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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

2.1 Pisang Kepok (Musa acuminata x balbisiana)  

Nilai produksi pisang kepok (Musa acuminata x balbisiana) lebih tinggi di Indonesia, 

disusul dengan produksi kulit pisang yang mencapai 2.063.017 ton/tahun (Gambar 

2.1). Pemanfaatan kulit pisang kepok dapat digunakan sebagai pengganti untuk 

mengurangi limbah (Putri, et al., 2020). 

 

Gambar 2. 1 Buah pisang kepok (Musa acuminata x balbisiana) 

Sumber : Dokumentasi pribadi (2021) 

 

Kulit pisang kepok juga dapat digunakan sebagai antioksidan yang dapat 

menyeimbangkan jumlah oksidan dan menghambat oksidasi dalam tubuh. Antioksidan 

dapat mencegah kerusakan komponen seluler yang disebabkan oleh stres oksidatif. 

Antioksidan dapat melindungi sel dari radikal bebas dengan cara menghancurkan 

rantai oksidan, mengikat ikatan logam, dan reaksi enzimatis antioksidan (Ulfa et al., 

2020). Penelitian yang dilakukan oleh Lumowa dan Bardin (2017) menunjukkan 

bahwa kulit pisang kepok (Musa acuminata x balbisiana) mengandung metabolit 

sekunder seperti flavonoid, alkaloid, tanin, triterpenoid dan saponin. 

Beberapa penelitian terbaru yang telah dilakukan terkait potensi kulit pisang kepok 

(Musa acuminata x balbisiana) yaitu pemanfaatan kulit pisang kepok dalam 

menaikkan aktivitas superoksida dismutase dan menurunkan kadar malondialdehid 
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organ hati mencit yang diteliti oleh Ulfa et al. (2020), pemanfaatan kulit pisang kepok 

sebagai bioinsektisida yang diteliti oleh Pramushinta (2020), pemanfaatan kulit pisang 

kepok sebagai formulasi krim anti jerawat yang diteliti oleh Rudiyat et al. (2020), 

pemanfaatan kulit pisang kepok sebagai antidiare yang diteliti oleh Saputri et al. 

(2020). Namun, belum dikembangkan untuk penggunaan kulit pisang kepok menjadi 

bahan baku produk yang berpotensi dalam perbaikan kulit, sehingga penelitian ini 

perlu dilakukan. 

 

2.2 Kulit 

Kulit memiliki dua lapisan utama, yaitu epidermis dan dermis (Gambar 2.2). 

Epidermis menempati lapisan terluar, diikuti oleh lapisan dermis dan injeksi. 

Epidermis merupakan lapisan yang elastis dan terus beregenerasi, sedangkan dermis 

merupakan lapisan dalam, termasuk kelenjar keringat. Keringat yang dihasilkan 

melalui saluran keringat dapat mencapai pori-pori dan berperan dalam pengaturan 

suhu. Pada kulit, terdapat hipodermis yang terdiri dari lemak atau jaringan adiposa di 

lapisan di bawah dermis di mana terdapat banyak vena dan arteri (Setijanti, et al., 

2019). 

Gambar 2. 2 Lapisan – lapisan kulit 

(Sumber : Mescher, 2010) 
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2.2.1 Lapisan Epidermis 

Epidermis adalah lapisan terluar kulit manusia dan terdiri dari lapisan-lapisan berikut: 

melanosit yang menghasilkan melanin, sel Langerhans yang berperan penting dalam 

imunologi kulit, dan sel Merkel yang bertindak sebagai mekanoreseptor sensorik. 

Keratinosit lapisan yang tersusun dari beberapa stratum yaitu Stratum korneum, 

Stratum lusidum, Stratum granulosum, Stratum spinosum, Stratum basal, yang 

merupakan lapisan epidermis paling bawah (Setijanti, et al., 2019). Di dalam epidermis 

terletak sel pigmen atau melanosit sebanyak 1,5 gram. Melanosit berasal dari 

diferensiasi sel neural pluripoten bagian dorsal tuba neural pada embrio vertebrata. 

Melanosit memproduksi melanin yang dapat mengubah sinar ultraviolet menjadi energi 

panas yang kurang toksik (Pratama, 2020). 

 

Gambar 2.2. 1 Lapisan – lapisan epidermis 

(Sumber : Mescher, 2010) 

 

a. Stratum basal (lapis basal, lapis benih) 

Lapisan basal terdiri dari satu lapis sel yang tersusun berderet di atas membran 

basal dan melekat pada dermis di bawahnya yang paling dalam. Sel-selnya 

berbentuk kuboid atau silindris. Intinya besar apabila dibandingkan dengan ukuran 

selnya, dan sitoplasmanya basofilik. Pada lapisan ini terlihat mitotik sel, dan 
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proliferasi selnya berfungsi untuk regenerasi epitel. Sel – sel tersebut bermigrasi 

ke arah permukaan untuk memasok sel-sel pada lapisan yang lebih superfisial 

(Kalangi, 2013). 

b. Stratum spinosum (lapis taju) 

Lapisan spinosum terdiri dari beberapa lapis sel poligonal besar, nukleus 

berbentuk oval, dan sitoplasma berwarna biru. Di lapisan ini, persis di dinding sel, 

ada sel penghubung (taju – taju) dan desmosom atau sel penghubung. Semakin ke 

atas maka bentuk sel akan semakin gepeng (Kalangi, 2013). 

c. Stratum granulosum (lapis berbutir) 

Lapisan granulosum terdiri dari 2-4 lapis sel gepeng yang mengandung banyak 

granula basofilik yang disebut granula kerato-hialin, yang apabila dilihat dengan 

mikroskop elektron merupakan partikel amorf tanpa membran tetapi dikelilingi 

ribosom. Mikro-filamen melekat pada permukaan granula (Kalangi, 2013). 

d. Stratum lusidum (lapis bening) 

Lapisan lusidum dibentuk oleh 2-3 lapisan sel gepeng yang mengandung 

eosinofilik dan tidak ada inti maupun organel pada sel-sel lapisan ini. Pada lapisan 

ini juga terdapat sedikit desomosom, tetapi pada lapisan ini adhesi kurang sehingga 

seringkali tampak garis celah yang memisahkan stratum korneum dari lapisan lain 

yang terdapat di bawahnya (Kalangi, 2013). 

e. Stratum korneum (lapis tanduk) 

Lapisan korneum terdiri dari lapisan sel-sel mati, pipih dan tidak berinti serta 

sitoplasmanya digantikan oleh keratin. Sel-sel yang terletak paling permukaan 

adalah sisik zat tanduk yang terdehidrasi dan selalu terkelupas (Kalangi, 2013). 

2.2.2 Lapisan Dermis 

Dermis adalah lapisan kedua yang membentuk kulit. Dermis terdiri dari dua lapisan, 

yaitu lapisan pars papillaris (stratum papilar) dan lapisan pars retikularis (stratum 

retikularis). Bagian pars papillaris dan pars retikularis tersusun atas jaringan ikat 

longgar yang tersusun atas berbagai serat, yaitu serat kolagen, serat retikuler 

(prokolagen) dan serat elastis berdasarkan mukopolisakarida. Dermis mengandung 
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jaringan kulit kapiler, komponen saraf, pembuluh limfatik, otot arrector pili, kelenjar 

keringat dan folikel rambut (Pavletic, 2010). Ketebalan dermis umumnya 1-4 mm, 

tetapi akan bervariasi di berbagai bagian tubuh. Pada dermis terdapat kelenjar ekrin, 

apokrin, dan sebaseus di sebelah folikel rambut (Sari, 2015). 

2.2.3 Jaringan Subkutan 

Jaringan subkutan merupakan lapisan kulit yang terletak langsung dibawah dermis. Di 

jaringan subkutan ini terdapat sel – sel liposit yang menghasilkan lemak. Jaringan 

subkutan juga mengandung pembuluh darah, limfe, saraf, dan pada lapisan atasnya 

terdapat kelenjar keringat. Jaringan subkutan berfungsi menyekat panas dan tempat 

penumpukan energi (Sofyan, 2011). 

 

2.3 Sinar Ultraviolet 

Sumber sinar ultraviolet di alam adalah sinar matahari, dan sumber sinar ultraviolet 

buatan umumnya berasal dari lampu fluorescent khusus, seperti lampu merkuri (Lucas, 

et al., 2006). Spektrum ultraviolet berbeda menurut panjang gelombang, yaitu UVA 

(400-315 nm), UVB (315-280 nm) dan UVC (280-100 nm). Jika tubuh terus menerus 

terpapar radiasi ultraviolet, maka akan menyebabkan kerusakan DNA dan 

menimbulkan efek biologis, salah satunya adalah kanker kulit. Radikal bebas terbentuk 

karena sinar ultraviolet mencapai sensitizer, yaitu kemampuan senyawa untuk 

menyimpan cahaya dengan baik, mampu menyimpannya sampai ada kesempatan untuk 

mentransfernya ke molekul lain, kemudian akan menghasilkan radikal bebas. 

 

2.4 Efek Sinar Ultraviolet Terhadap Kulit 

Paparan sinar ultraviolet akan menyebabkan berubahnya struktur dan efek stres 

oksidatif pada kulit. Efek yang terjadi akibat sinar ultraviolet yaitu  perubahan akut 

seperti pigmentasi, keganasan kulit jangka panjang, dan penuaan dini yang dipicu 

akibat proses kompleks dari sinar ultraviolet. Kulit memiliki mekanisme perlindungan 

dari efek buruk paparan sinar ultraviolet, dengan pembentukan melanin dan 
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menebalnya sel tanduk. Jika paparan berlebihan, sistem perlindungan ini tidak akan 

tercapai, karena banyak dampak lingkungan yang dapat merusak jaringan kulit. 

Pertumbuhan sel kulit yang berlebihan dan tidak terkendali dapat merusak jaringan di 

sekitarnya dan dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya. Radiasi ultraviolet adalah 

penyebab utama kanker kulit (Putri, 2020). 

Radikal bebas atau Reactive Oxygen Spesies (ROS) terbentuk ketika molekul oksigen 

bergabung dengan molekul lain untuk menghasilkan elektron dalam jumlah ganjil, 

menyebabkan ketidakseimbangan. Jika radikal bebas tidak bergabung dengan 

antioksidan, reaksi oksidasi akan berlanjut, menyebabkan kerusakan sel. Reactive 

Oxygen Spesies (ROS) dapat terbentuk secara endogen atau fisiologis dan eksogen. 

Sebagai hasil metabolisme normal tubuh, ROS endogen terbentuk secara fisiologis. 

Spesies oksigen reaktif enzimatik (ROS) secara endogen berasal dari metabolisme 

oksigen di mitokondria, yaitu mitokondrial oksidase, mieloperoksidase, monoamine 

oksidase, xantin oxidase dan nitric oksida sintetase. Sumber endogen spesies oksigen 

reaktif non-enzimatik (ROS) adalah hidrogen peroksida (Chen, 2012 & Noori, 2012). 

Faktor eksogen berasal dari sumber lingkungan, seperti radiasi ultraviolet (Gambar 

2.4). Paparan sinar ultraviolet akan menyebabkan foton berenergi tinggi 

ditransmisikan melalui lapisan kulit, dan molekul kromofor diserap, sehingga 

menimbulkan efek biologis. Ketidakseimbangan yang disebabkan oleh faktor pro-

oksidan dan antioksidan yang dapat menyebabkan stres oksidatif, kerusakan sel lipid, 

oksidasi protein, dan perubahan struktur DNA. Jika proses peroksidasi pada lipid tidak 

stabil maka akan menyebabkan terbentuknya radikal bebas peroksil, dan akan 

menyerang molekul lipid lainnya, sehingga mempengaruhi integritas dan 

permeabilitas membran sel, sehingga terjadi kerusakan membran sel (Chen, 2012 & 

Riad, 2001). 
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Gambar 2. 3 Mekanisme pembentukan Reactive Oxygen Spesies (ROS) 

(Sumber : Chen, 2012). 

 

2.5 Hewan Uji 

2.5.1 Mencit (Mus musculus) 

Mencit (Mus musculus) merupakan salah satu hewan dari anggota Muridae (tikus-

tikusan) ukuran tubuhnya lebih kecil dari pada tikus pada umumnya. Mencit 

termasuk ke dalam hewan mamalia yang mudah beradaptasi dengan lingkungannya. 

Menurut (Nurjayanti, 2016) hewan uji mencit (Mus musculus) dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut: 

Filum   : Chordata 

Sub Filum  : Vertebrata 

Kelas   : Mammalia 

Ordo   : Rodentia 

Famili   : Muridae 

Genus   : Mus 

Spesies  : Mus musculus 
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Gambar 2.5. 1 Hewan uji mencit (Mus musculus) 

Sumber : Dokumentasi pribadi (2021) 

Mencit (Mus musculus) merupakan hewan yang paling banyak digunakan dalam 

skala penelitian laboratorium. Mencit (Mus musculus) merupakan hewan percobaan 

yang ideal untuk berbagai keperluan penelitian karena dapat mewakili sistem 

biologis mamalia dan memiliki sistem fisiologis yang mirip dengan manusia. Mencit 

jantan dipilih dalam penelitian karena jantan tidak melalui siklus estrus, sehingga 

hewan uji dapat dikontrol, dan diharapkan hasilnya lebih akurat (Setiawan et al., 

2020). Selain itu, tikus jantan tidak memiliki estrogen. Dibandingkan dengan mencit 

betina, status hormonal mencit jantan lebih stabil, karena mencit betina mengalami 

perubahan status hormonal pada waktu-waktu tertentu seperti siklus estrus dan 

laktasi yang akan mempengaruhi kondisi hewan uji. Selain itu, mencit betina 

memiliki tingkat stres yang lebih tinggi dibandingkan mencit jantan sehingga dapat 

mengganggu pengujian (Ariyanti et al., 2007). Hormon estrogen juga dapat 

meningkatkan jumlah melanin di dalam sel, dan hormon progesteron dapat 

meningkatkan persebaran melanin di dalam sel  (Jannah, et al., 2019). 

 


