian per oral.

5. Tr ie tanolam i n (32)

Sinonim : Triethanolamine, 2 , 2 ,,2"-Nitrilotriethanol;

trihidroxytriethylamine; tr i s (hydroxye thy 1 )-

amine; tr i e thy 1 olam ine ; C 6 H 1 5 N O 3  

Berat molekul : 149,19

Pemerian : cairan sangat higroskopis, kental. Sedikit 

berbau amonla. Berubah menjadi coklat blla dlbiarkan 

terkena udara dan cahaya.

Kelarutan : dapat tercampurkan dengan air, methanol, 

ase t o n .

Larutan 0,1 N dalam air mempunyal pH 10,5.

Larut pada 25 °C dalam benzena 4,2%; dalam eter 1,6%; 

dalam karbon tetrak1 orida 0,4%; dalam heptana < 0,1% 

Kegunaan : Sebagai surfaktan untuk pembuatan emulsl 

dengan minyak mineral, minyak nabati, minyak lemak dan 

malam. Merupakan surfaktan jenis anionik.

Trletanolamina merupakan surfaktan yang mula-mula dipakai 

pada formula krim Hidrokinon (18).

27
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6 . Span dan Tween <32>

Span dan Tween merupakan surfaktan non-ionlk, ester 

kompleks dan ester-eter. Sifat hidrofillk didapatkan dari 

gugus hidroksil dan oksietilen bebas, sedangkan bagian 

llpofllik terdapat pada rantal karbon asam lemak yang 

panjang.

Span merupakan ester parsial dari asam lemak yang 

umum (laurat, palmitat, stearat, dan oleat) dan hexitol 

anhidrat (hexitan dan, hexida), yang merupakan derivat 

s o r b l t o l ,

Tween merupakan derivat Span dengan penambahan rantai 

polioksletilen kepada gugus hidroksil yang tidak 

teresterIflkas i .

Span cenderung bersifat larut dalam lemak dan tidak 

larut dalam air, sedangkan Tween berifat larut dan 

terdispersi baik dalam air.

Pada percobaan ini digunakan Tween 60 dan Span 60 

yang umum dlpakai untuk menghasllkan basis krim yang 

berwarna putih.

7. CPC.ff-frStaine (47,49)

Slnonim : Coco Betaine (CTFA), Monateric Cab (Mona), 

Dehyton AB30 (Henkel), Laurylaminod 1 me thy1- 

aceto Betaine (JSCI), R - N ^ C H s ^ - C H a O C T  

Pemerian : C a’iran kental kuning pucat yang jernih. 

Coco-betalne merupakan surfaktan yang bersifat amfoterik, 

yang dapat bercampur baik dengan surfaktan tipe anionik.

28
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non-ionik dan kationik. Tidak menglritasl dl mata, kulit

maupun rambut. Toleransi terhadap air sadah sangat baik
■ i

dan kompat ib i 1 i tas terhadap sabun sangat memuaskan, 

sehingga dianjurkan sebagai surfaktan pada basis 

"bubble-bath" dan formula shampoo. Coco-betalne mampu 

menghasilkan busa dan gelembung dalam jumlah banyak, daya 

pelumasnya tinggi, mempunyai sifat pelunak rambut dan 

tahan terhadap pengaruh pH pada range yang luas.

29
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BAB III

ALAT, BAHAN DAN METODA PENELITIAN

1 . ALAT

AIat~alat yang dipergunakan pada penelitian ini 

ialah :

a. Alat untuk Uji Absorpsi Perkutan modifikasi dari 

Osamura (4).

b. Spektrofotometer "Double Beam*' (Shimadzu, UV-140-02)

c. "Stirrer" dan "m a g n e t i c - b a r " .

d. Alat-alat gelas

e. pH-meter

2 . mm
Pada penelitian ini digunakan bahan-bahan sebagai 

berikut:

a. Membran kulit babi (excised skin)

b. Bahan dengan standar "Pharmaceutical Grade" untuk 

formulas! krim :

1. Hldroklnon (Bronson & Jacobs) (diuji kualitatif)

2. Asam Stearat (Unlchema)

3. Lilin parafin (via Surya Dermato)

4. Gllserin. (Kimia Farma)

5. Natrium metabisulfIt (E. Merck)

G. Asam askorbat (E. Merck)

7. Trietanolamin (via Surya Dermato)

i
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8 . Tween 60 (ICI)

9. Span 60 (ICI)

10. Coco-betalne (Mona Industries)

11. Aqua demineralisata

c .  Bahan dengan standar "Analytical Grade" untuk 

penetapan kadar cuplikan :

1. Natrium klorlda (E.Merck)

2. Metanol (E.Merck)

3. TAMAPAN KERJA

3.1. Pembuatan Sediaan Krim Hidroklnon (2,18)

Sediaan krim dengan kadar hidroklnon 5 H 

dlbuat dari basis krim dengan emulgator Trieta- 

noiamln stearat, Tween-Span dan C o c o - b e t a i n e .

3.1.1. Krim dengan emulgator trietanolamln stearat

31

R/ Hidroklnon 5 %

Asam Stearat 10 V

Li 1 in paraf in 5 \

Gliserin 10 H

Natrium metabisulfit 1 %

Asam askorbat 1 %

Trietanolamln 1 H

Aq. dem. 67 \

Cara Pembuatan Krim tersebut adalah :

1. Asam Stearat dan lilin parafin dllebur di
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penangas air (70°C)

2. Trietanolamin + air panas sampai larut 

(70 °C)

3.: (l)+(2) dicampur sampai homogen dan 

d 1ng i n . '

4. Hidrokinon dilarutkan ke dalam larutan 

pekat asam askorbat.

5. (4) + Na-metabisulfit dan gliserin, aduk 

sampai homogen

6 . Larutan (5) dlcampurkan ke dalam basis 

(3).

7. Simpan dalam wadah kedap udara dan cahaya.

3.1.2. Krim dengan emulgator kombinasl tween-span

R/ Hidrokinon 5 H

Asam Stearat 10 H

Li 1 i n paraf in 5 %

G1lserin 10 %

Natrium metabisulfit 1 \

Asam askorbat 1 H

Tween 60 4 %

Span 60 1 %

Aq. dem. 63 H

i

Cara Pembuatan Krim tersebut adalah :

1. Asam Stearat, lilin parafin dan Span 60 

dilebur di penangas air (suhu 7 0 * 0

32
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2. Tween 60 dltambah air panas ad larut 

: <70<>C)

3. (l)+(2) dicampur sampai homogen dan 

d I n g I n .

A. Hidroklnon dllarutkan ke dalam larutan 

pekat asam askorbat.

5. (4) + Na-mctabisulfit dan gliserin, aduk 

sampai homogen

6 . Larutan (5) dicampurkan ke dalam basis 

< 3) .

7. Simpan dalam wadah kedap udara dan cahaya.

3.1.3. Krim dengan emulgator Coco-betalne
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R/ Hidrokinon 5 %

Asam Stearat 10 \

Li 1 in paraf in 5 \

G1iser in 1 0 %  

Natrium metabisulfit 1 %

Asam askorbat 1 H

"Coco-betalne" 2 H

Aq . de m . 6 6  %

Cara Pembuatan Krim tersebut adalah :

1. Asam Stearat dan lilin parafin dilebur di 

penangas air (70°C)

2. “Coco-betaine" + air panas sampai larut 

(70 °C)
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3. <i)+(2) dicampur sampai homogen dan 

d i ng i n .

4. Hidrokinon dilarutkan ke dalam larutan 

pekat asam askorbat.

5. (4) + N a - m etabisu1fit dan gliserln, aduk 

sampai homogen

6 . Larutan <5) dicampurkan ke dalam basis 

(3).

7. Simpan dalam wadah kedap udara dan cahaya.

3.2. KarakterIsasi Sedlaan Krim Hidrokinon

Karakterisasi yang dilakukan meliputi :

a. Penampllan, meliputi :

- bentuk dan tekstur

- warna

- bau

b. Pengukuran pH

Ditimbang sebanyak 1 g sedlaan krim, kemudian 

diencerkan dengan air sullng sampai 1 0  ml, 

kemudian dlukur pH-nya dengan pH-meter.

c. Penentuan sistem emulsl

Diambil sejumlah kecll sedlaan krim, dlbagi 

menjadi 2  baglan, kemudian padanya dltambahkan 

masing-masing air sullng dan parafin liquldum. 

Dlamatl bagian mana yang menunjukkan homogenitas 

campuran

34
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3.3. Penetapan Absorpsi Perkutan Hidroklnon

3 . 3 . 1 .Penviaoan Perangkat Uii Absorpsi Perkutan 

(4,9,45)

a. Alat-alat disiapkan dan dirangkai berdasarkan 

modifikasi Osamura (4,45). Secara skematis,pe

rangkat tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.

Keterangan :

A= .membran kul i t 

(tebal 2-3 mm)

B= tutup teflon 

C= wadah sediaan 

D= wadah berisi larutan 

NaCl 0,9%

E= malam 

F= penyangga 

G= magnetic stirrer 

(kecepatan 2 0 0  rpm) 

Suhu p e r c o b a a n = 3 0°t1°C 

Kelembaban relatif=80%

b. Pcmasangan membran kulit, melalul tahapan-tahapan 

sebagai berikut :

(l)Kulit dibersihkan dari jaringan-jaringan le

mak subkutan dan otot, lalu dlcuci bersihber- 

sih dengan aq. dem. dan selanjutnya direndam 

dalam larutan NaCl 0,9% selama 30 menit.

35

2.5 cm

Gambar 2 : Perangkat UjI 
Absorpsi Perkutan
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(2>Kulit digunting sesuai ukuran tutup teflon, 

kemudian diletakkan pada tutup teflon -(B). 

S i s i •epidermal kulit menghadap ke atas, se

dangkan sisi dermal menghadap ke bawah 

(3)Tutup teflon ditutupkan ke tabung kaca berisi 

sediaan salep (C). Kemudian batas penutupan 

disegel kedap air dengan malam.

3.3.2 Pengambilan cuplikan

a. Tabung (C) diisi sediaan sebanyak 500,0 mg

b. Gelas (D) diisi larutan NaCl 0,9% 500 ml.

c* Tabung (C) dicelupkan ke dalam larutan dalam 

wadah (D) sampai kulit berada 5 cm dari dasar 

wadah <D). Kemudian larutan di dalam (D) diaduk 

dengan Mmagnetic-st irrer“.

d. Larutan cuplikan dipipet dari wadah (D) sebanyak 

3 ml dengan rentang waktu 1 jam dan dilakukan 

selama 1 2  jam.

e. Selanjutnya dilakukan penetapan kadar hidrokinon 

dalam cuplikan dengan metoda spektrof o t o m e t r i .

3.4. Penetapan Kadar Cuplikan (40)

3.4.1. Pembuatan Larutan Baku Induk Hidrokinon

Larutan baku hidrokinon berkadar 500 mcg/ml 

dibuat dengan cara menimbang saksama 50 mg 

hidrokinon, kemudian dilarutkan dalam metanol 

sampa i 1 0 0  m l .
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3.4.2. Pembuatan Larutan Baku Keria Hidrokinon

37

Larutan-larutan baku kerja Hidrokinon dengan 

kadar : 2; 3; 4; 5; 10; 15; 20; 30; dan 50 

mcg/ml diperoleh dari pengenceran larutan 

baku induk sebagai berikut :

Kadar 
larutan 
(mcg/ml)

Volume larutan 
baku 500 mcg/ml 
yang dipipet

Pengenceran 
dengan metanol 

sampai

2 1 ml 250 ml
3 3 ml 500 ml
4 2  ml 250 ml
5 1 ml 1 0 0  ml

1 0 1 ml 50 ml
15 3 ml 1 0 0  ml
2 0 2  ml 50 ml
30 '3 ml 50 ml
50 1 0  ml 1 0 0  ml

Larutan ini digunakan untuk raenentukan 

panjang gelombang maksimum dan membuat kurva 

b a k u .

3.4.3. Penentuan Panianq Gelombang Maksimum

Penentuan Panjang Gelombang Maksimum 

dilakukan dengan pembacaan nilai resapan 

hidrokinon dari larutan baku kerja 1 0 , 2 0  dan 

30 mcg/ml pada rentang panjang gelombang 

284-290 nm, dengan cara sebagai berikut :

a. Dipipet 5 ml larutan baku kerja

b. Ditambah 5,0 ml larutan NaCl 0,9%, kocok 

sampai homogen
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c. Diamatl resapannya pada rentang panjang 

gelombang 284 - 290 nm 

Panjang gelombang maksimum ditentukan dengan 

mengamati profil kurva resapan terhadap p a n 

jang gelombang dari larutan-larutan baku di 

a t a s .

Larutan blangko : metanol + larutan NaCl 0,9\ 

(perbandingan volume * 1 : 1 )

3.4.4. Pembuatan kurva baku

Kurva baku dibuat dengan mengamatl nilai 

resapan larutan baku dengan kadar : 2, 3, 4,

5, 10, 15, 20, 30 dan 50 m c g / m l . Setlap la

rutan dlamati resapannya dengan 3 replikasi, 

pada panjang gelombang maksimum. Selanjutnya 

dibuat kurva resapan terhadap konsentrasi 

larutan dan dilakukan perhitungan regresi 

untuk mcndapatkan persamaan kurva baku.

3.4.5. Penentuan kadar Hldrokinon dalam cuplikan

Tiap larutan cuplikan yang diperoleh 

dari butir 3.3.2 d di atas (sebanyak 3,0 ml) 

dltambah 3,0 ml metanol, dlkocok homogen, 

kemudlan diamatl resapannya pada panjang g e 

lombang maksimum.
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4. ANALISA DATA

Banyaknya Hidrokinon yang terabsorpsi perkutan 

dinyatakan dengan jumlah Hidrokinon yang menembus membran 

kulit (A) dan berada dalam larutan NaCl 0,9% di dalam 

wadah (D) (Gambar 2), Selanjutnya data dlsajikan dalam 

bentuk kurva konsentrasi terhadap waktu pengambilan, 

sehlngga diketahui profil absorpsi perkutan secara In 

vitro.
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN

Dari percobaan yang telah dllakukan, diperoleh 

hasil-hasil percobaan sebagai berlkut :

1. Pemerlksaan Kuali tat 1f Hidrokinon

Analisa kualitatif Hidrokinon dilakukan dengan 

berbagai metoda reaksi warna dan uj I fislkokimia yang 

spesifik untulc hidrokinon dan hasilnya adalah seperti 

yang tertera pada Tabel 1. '

TABEL 1

HASIL ANALISA KUALITATIF HIDROKINON

u j i
Has 11

Pengamatan Pustaka (No)

Pereaksi FeC13 hijau, segera 
ungu kelabu

hijau cepat 
hilang (44)

Pereaks i Fehling :
+ Fehling A 
+ F e h l 1ng B -d ing in 

-panas

j ingga 
hijau keruh 
endapan jingga

hijau 
e n d .j ingga(46)

Pereaksi Phloroglu- 
cin + NaOH jIngga j ingga (46)

Pereaksi Tollens cermln perak endapan perak 
(46)

Tltlk Lebur 1 7 2 °C 172-174°C(40)

Panjang gelombang 
maksimum (25 ppm) 292 nm

293 + 2 nm 
(40)

40
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2. Karakterisas\ Sediaan Krim Hidrokinon

Karakter ketiga sediaan krim yang akan diuji 

kemampuan absorpsi perkutannya dapat dilihat pada Tabel 2 

d i bawah ini.

TABEL 2

KARAKTER SEDIAAN KRIM HIDROKINON 

UNTUK UJI ABSORPSI PERKUTAN

Karak ter
Krim dengan emulgator

TEA Stearat Tween-Span Cocobe ta i ne

Penampilan : 

- bentuk *4 padat *4 padat *4 padat

" tekstur ha I us lebih halus paling halus

- warna put ih putih putih

- bau tidak ada tidak ada tidak ada

pH sediaan 7,2 5,5 5,0

Sistem emulsi m/a m/a m/a
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3. Panianq gelombang maksimum

Panjang gelombang maksimum larutan Hidrokinon dalam 

campuran Metanol dan NaCL 0,9% (1:1) ditentukan 

menggunakan alat Spektrofotometer Double Beam (Shimadzu 

UV-140-02) pada konsentrasi 10, 20 dan 30 mcg/ml.

Data pembacaan nilai resapan dapat dilihat pada tabel 3 

dan kurva pada Gambar 3.

TABEL 3

NILAI RESAPAN LARUTAN HIDROKINON DALAM PELARUT 

CAMPURAN METANOL DAN NaCl 0,9% (1:1) UNTUK 

PENENTUAN PANJANG GELOMBANG MAKSIMUM

42

Panj ang 
g e 1 ombang 

(nm)

Kadar (mcg/ml)

1 0 2 0 30

204 0 , 1 16 0, 267 0,398

285 0, 117 0,268 0,400

* 286 0 , 118 0,270 0,402

287 0 , 116 0,269 0,401

288 0, 1 13 0,268 0,396

289 0 , 108 0 , 261 0,390

290 0, 103 0,253 0,381

* « Panjang gelombang maksimum

Dari data di atas diketahui bahwa panjang gelombang 

maksimum larutan hidrokinon dalam pelarut metanol dan 

NaCl 0,9% (1:1) adalah 286 nm
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284  28 6  28 8  290

Panjang Gelombang (nm)

GAMBAR 3

KURVA NILAI RESAPAN TERHADAP PANJANG GELOMBANG 

LARUTAN HIDROKINON DALAM PELARUT METANOL DAN NaCl 0,9% 

(PERBANDINGAN VOLUME 1:1)
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4. Kurva baku

Kurva baku dibuat dari larutan baku dengan kadar : 

2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30 dan 50 mcg/ml pada panjang 

gelombang maksimum 286 nm.

Data pembacaan nllai resapan dapat dillhat pada Tabel 4 

dan kurva baku dapat dilihat pada Gambar 4,
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TABEL 4

NILAI RESAPAN LARUTAN HIDROKINON DALAM PELARUT 

CAMPURAN METANOL DAN NaCl 0,9* (1:1) UNTUK 

PEMBUATAN KURVA BAKU PADA PANJANG GELOMBANG 286 nm

N o . Kadar 
(mc g / m l )

Resapan

I II III r ata 2 + S.D.

1 . 2 0,017 0,016 0,015 0,016+0,001
2 . 3 0,030 0,031 0,030 0,03010,001
3. 4 0,043 0,043 0,040 0,042+0,002
4. 5 0,074 0,050 0,065 0,063+0,012
5. 1 0 0 , 1 18 0 , 108 0 , 1 1 2 0,1 13+0,005
6 . 15 0 , 2 0 2 0 , 180 0, 196 0 , 1 99±0,011
7. 2 0 0,270 0,250 0,257 0,259+0,010
8 . 30 0,402 0,390 0,398 0,397+0,006
9. 50 0,621 0,700 0,650 0,657±0,040

n = 27 j derajat kebebasan = 25

r = 0.9979 > r tabel (0,798) untuk derajat kepercaya- 
an = 1% dan derajat kebebasan = 25 (Lampiran A)

b = 0,01340

a = - 0,01032

Persamaan kurva baku :

y = 0 , 0 1 3 4 0  x -  0 , *0 1032
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GAMBAR 4

KURVA NILAI RESAPAN TERHADAP KONSENTRASI 

LARUTAN HIDROKINON DALAM PELARUT METANOL DAN NaCl 0,9% 

(PERBANDINGAN VOLUME 1:1) PADA PANJANG GELOMBANG 286 nm
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5. Fengukuran samoel

Has 11 pengukuran sampel yang diambil dari percobaan 

absorpsi perkutan dapat dilihat masing-masing pada : 

Tabel 5 dan Gambar 5 : krim hidrokinon dengan emulgator 

Trietanolamin s t e a r a t .

Tabel 6  dan Gambar 6  : krim hidrokinon dengan emulgator 

T w e e n - S p a n .

Tabel 7 dan Gambar 7 : krim hidrokinon dengan emulgator 

Cocobeta ine
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TABEL 5

DATA PENGAMATAN ABSORPSI PERKUTAN KRIM HIDROKINON 

DENGAN EMULGATOR TRIETANOLAMIN STEARAT 

PADA PANJANG GELOMBANG MAKSIMUM 286 nm

Jam Resapan Kadar (m c g / m l )

ke- I II III I II III r a t a 2 ± S.D.

1 0 , 0 0 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0 0 0,7701 0,7701 0,7701 0,770110,0000
2 0 , 0 1 2 0,004 0,014 1,6657 1,0687 1,8149 1 >5164±0,3949
3 0,014 0,015 0,023 1,8149 1,8896 2,4866 2,0637+0,3681
4 0,030 0 , 0 2 1 0,056 3,0090 2,3373 4,9493 3,5561+1,3147
5 0,061 0,047 0,078 5,3224 4,2776 6,5910 5,3970+1,1585
6 0,072 0,050 0,081 6 , 1433 4,5015 6,8149 5,9099±1,2361
7 0,093 0,065 0,094 7,7104 5,6209 7,7851 7,0388+1,2285
8 0,115 0,092 0 , 1 1 2 9,3522 7,6358 9, 1284 8,7054+0,9331
8 H 0, 138 0 , 1 0 1 0 , 1 2 0 11,0687 8,3075 9,7254 9,7005+1,3808
9 0, 145 0 , 1 1 2 0 , 160 11,5910 9, 1284 12,7104 1 1 , 1433+1,8325
9* 0 , 160 0 , 160 0, 170 12,7104 12,7104 13,4567 12,9592+0,4309

1 0 0 , 160 0 , 160 0, 175 12,7104 12,7104 13,8299 13,0836+0,6463
10*4 0 , 160 0 , 160 0, 170 12,7104 12,7104 13,4567 12,9592+0,4309
1 1 0 , 160 0, 158 0, 170 12,7104 12,5612 13,4567 12,9094+0,4798
1 2 0 , 160 0, 158 0, 170 12,7104 12,5612 13,4567 12,9094+0,4798
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GAMBAR 5

KURVA KONSENTRASI RATA-RATA HIDROKINON DALAM LARUTAN

FISIOLOGIS TERHADAP WAKTU

(BASIS KRIM DENGAN EMULGATOR TRIETANOLAMIN STEARAT)
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TABEL 6

DATA PENGAMATAN ABSORPSI PERKUTAN KRIM HIDROKINON 

DENGAN EMULGATOR TWEEN-SPAN 

PADA PANJANG GELOMBANG MAKSIMUM 286 nm

Jan Resapan Kadar (mcg/ml)

ke- I II III I II III r a t a * + S.D.

1 0 , 0 0 0 0 , 0 0 0 0,003 0,7701 0,7701 0,9940 0,8447+0,1293
2 0,004 0,007 0 , 0 1 0 1,6087 1,2925 1,5164 1,2925+0,2239
3 0 , 0 2 1 0,031 0,024 2,3373 3,0836 2,5612 2,6607+0,3830
4 0, 050 0,047 0,054 4,5015 4,2776 4,8000 4,5264+0,2621
5 0,080 0,068 0,080 6.7403 5,8448 6,7403 6,4418+0,5170
6 0 , 1 0 0 0,080 0,106 8,2328 6,7403 8,6806 7,8846+1,0159
7 0, 130 0,094 0 , 1 1 2 10,4716 7,7851 9, 1284 9,1284+1,3433
8 0, 150 0 , 1 2 0 0, 135 1 1,9642 9,7254 10,8448 10,8448 + 1,I 194
9 0 , 160 0, 140 0, 146 12,7104 11,2179 1 1,6657 11,8647+0,7659

1 0 0 , 2 2 0 0 , 160 0, 165 17, 1881 12,7104 13,0836 14,3274+2,4845
1 OH 0 , 2 0 0 0,215 0,205 15,6955 16,8149 16,0687 16, 1930+0,5700
1 1 0 , 2 0 0 0 , 2 2 0 0 , 2 1 0 15,6955 17, 1881 16,4418 16,4418+0,7463
1 2 0 , 2 0 0 0 , 2 2 0 0 , 2 1 0 15,6955 17, 1881 16,4418 16,4418+0,7463
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GAMBAR 6

KURVA KONSENTRASI RATA-RATA HIDROKINON DALAM LARUTAN

FISIOLOGIS TERHADAP WAKTU

(BASIS KRIM DENGAN EMULGATOR TWEEN-SPAN)
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TtfBEL 7

DATA PENGAMATAN ABSORPSI PERKUTAN KRIM HIDROKINON 

DENGAN EMULGATOR COCOBETAINE 

PADA PANJANG GELOMBANG MAKSIMUM 286 dm

Jam Resapan Kadar (mcg/ml)

ke - I II III I II III r a t a * 1 S.D.

1 0 , 0 0 0 0 , 0 0 1 0 , 0 0 0 0,7701 0,8448 0,7701 0,795040,0431
2 0 , 0 2 0 0,023 0,034 2,2627 2,4866 3,3075 2,6856+0,5501
3 0,033 0,030 0,042 3,2328 3,0090 3,9045 3,3821+0,4660
4 0,040 0,035 0,055 3,7552 3,3821 4,8746 4,0040+0,7767
5 0,052 0,049 0,080 4,6507 4,4269 6,7403 5,2726+1,2760
6 0,075 0,075 0,097 6,3672 6,3672 8,0090 6,914510,9479
7 0,090 0 , 1 2 0 0, 104 7,4866 9,7254 8,5313 8,581 111,1202
8 0,150 0, 130 0,155 11,9642 10,4716 12,3373 11,591010,9872
9 0, 152 0, 155 0, 156 12, 1 134 12,3373 12,4119 12,2875+0,1553

to 0, 150 0 , 160 0, 155 11,9642 12,5612 12,3373 12,2876+0,3016
1 1 0, 150 0, 155 0, 155 1 1 ,9642 12,3373 12,3373 12,212910,2154
1 2 0,150 0, 155 0,153 11,9642 12,3373 12,1881 12,1632+0,1878
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W a k t u  (jam)

GAMBAR 7

KURVA KONSENTRASI RATA-RATA HIDROKINON DALAM LARUTAN

FISIOLOGIS TERHADAP WAKTU

(BASIS KRIM DENGAN EMULGATOR COCO-BETAINE)

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI STUOI IN VITRO ABSORPSI PERKUTAN HIDROKINON .... HANAFI TANOJO



K
o

n
s

e
n

tr
a

s
i 

(m
c

g
/

m
l)

6 . Kurva perbandingan

Plot ketiga kurva pada gambar 5, 6  dan 7 dapat 

dilihat pada gambar 8  untuk diperbandingkan.
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GAMBAR 8

KURVA KONSENTRASI HIDROKINON DALAM LARUTAN 

FISIOLOGIS TERHADAP WAKTU 

(BASIS KRIM DENGAN EMULGATOR : (A) TWEEN-SPAN; 

(B) TRIETANOLAMIN STEARAT; ( C ) .COCO-BETAINE)
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DAB V 

PEMBAHASAN

Sesual dengan tujuannya, penelitian Ini dlmaksudkan 

untuk mengctahul seherapa Jauh pengaruh basis krim 

terhadap absorpsi perkutan hidrokinon. Basis krim yang 

dlpillh untuk percobaan lnl adalah dari tipe “vanishing 

cream**, agar dapat membawa bahan obat masuk ke dalam 

kulit. Karena arah penelitian adalah untuk melihat 

pengaruh slfat ionlk surfaktan (dalam hal ini berfungsl 

sebagai emulgator) terhadap absorpsi perkutan, maka 

dipilih basis krim dengan surfaktan yang mewakili masing- 

masing slfat ionik sesual penggolongan pada Bab II butir

3.2.3. Berdasarkan formula-formula yang dljumpai (18,1) 

serta seringnya pemakaian bahan di kalangan industri 

kosmetika, maka dipilihlah Trietanolamin sebagai 

surfaktan jenis anionlk, Kombinasi Tween 60 dan Span 60 

sebagai surfaktan jenis - non-lonik, serta Cocobetaine 

sebagai surfaktan jenis amfoterik yang dikenal mampu 

menghasilkan krim dengan tekstur halus. Tidak dlpilihnya 

surfaktan jenis kationik dalam percobaan Ini adalah 

karena jarang dipakai untuk krim akibat slfat Iritannya. 

Lagi pula bahan obatnya sendiri, hidroklnon, juga 

mempunyal slfat lrltan, sehlngga dlkhawatlrkan pada 

pemakalan akan tlmbul efek yang kurang ^enguntungkan.
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Hidrokinon yang dipergunakan mempunyal tingkat 

kemurnlan "Pharmaceutical Grade". Sebelum dipergunakan 

dalam penelitian, bahan tersebut diujl secara kualitatif 

untuk mendapatkan kepastian identifikasinya. Hal ini 

dipandang perlu dlperhatikan mengingat Hidrokinon mudah 

sekali teroksldasl oleh adanya partikel-partikel logam. 

Hasil ujl menunjukkan bahwa bahan obat adalah Hidrokinon 

seperti speslfikasi yang diberikan oleh sumber bahan. Ujl 

kuantitatif dipandang kurang perlu karena diasumsikan 

bila digunakan bahan yang sama dari sumber dan kondisi 

penylmpanan yang sama selama penelitian yang bersifat 

perbandingan ini, deviasi kemurriian kadar tidak akan 

berpengaruh.

Dari speslfikasi krim dljumpai bahwa maslh ada 

faktor yang tidak bisa disamakan, yaltu : tekstur dan pH 

sedlaan. Sebenarnya hal ini mempunyal pengaruh, meskipun 

belum dlketahui sampai seberapa jauh. Dari hasll 

karakterisasi sediaan krim didapati bahwa krim dengan 

emulgator Cocobetaine mempunyal tekstur yang paling 

halus, dan yang kurang halus adalah krim dengan emulgator 

Trietanolamin stearat. Hal ini tidak bisa dlcegah 

mengingat tekstur berhubungan dengan sifat emulgator yang 

b e r s a n g k u t a n . Demikian pula dengan pH. Didapatkan, pH 

trietanolamin = 7,2 atau yang tertinggi dlbandingkan 

Cocobetaine (5,0) dan Tween-Span (5,5), tetapl tidak 

berbeda jauh dengan pH keringat (4,0 - 6 ,8 ) (18).

Pengaruh pH mempunyai makna yang nyata. Pertama, pH
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mempengaruhl oksidasl hldroklnon, tetapl karena pada 

pengujlan hasil oksidasl hidrokinon didapatkan panjang 

gelombang maksimum dan nilai resapan yang sama, maka 

pengaruhnya pada penelitian praktls tidak ada* Kedua, 

lapisan-laplsan kullt mempunyai derajat keasaman yang 

berbeda, sehingga pH yang berbeda Ini akan mempengaruhi 

absorpsi sedlaan dalam kulit. Mengingat pH berhubungan 

erat dengan sifat ionik senyawa, maka pengaruh pH ini 

sekallgus diblcarakan sebagai pengaruh sifat ionik basis 

krim yang dtttmhulkan oleh surfaktan yang dlkandungnya.

Sebagai membran kullt digunakan kulit dari babi, 

yang memillkl keuntungan-keuntungan yang tidak dipunyai 

hewan lain. Pertama, karena hewantiya besar, maka bisa 

diperoleh kulit pada satu lokasl yang lebar untuk satu, 

set penelitian (dengan 3 basis krim) dengan demlklau 

mengurangi pengaruh perbedaan lokasl lndlvldu. Kedua, 

Barry (41) membuktlkan bahwa kecepatan penetrasl bahan- 

bahan topikal pada kulit babi menunjukkan kemiripan 

dengan pada kulit manusia.

Sebelum dipakai, kulit Ini dibersihkan dari 

lemaknya, dan dlrendam dalam larutan NaCl 0,9% selama 30 

menlt agar kullt lsotonis dengan larutan cuplikan. 

Perlakuan dlusahakan semakslmal mungkln sama untuk setiap 

pelaksanaan penelitian. Tebal kulit dipillh ± 2 mm agar 

menyerupal tebal rata-rata kulit manusia, dan agar cukup 

tebal untuk menegang selama penelitian, mengingat kulit 

Ini tidak dilekatkan pada wadah apapun, melainkan hanya

55
i

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI STUOI IN VITRO ABSORPSI PERKUTAN HIDROKINON .... HANAFI TANOJO



ditekan sedemlklan rupa di antara tabung zat dan tutup 

te i 1 o n .

Larutan cuplikan dipilih larutan fislologis NaCl

0,9% yang diasumstkan sebagai calran intravasku 1 a r . 

Karena hidrokinon memberikan resapan yang bagus dalam 

pelarut metanol, maka untuk pengamatan digunakan pelarut 

campuran metanol dan NaCl 0,9% dengan perbandingan volume 

1 : 1 ,  Pelarut ini juga digunakan dalam pembuatan larutan 

baku hidrokinon untuk mendapatkan kurva baku. Dari 

pengukuran pada panjang gelombang maksimum 286 nm, 

dlperoleh persamaan kurva baku dengan koeflsien korelasi 

= 0,9996, yang berarti ketepatan kurva baku memadai.

1 * ftbaorost Perkutan Hidrokinon

Dari keseluruhan data di atas dapat dipastlkan 

hidrokinon dapat diabsorpsi melalui kulit sampai jumlah 

tertentu. Jumlah ini berbeda-beda tergantung dari 

kemampuan basis membawa bahan obat ke dalam kulit dan 

Juga jenis serta tebal kulit.

Ada sejumlah gejala yang menarlk dari absorpsi 

perkutan hidrokinon ini, antara lain bahwa absorpsi tidak 

berjalan sesuai rumus kecepatan disolusi, meskipun 

keseluruhan percobaan pada dasarnya menggunakan prinsip 

kecepatan disolusi. Hal ini bisa dljelaskan dari 

slfat-slfat percobaannya, dlmana pada studi kecepatan 

disolusi, semua bahan dan alat yang dipergunakan 

merupakan rangkaian alat yang blsa dlatur sampai tingkat
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kctelttlan tertentu, sedangkan pada percobaan ini 3 ebagai 

membran digunakan kulit blnatang yang sukar dibuat 

staridar yang eksak.

Pada kurva-kurva konsentrasi vs. waktu dari absorpsi 

perkutan nyata bahwa pencapaian tltlk plateau tidak 

menglkutl tahapan yang teratur melalnkan berupa lonjakan. 

Penjelasannya adalah sebagai berikut*. ketika bahan obat 

dilepaskan dari basis krimnya, diperlukan sejumlah waktu 

untuk bergerak menembus kulit. Akibat adanya sifat 

impermeabel dari kulit maka timbul retensi bahan obat di 

dalam kullt. Sejalan dengan hukum kecepatan reaksi, obat 

dilepaskan dengan kecepatan tertcntu sampai dicapai kadar 

bahan obat yang seimbang dl luar dan di dalam kulit, 

sehingga secara teratur sejumlah bahan obat memasukl 

kulit. Dl kullt sendiri, berlaku hukum yang sama dimana 

keselmbangan kadar obat berusaha dicapai di sepanjang 

jalan yang dllalul obat sampai akhlrnya obat keluar dari 

kulit dan mencapai larutan fisiologis NaCl 0,9%..

Mula-mula, karena adanya gradien konsentrasi yang 

besar di tlap laplsan kulit, kecepatan absorpsi dl kulit 

berlangsung cepat dan keadaan ini dlpengaruhl oleh 

keselmbangan kadar obat dalam krim dan kadar dalam kulit 

serta keselmbangan kadar obat di tiap lapisan kulit.
r

Selang beberapa waktu terlihat bahwa kecepatan pencapaian 

keselmbangan dl dalam lap Isan-lapIsan kulit lebih rendah 

dibandlngkan dengan kecepatan pencapaian keseimbangan 

antara krim dengan kulit. Hal ini mengakIbatkan timbulnya
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akumulasi bahan obat di dalam kulit. Inllah yang akhlrnya 

menghasIIkan gradlen konsentrasi yang besar antara kulit 

dengan larutan flslologis. Pada akhlrnya bahan obat 

keluar dalam jumlah yang jauh leblh banyak dari biasanya, 

dan menlmbulkan lonjakan kadar dalam larutan fisiologis. 

Namun keadaan Ini tidak berlangsung lama, karena dengan 

relatif berhentinya reaksi pelepasan bahan obat dari 

basis krim, maka dengan cepatnya obat keLuar dari kulit 

ke larutan fisiologis, jumlah obat dalam kulit menurun 

dengan drastls, akhirnya kecepatan pelepasan bahan obat 

ke dalam larutan fisiologis pun melambat dan kemudian 

dicapai keseimbangan yang ditunjukkan dengan adanya 

plateau pada kurva konsentrasi vs. waktu.

2 .Perbandingan absorpsi perkutan hidrokinon dari tiaa 

basis krim dengan emulgator vang berbeda.

Penggunaan emulgator yang berbeda di slni mempunyal 

fungsi penelitian bcrganda. Yang pertama adalah untuk 

meneliti pengaruh basis terhadap absorpsi bahan obat dan 

yang kedua meneliti hubungan sifat ionlk basis dengan 

1 apisan-lap 1 san kulit.

Dalam hubungannya dengan slfat Ionlk basis, maka 

dipllih emulgator t rietano 1 am In stearat untuk 

menghasilkan basis krim anionik, emulgator tween-span 

untuk menghasilkan basis krim non ionik dan emulgator 

cocobetaine untuk menghais i 1 kan basis krim amfolitik. 

Terlihat dari hasll pengamatan bahwa ada pengaruh basis
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terhadap absorpsi bahan obat. Mula-mula ada dua dugaan 

kuat mengenai pengaruh ini. Yang pertama kemungkinan ada 

ikatan antara hidrokinon dengan basis krim yang 

menghasilkan senyawa mudah diabsorpsi. Dugaan ini 

sementara dapat dibantah dengan bukti-bukti inertnya 

emulgator yang dipakai. Yang kedua dan sekaligus juga 

merupakan tujuan penelitian yang kedua, dlduga ada 

pengaruh ionlk basis terhadap absorpsi obat. Pengaruh ini 

dimungkinkan oleh sifat-sifat ionik yang berbeda di 

antara 1apisan-lapisan kulit. Seperti. telah diketahui 

bahwa tiap lapisan kulit memlliki slfat yang berbeda. 

Stratum lucldum bersifat asidoflllk sedangkan stratum 

granulonum bersifat baaoflllk. Ncrdasarkan anal Isa data, 

maka dapat dljelaskan pengaruh-pengaruh tcrscbut sebagai 

berikut: 1

Basis krim dengan emulgator trietanolamin stearat 

bersifat anionik, di dalam air mempunyal slfat basa. Maka 

kecepatan penembusan lapisan asidofilik akan sangat 

rendah. Ini terlihat dari landalnya kurva pada 

waktu-waktu awal dibandingkan dengan krim jenis lain. 

Tetapi hal ini pun akhirnya dapat ditembus karena slfat 

basofilik dari lapisan di bawahnya. Adanya lapisan ini 

selaln membantu kelancaran absorpsl melalul lapisan 

Lucldum, ternyata juga tidak bisa membantu leblh banyak 

lagi, karena ia sendiri menyukai dalam artl meretensi, 

sehingga pelepasan ke larutan fisiologis tetap lebih 

lambat dan jumlah yang dilepaskan lebih sedikit daripada

59

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI STUOI IN VITRO ABSORPSI PERKUTAN HIDROKINON .... HANAFI TANOJO



krim yang lain.

Basis krim dengan emulgator tween-span bersifat non 

ionik. Karena sifat Ini maka penembusannya tidak 

mengalaml retensi apa-apa, sehingga hanya karena pengaruh 

perbedaan kecepatan pelepasan obat dari basis ke kulit 

dan dari kulit ke larutan fisiologis lah yang menimbulkan 

lonjakan pada titik pencapaian plateau.

Basis krim dengan emulgator cocobetaine bersifat 

amfolitlk. Dengan sifat ini maka penembusannya akan 

mengalaml sekallgus dua masalah dan sekallgus pula dapat 

dlatasl. Yang pertama dl dalam laplsan asldoflllk, basis 

dalam bentuk kationiknya dlretensi sedangkan blla dalam 

bentuk anloniknya akan tembus. Maka akan terjadi reaksi 

keselmbangan zwitter ion, dimana pada saat-saat pertama 

akan menuju ke bentuk kationik, tetapl karena bentuk 

anioniknya diserap oleh lapisan basofilik di bawah 

lapisan asidofilik maka jumlah anionik berkurang sehingga 

keselmbangan bergeser k e m b a l 1 ke arah anionik. Demiklan 

yang terjadi terus menerus sampai pelepasan obat dari 

basis ke kulit berhenti.

Di lapisan granulosum, terjadi hal yang sebaliknya, yaltu 

keselmbangan zwitter ion menuju ke arah anionik karena 

adanya sifat basofilik. Tetapl mengingat perbedaan 

gradlen konsentrasi yang besar, bentuk kationik tidak 

mungkln kembali ke atas, melainkan terus ke bawah, 

sehingga bentuk ini pun lambat laun habis, pindah ke 

laplsan berikutnya dan kemudian ke larutan fisiologis.
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Keselmbangan pun bergeser kembalI ke arah bentuk kationik 

untuk mengganti jumlah yang hilang. Demikian yang terjadi 

terus menerus sampai suplai dari laplsan di atasnya 

berhenti. Secara keseluruhan obat dlretensl di dua 

lapisan yaltu Stratum Lucidum, dan Stratum Granulosum, 

sehingga jumlah total obat yang dilepaskan ke dalam 

larutan fisiologis relatif lebih rendah dibanding kedua 

jenis krim yang lain.

Dari pernyataan di atas, dapat diamb 11 kesimpulan 

bahwa dalam basts krim dengan emulgator Cocobetaine, 

absorpsi perkutan hidrokinon adalah yang paling kecil. 

Sedangkan dengan emulgator Tween-Span adalah yang 

terbesar. Bila dikaitkan dengan tektur sediaannya, maka 

secara keseluruhan hasil ini hanya sesual di saat-saat 

awal saja.

Mengingat bahayanya hidrokinon bila banyak terserap 

ke dalam tubuh (antara lain melalul kullt), maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa krim hidrokinon dengan emulgator 

Cocobetaine paling sedikit bahayanya dlbandlngkan krim 

dengan emulgator trietanolamin stearat, sedangkan yang 

paling besar bahayanya adalah krim dengan emulgator 

Tween-Span. Meskipun di antara ketiga krim di atas telah 

didapatkan perbedaan berdasarkan sifat lonlk 

emulgatornya, masth belum dapat dipastikan secara umum 

bahwa jenis amfoterlk lebih baik dari pada jenis krim 

anionik maupun non-lonlk, mengingat dalam percobaan ini 

hanya digunakan satu macaw tipe emulgator dari
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masing-masIng jenis anionik, amfoterik dan non-ionik 

Namun berdasarkan analisis dan keslmpulan di atas. 

dapatlah disusun hipotesa yang nantlnya akan diuji lag 

dengan eksperimen-eksperimen.

62

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI STUOI IN VITRO ABSORPSI PERKUTAN HIDROKINON .... HANAFI TANOJO



BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Dari hasli percobaan dan pembahasan dapat dlslmpulkan :

1.Hidroklnon mengalami absorpsl perkutan yang berbeda 

dari basis krim dengan emulgator yang berbeda.

2 .Absorpsl perkutan hidroklnon berturut-turut dari yang 

terbesar adalah : dari basis krim dengan emulgator 

Tween~Span, kemudian krim dengan emulgator 

Trietanolam in Stearat, dan terkecil dari basis krim 

dengan emulgator C o c o - b e t a i n e .

SARAN

1 .Agar dapat. dI g e n e r a l i s a s i , perlu dilakukan penelitian 

selanjutnya dari krim-krlm dengan emulgator tipe 

anionik, amfoterik dan non-ionik yang lain.

2 .Perlu dilakukan penelitian mengenai pemakalan topikal 

hidrokinon yang sering, mengingat efek farroakologis 

yang dltlmbulkan dari terserapnya hidroklnon dari kulit 

secara akumulasi.
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RINGKASAN 

STUDI ABSORPSI PERKUTAN HIDROKINON 

DALAM BASIS KRIM DENGAN EMULGATOR TRIETANOLAMIN 

STEARAT, TWEEN-SPAN DAN COCO-BETAINE 

Skripsi, oleh : Hanafi Tanojo

Dewasa ini hidrokinon banyak dipakai secara topikal 

dalam bentuk krim sebagai bahan untuk memutihkan kulit 

(deplgmenting/bleaching agent), sedangkan hidrokinon 

sendirl merupakan senyawa fenol yang bila diabsorpsi 

perkutan, tokslk secara slstemlk. Mengingat besarnya 

pengaruh basis krim terhadap absorpsi perkutan suatu 

bahan, maka dilakukan penelitian pengaruh beberapa basis 

krim terhadap absorpsi perkutan hidrokinon. Metoda yang 

digunakan adalah metoda In vitro dengan menggunakan 

membran kulit alami dari babi. Dari data yang didapat, 

dlperoleh hasll bahwa hidrokinon diabsorpsi perkutan 

dalam jumlah-yang berbeda dari basis krim dengan sifat 

lonlk yang berbeda. Besarnya absorpsi dari yang terbesar 

berturut-turut adalah dari basis krim dengan emulgator 

Tween-Span, basis krim dengan emulgator Trietanolamin 

Stearat dan absorpsi yang terkecil, yang berarti hidrok i

non paling sedlklt menembus, adalah dari basis krim 

dengan emulgator Coco-betaI ne, yang bersifat amfoterik.
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