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RINGKASAN 

Dalam beberapa tahun terakhir ini prod uk pemutih yang meng~!~~ 
h'd k' tat yang termasuk dalam kelompo 

;lS~~~)~::k~II:~~~~ ~~~ -)a~a~y~~ ~i~~~akan Telah dilakukan peneliti~n t~g 
ht:rluiuan ~ntuk ;nenentukan seberapa jauh pengaruh basrs sedraan yang er ~ u: 
"ailu' basis gel dan basis losio lerhadap pelepasan seny~wa pemuuh as~m ::. 
'hidroksi asetat. Basis yang digunakan yaitu basts modlhkasl 10SIO emo len n 
Sagarin dan basis gel modifikasi dari Thoma dan Merk 

Tahapan kerja'penelitian ini diawali dengan uji kualitalif terhadap 
asam _ a- hidroksi asetat. Kemudian dibuat sediaan gel dan 10SIO asam - a

hidroksi asetat 10%, Setelah itu dilakukan pemenksaan karaktcnshk sedman dan 

uj i pelepasun asam - a- hidroksi asetat dari masing-masmg sedman. 


Penentuan pelepasan dilakukan dengan menggunakan seperangkat alat 
uli modiilkasi dari Iransderll1ui delivery .~ysICln. Membran yang dlgunakan adalah 
r;lcmbran selofan. Sebagai media disolusi digullakan larutan dapur fosfat pH 6,0. 
suhu pereobaan 37°C ± 0,5°c. Pengambilan cuplikan sebanyak 1,0 ml di;akukan 
pada menit ke- 5, 10, 15,30,45,60,90, 120, 150, 180,2\0 dan 240. Cupltkan 
dircaksikan dc:ngan pereaksi ChromolTOpic acid dalam 1-1,30.\ pekat, kemudlan 
dipanaskan dalam air mendidih selama 30 menit, lalu diencerkan dengan aquadest 
10.0 ml. Setelah itu diukur absorbansinya dengan spektrofotometer UV Visible 
('w:v 50 (:OI1C pada panjang gelombang 571,0 I nm. 

Laju pelepasan asam - (t- hidroksi asetat dari basis gel dan losio dapal 
digambarkan dcngan membuat kurva hubungan amara jumlah kumulatif asam - (X

hidroksi asetat yang Iepas persatuan luas terhadap w~ktu ". Slope yang didapat 
merupakan tluks pe1epasan yang menunJukkan banyaknya asam - (X- hidroksi 
asetat yang lepas per satuap luas per satuan waktu. Kemudian dihitung koefisietl 
permeabilitas membran dengan eara membagi fluk5 dengan kadar awal a5am - a
hidroksi asetat dalam sci difusi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelepasan asam -fl- hidroksl 
aselm dari basis gel lebih besar daripada basis losio. Hal ini ditunjukkan dengan 
fluks pe\epasan asam -(X- hidroksi aselat melalui membran selofan serta koefisien 
permeabilitas dan sediaan gel lebih besar danpada sediaan 105io. Dengan 
dcmikian maka basis gel dapal melepaskan asam - a- hidroksi asetat lebih bcsar 
daripada basis 105io. Hal ini sesuai dengan persamaan Higuchi yaitu sediaall 
dengan slope pelepasan yang besar menunjukkan jumiah bahan aktif yang 
menembus l11embran selofan juga besar. 
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