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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui formulasi terpilih dari bubur rumput laut Eucheuma cottonii dan 
Sargassum polycystum sebagai antioksidan yang ditambahkan dalam masker gel peel off. Penelitian 
dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan 15 Mei 2020 bertempat di Laboratorium Kimia 
dan Workshop Pengolahan Rumput Laut Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta.  Metode penelitian 
meliputi pembuatan masker gel peel off dengan penambahan bubur rumput laut Eucheuma cottonii dan 
Sargassum polycystum dengan rasio bubur rumput laut 1:1, 1:2, 2:1, dan tanpa penambahan bubur rumput 
laut, dilakukan dengan ulangan 3 kali.  Parameter uji dengan uji sensori SNI 01-2346-2006 dan analisa 
data dengan uji kruskal-wallis, apabila berbeda nyata dilanjutkan dengan uji multiple comparison. Hasil 
penelitian menunjukkan bubur rumput laut Eucheuma cottonii dan Sargassum polycystum berpotensi baik 
untuk ditambahkan dalam masker gel peel off sebagai antioksidan, bubur rumput laut Eucheuma cottonii 
dan Sargassum polycystum terdapat kandungan senyawa bioaktif alkaloid, flavonoid, steroid, triterpenoid 
dan saponin. Rasio bubur rumput laut yang terbaik adalah 1:2 dengan nilai kadar air sebesar 97.20%, 
nilai pH sebesar 6.97. Formulasi pembuatan masker gel peel off dengan penambahan rasio bubur rumput 
laut 1:2 adalah yang terbaik sesuai dengan kesukaan panelis.

Kata kunci antioksidan, Eucheuma cottonii, masker gel peel off

Pengantar
Kulit merupakan lapisan pelindung tubuh yang sering terpapar radikal bebas seperti asap rokok, polusi, debu, 
sinar ultraviolet (UV) terutama pada kulit wajah. Akibatnya dapat menimbulkan masalah kulit seperti keriput, 
penuaan dini, jerawat, pori – pori kulit yang membesar serta promotor kanker kulit, sehingga merupakan hal 
penting untuk merawat kulit itu sendiri dengan menggunakan sediaan kosmetik yang memiliki efek antioksidan 
sebagai penangkal radikal bebas.

Efek antioksidan untuk perawatan kulit lebih baik jika diformulasikan sebagai sediaan topical dibandingkan 
dengan oral karena zat aktif akan berinteraksi lebih lama dengan kulit wajah. Kosmetik wajah dapat diperoleh 
dengan berbagai bentuk sediaan salah satunya yaitu dalam bentuk masker gel peel off yang memiliki 
keunggulan dalam penggunaan yang praktis dan mudah dilepas atau diangkat seperti membrane elastis. 

Penggunaan bahan alam sebagai bahan aktif dalam kosmetik saat ini berkembang pesat. Bahan baku hasil 
perairan yang melimpah dan berpeluang untuk menjadi produk kosmetika adalah rumput laut. Beberapa 
peneliti telah mengkaji potensi rumput laut Eucheuma cottonii sebagai bahan kosmetik karena memiliki 
aktivitas antioksidan yang tinggi dan mampu menangkal radikal bebas. Eucheuma cottonii mengandung 
kappa karaginan yang larut dalam air dan merupakan pembentuk gel yang baik. Eucheuma cottonii besi 
fathigroskopis sehingga dapat berperan sebagai humektan dalam sediaan masker gel peel off. Begitu 
pula dengan Sargassum polycystum yang memiliki aktivitas antioksidan lebih besar dibandingkan rumput 
laut Eucheuma cottonii dan merupakan jenis alga cokelat yang mampu menyerap sinar UV. Rumput laut 
dapat diolah terlebih dahulu menjadi bubur rumput laut. Sediaan bubur rumput laut dipilih karena cenderung 
lebih murah dalam proses pembuatannya, mudah diaplikasikan, aman bagi kulit karena tidak mengandung 
pelarut kimia, dan ramah lingkungan karena tidak meninggalkan limbah (limbah dari bahan baku maupun dari 
pelarut).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui formulasi terpilih dari bubur rumput laut Eucheuma cottonii dan 
Sargassum polycystum sebagai antioksidan yang ditambahkan dalam masker gel peel off.

Bahan dan Metode
Bahan
Bahan pembuatan sediaan masker gel peel off antara lain polivinilalkohol (PVA), HPMC, gliserin, metil paraben 
(Merck), propil paraben (Merck), akuades. Bahan yang digunakan dalam pembuatan bubur rumput laut adalah 
Eucheuma cottonii, Sargassum polycystum, akuades. Alat yang digunakan dalam proses pembuatan bubur 
rumput laut Eucheuma cottonii dan Sargassum polycystum adalah baskom, blender, beaker glass, timbangan 
analitik (GR-202, ketelitian 0.01 mg), dan pengaduk.  Alat yang digunakan dalam pembuatan masker gel 
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peel off adalah timbangan analitik (GR-202, ketelitian 0.01 mg), alat - alatgelas (Pyrex), pengaduk. Alat yang 
digunakan dalam pengujian ini adalah lembar kuesioner uji sensori.

Metode
Metode penelitian terdiri atas dua tahap. Penelitian tahap satu meliputi pembuatan dan karakterisasi bubur 
rumput laut dengan parameter kadar air, nilai pH, fitokimia. Penelitian tahap dua yaitu pembuatan masker gel 
peel off dan menganalisis karakteristik masker gel peel off dengan penambahan bubur rumput laut dengan 
rasio bubur rumput laut1:1, 1:2, 2:1, dan tanpa penambahan bubur rumput laut melalui pengujian sensori 
hedonic dengan menggunakan 30 panelis tidak terlatih.

Pengambilan Sampel
Rumput laut Sargassum polycystum diambil dari perairan Banten pada tanggal 2 Maret 2020. Sargassum 
polycystum diperoleh dari perairan pulau Tiga (Pamujan Besar), Kelurahan Domas, Kecamatan Pontang, 
Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Sampel bahan baku Eucheuma cottonii diambil dari perairan Banten 
pada tanggal 3 Maret 2020. Rumput laut merah Eucheuma cottonii diperoleh dari tempat budidaya rumput 
laut di Perairan Lontar, Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang, Banten. Rumput laut yang telah diambil 
kemudian dicuci dengan menggunakan air laut untuk menghilangkan kotoran berupa pasir, lumpur dan 
lainnya. Sampel dibawa ke Jakarta dengan cara, dibungkus terlebih dahulu dengan menggunakan plastic 
zipper lalu dimasukkan ke dalam Styrofoam dan diberikan es batu yang dibungkus menggunakan plastik agar 
tetap segar saat dibawa ke laboratorium.

Preparasi Bubur Rumput Laut Eucheuma cottonii dan Sargassum polycystum
Pembuatan bubur rumput laut Eucheuma cottonii dilakukan dengan mengacu pada penelitian Chaidir (2007), 
yaitu melalui 3 tahap, yaitu pencucian, perendaman dan penirisan. 

Pencucian Eucheuma cottonii dilakukan dengan akuades untuk mendapatkan rumput laut yang bersih dari 
benda asing seperti pasir, kayu, ranting dan kotoran yang menempel. Eucheuma cottonii kembali dibilas 
dan dilanjutkan proses perendaman Eucheuma cottonii dengan akuades selama 9 jam. Proses selanjutnya 
adalah pembuatan bubur dengan mencampurkan Eucheuma cottonii dan akuades dengan perbandingan 1:1 
b/v, kemudian dihomogenkan dengan menggunakan blender. 

Pembuatan bubur rumput laut Sargassum polycystum dilakukan dengan mengacu penelitian Luthfiyana et al. 
(2016), melalui tiga tahap yaitu pencucian, perendaman, dan penirisan. Rumput laut Sargassum polycystum 
yang telah dicuci bersih, dibilas kemudian direndam dengan akuades selama 12 jam. Sargassum polycystum 
yang telah 12 jam direndam kemudian ditiriskan. Pembuatan bubur Sargassum polycystum dilakukan dengan 
mencampurkan Sargassum polycystum dan akuades dengan perbandingan 1:1 b/v, kemudian dihomogenisasi 
menggunakan blender.

Preparasi Pembuatan Masker Gel Peel Off
Proses pembuatan masker gel peel off mengacu pada Septiani et al., (2016) dengan modifikasi yang dilakukan 
dengan 3 tahap. Tahap pertama yaitu polivinil alcohol dikembangkan dalam akuades panas suhu 80°C 
sampai mengembang sempurna, kemudian diaduk menggunakan spatula (sediaan 1). Kemudian dilarutkan 
gliserin, nipagin dan nipasol dengan akuades panas suhu 80°C (sediaan 2). Dikembangkan pula HPMC 
dalam akuades panas lalu dikembangkan dengan akuades panas bersuhu 80°C, diaduk sampai homogeny 
seraya dipertahankan suhu panas larutan tetap pada 80°C di atas penangas hingga mengembang sempurna 
(sediaan 3). Tahap kedua adalah mencampurkan bahan – bahan sediaan 2 dan sediaan 3 secara berturut 
– turut ke dalam bahan sediaan 1 diaduk hingga homogeny dengan spatula di atas penangas dengan suhu 
80°C. Tahap ketiga yaitu menambahkan sediaan masker dengan bubur rumput laut Eucheuma cottonii dan 
Sargassum polycystum dengan rasio 1:1, 1:2 dan 2:1 pada suhu 45°C dan diaduk hingga homogen.

Analisis Data
Analisis data yang digunakan adalah deskriptif dan komparatif. Analisis deskriptif dipakai untuk menganalisis 
data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang sudah dikumpulkan dari hasil penelitian. 
Analisa komparatif yang digunakan adalah Kruskal-Wallis. Kruskal-Wallis digunakan untuk menentukan 
produk masker gel peel off dengan penambahan bubur rumput laut terbaik berdasarkan uji sensori serta 
untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok variabel independen dengan 
variabel dependennya.

Hasil dan Pembahasan
Kadar Air
Analisis kadar air dimaksudkan untuk mengetahui kandungan air dalam bubur rumput laut Euchema cottonii 
dan Sargassum polycystum. 
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Gambar 1  Kadar air bubur rumput laut

Berdasarkan Gambar 1, kadar air pada bubur rumput laut Eucheuma cottonii adalah 96.90%, sedangkan untuk 
kadar air Sargassum polycystum sedikit lebih tinggi yaitu 96,98%. Kombinasi bubur rumput laut Eucheuma 
cottonii dan Sargassum polycystum dengan rasio 1:1, 1:2, dan 2:1 masing – masing 97.46%, 97.20% dan 
97.74%.Menurut Sinala et al,. (2019), kadar air dalam masker gel peel off dapat mempengaruhi waktu daya 
mengering pada masker, semakin banyak kadar air yang terdapat, maka semakin meningkat waktu daya 
mengering masker. Kadar air juga sangat berpengaruh terhadap daya simpan. Menurut Martunis (2012), 
Kadar air yang tinggi akan membantu pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri, khamir atau kapang. Hal 
ini perlu didukung adanya pengujian daya mengering, pengujian total mikroba dan daya simpan pada masker 
untuk mengetahui keefektifan masker dan lama waktu daya awet penyimpanan masker.

Nilai pH
Pengujian derajat keasaman atau pH dilakukan untuk mengetahui tingkat keasaman atau kebasaan suatu 
sediaan. Hasil pH bubur rumput laut dengan rasio yang berbeda– beda dapat dilihat pada Gambar 2.  

Gambar 2  Nilai pH bubur rumput laut

Nilai pH pada bubur rumput laut Eucheuma cottonii sebesar 6.9 ± 0.10 sedangkan bubur rumput laut 
Sargassum polycystum memiliki nilai pH sebesar 6.87 ± 0.21. Nilai pH yang diperoleh dari bubur rumput laut 
Eucheuma cottonii dan Sargassum polycystum dengan rasio 1:1, 1:2 dan 2:1 berturut – turut yaitu 6.90 ± 0.10, 
6.97 ± 0.25, 6.93 ± 0.12. Nilai pH yang dihasilkan sudah sesuai dengan pH dalam SNI Tabir Surya 16-499-
1996 berkisar antara 4.5-8.0. Hal tersebut menunjukan bahwa penggunaan bubur rumput laut sebagai bahan 
tambahan pada masker gel peel off aman digunakan untuk kulit wajah. Sediaan kosmetik harus memiliki pH 
yang sesuai dengan pH kulit yaitu antara 4.5 – 7.5 (Faradiba et al., 2013). Nilai pH bahan yang lebih rendah 
dari pH kulit akan terjadi iritasi, sebaliknya apabila nilai pH bahan lebih tinggi dari pH kulit akan menyebabkan 
kulit kering dan bersisik (Nurjanah et al., 2019).

Uji Fitokimia
Uji fitokimia dilakukan secara kualitatif bertujuan untuk mengetahui adanya kandungan senyawa bioaktif 
yang terdapat pada sampel bubur rumpur laut Eucheuma cottonii dan Sargassum polycystum yang berperan 
sebagai antioksidan. Adapun senyawa bioaktif yang diuji meliputi senyawa alkaloid, flavonoid, fenol, steroid, 
saponin dan tanin.
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Tabel 1. Hasil uji fitokimia bubur rumput laut.
Senyawa Alkaloid 1:0 0:1 1:1 1:2 2:1 Hasil Positif
Dragen droff + + + + + Endapan merah-jingga
Meyer - - - - - Endapan putih
Wagner + + + + + Endapan cokelat
Flavonoid - + + + + Kuning
Steroid - + + + + Biru
Triterpenoid + - + + + Merah
Saponin - + + + + Busa stabil
Tanin - - - - - Birutua, Hijau

Keterangan  + = Terdeteksi, - = Tidak terdeteksi, (1:0) = Bubur rumput laut E. cottonii, (0:1) = Bubur rumput laut 
Sargassum polycystum, (1:1) = Rasio bubur rumput laut E. cottonii: Sargassum polycystum 1:1, (1:2) = 
Rasio bubur rumput laut E. cottonii: Sargassum polycystum 1:2, (2:1) = Rasio bubur rumput laut E. cottonii: 
Sargassum polycystum 2:1.

Berdasarkan hasil uji kualitatif pada Tabel 1, bubur rumput laut Eucheuma cottonii positif terdapat senyawa 
bioaktif triterpenoid dan alkaloid sedangkan Sargassum polycystum positif terdapat senyawa bioaktif alkaloid, 
steroid, saponin dan flavonoid. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Manteu et al., (2018) bahwa Sargassum 
polycystum mengandung senyawa bioaktif alkaloid, flavonoid, saponin dan steroid. Hasil yang diperoleh juga 
sesuai dengan penelitian Dolorosa et al., (2017) yang menyatakan bahwa Eucheuma cottonii mengandung 
senyawa alkaloid dan triterpenoid. Flavonoid merupakan kelompok besar senyawa dengan berat molekul 
rendah dengan senyawa antioksidan tinggi dan memiliki struktur kimia yang dapat mengurangi oksidasi. 
Senyawa radikal bebas juga dapat dihambat dengan senyawa flavonoid dengan melindungi lipid atau selaput 
sehingga pori – pori pada wajah dapat mengecil. Flavonoid juga dapat berfungsi dalam memperbaiki tekstur 
kulit wajah menjadi lebih baik (Reveny et al., 2016). Flavonoid sangat efektif untuk digunakan sebagai 
antioksidan karena komponen bioaktif ini merupakan komponen fenol terbesar. Flavonoid merupakan 
golongan terbesar dari senyawa fenol yang memiliki potensi sebagai tabir surya karena adanya ikatan 
rangkap tunggal yang mampu menyerap sinar UV (Laeliocattleya et al., 2014). Steroid merupakan golongan 
senyawa triterpenoid. Senyawa turunan terpenoid memiliki aktivitas sebagai anti mikroba, anti-jamur (Supitjah 
et al., 2013), proses penyembuhan luka dan antioksidan (Han et al., 2015). Saponin memiliki potensi yang 
kuat sebagai anti mikroba, anti jamur, menurunkan kolesterol, antioksidan, antivirus, anti kanker (Mien et al., 
2015).

Karakteristik sensori masker gel peel off
Hasil pengujian sensori pada masker gel peel off menunjukkan nilai rata – rata parameter kenampakan, 
tekstur, aroma dan kekentalan pada masker disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2  Parameter sensori masker gel peel off
Parameter Formulasi penambahan bubur rumput laut Eucheuma cottonii dan Sargassum polycystum

1:1 1:2 2:1 0
Kenampakan 6.06 ± 0.66b 6.27 ± 0.65b 6.20 ± 0.64b 5.74 ± 0.78a

Tekstur 6.21 ± 0.55bc 6.39 ± 0.55c 6.11 ± 0.57b 5.40 ± 0.90a

Aroma 3.29 ± 0.64a 3.18 ± 0.66a 3.28 ± 0.54a 3.92 ± 0.42b

Kekentalan 5.92 ± 0.72a 6.11 ± 0.79a 5.91 ± 0.82a 5.86 ± 0.53a

Keterangan  Notasi yang sama menunjukan tidak berbeda nyata (1:1) = Rasio bubur rumput laut E. cottonii: Sargassum 
polycystum 1:1, (1:2) = Rasio bubur rumput laut E. cottonii: Sargassum polycystum 1:2, (2:1) = Rasio bubur 
rumput laut E. cottonii: Sargassum polycystum 2:1, (0) = Tanpa penambahan bubur rumput laut.

Berdasarkan Tabel 2, parameter nilai kenampakan, aroma, dan tekstur menyatakan terdapat perbedaan nyata 
(P<0,05) pada nilai kesukaan panelis terhadap masker gel peel off dengan penambahan bubur rumput laut 
Eucheuma cottonii dan Sargassum polycystum. Sedangkan untuk parameter nilai kekentalan menyatakan 
tidak adanya perbedaan nyata (P>0,05) pada nilai kesukaan panelis terhadap masker gel peel off dengan 
penambahan bubur rumput laut Eucheuma cottonii dan Sargassum polycystum.

Kenampakan
Hasil uji sensori kenampakan menunjukan bahwa kenampakan masker gel peel off dengan nilai tertinggi 
adalah masker gel peel off dengan penambahan bubur rumput laut Eucheuma cottonii dan Sargassum 
polycystum 1:2. Penambahan formulasi bubur rumput laut Sargassum polycystum yang semakin banyak 
akan merubah kenampakan masker gel peel off dengan perubahan warna masker yang semakin gelap 
(cokelat) sehingga panelis lebih tertarik dengan kenampakan masker gel peel off dengan penambahan rasio 
perbandingan bubur rumput laut Eucheuma cottonii dan Sargassum polycystum 1:2. 
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Tekstur
Tekstur masker gel peel off dinilai setelah masker gel peel off mengering dan dikelupas. Nilai tertinggi terdapat 
pada masker dengan penambahan bubur rumput laut Eucheuma cottonii dan Sargassum polycystum dengan 
rasio 1:2. Tekstur masker gel peel off dengan rasio penambahan rumput laut 1:2 lebih lembab karena rumput 
laut Eucheuma cottonii dapat menghasilkan karagenan yang berfungsi sebagai pelembab sehingga apabila 
masker gel peel off dikelupas setelah masker mongering tidak menimbulkan rasa sakit pada kulit, mudah 
dikelupas dan kulit masker peel off tidak hancur saat dikelupas atau tidak meninggalkan residu masker saat 
sudah dikelupas di wajah.

Aroma
Aroma merupakan salah satu parameter sensori yang melekat pada suatu produk yang diamati dengan indra 
penciuman. Nilai tertinggi terdapat pada masker gel peel off tanpa penambahan bubur rumput laut. Komposisi 
pada masker gel peel off tidak terdapat bahan tambahan fragrance (pengharum) sehingga aroma yang 
dihasilkan masker gel peel off tanpa penambahan rumput laut memiliki bau yang netral. Sedangkan pada 
masker gel peel off dengan penambahan bubur rumput laut memiliki sedikit aroma khas rumput laut yang 
sedikit amis sehingga mempengaruhi tingkat kesukaan panelis. 

Kekentalan
Masker gel peel off dengan penambahan bubur rumput laut Eucheuma cottonii dan Sargassum polycystum 
dengan rasio 1:2 adalah masker yang paling diterima oleh panelis karena dianggap memiliki kekentalan 
yang mereka suka yaitu mudah menyebar pada permukaan kulit sehingga mudah merata saat di aplikasikan. 
Sedangkan masker gel peel off tanpa penambahan bubur rumput laut memiliki kekentalan yang terlalu tinggi 
sehingga sehingga daya sebar masker pada permukaan kulit rendah, sukar untuk merata dan mengurangi 
tingkat kesukaan panelis. Menurut penelitian Emha (2018), kekentalan juga mempengaruhi nilai daya sebar. 
Hal ini perlu didukung adanya pengujian fisik daya sebar pada masker. Daya sebar dapat menggambarkan 
kemampuan sediaan masker gel peel off dalam menyebar ketika diaplikasikan secara langsung di permukaan 
kulit. Hasil kekentalan yang semakin tinggi maka kemampuan daya sebar masker gel peel off akan semakin 
rendah. Masker gel peel off dengan penambahan bubur rumput laut memiliki penyebaran nilai yang lebih 
lebar dibandingkan dengan masker gel peel off tanpa penambahan bubur rumput laut. Namun hal ini perlu 
didukung dengan pengujian viskositas pada masker gel peel off.

Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan
Formulasi pembuatan masker gel peel off dengan penambahan rasio bubur rumput laut 1:2 adalah yang 
terbaik sesuai dengan kesukaan panelis.

Saran
Pengujian selanjutnya dapat dilakukan uji aktivitas antioksidan, uji mikrobiologi, uji daya simpan masker, uji 
iritasi, uji viskositas, uji daya sebar dan daya mengering, serta penambahan komposisi pengharum (fragrance) 
pada masker gel peel off.
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Tanya Jawab
Penanya :  Latif Sahubawa
Pertanyaan :  Mohon penjelasan, apakah bubur rumput laut yang dihasilkan sudah memenuhi standar 

(spesifikasi khusus) sebagai bahan baku produk akhir tadi?
Jawaban  :  Belum ada spesifikasi bahan baku bubur rumput laut segar, dan mengacu pada tabir surya. Uji 

pH kelima perlakuan sudah memenuhi SNI maupun pH kulit.


