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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sinar ultraviolet (UV) merupakan komponen utama yang dipancarkan oleh 

sinar matahari. Paparan sinar UV yang berlebihan dapat memberikan efek negatif 

pada kulit. Sinar UV bersifat oksidatif karena dapat menghasilkan suatu senyawa 

radikal bebas yang disebut dengan reactive oxygen species (ROS) . Keberadaan 

ROS yang terakumulasi di dalam kulit tersebut diyakini sebagai penginduksi 

terjadinya kerusakan sel, penuaan dini, dan kanker kulit (Hasan et al, 2013; 

Balakrishnan dan Narayanaswamy, 2011). 

Berbagai upaya dilakukan untuk memberikan perlindungan kulit dari radiasi 

sinar UV. Salah satu yang paling umum dilakukan adalah dengan menggunakan 

sediaan tabir surya. Sediaan tabir surya adalah sediaan yang secara fisik atau 

kimia dapat melindungi kulit dari pengaruh sinar UV. Penambahan senyawa 

antioksidan ke dalam sediaan tabir surya diketahui dapat lebih memberikan efek 

perlindungan kulit. Senyawa antioksidan dapat meredam efek oksidatif dari 

reactive oxygen species (ROS) yang muncul akibat radiasi sinar UV (Hassan et al, 

2013; Hanson et al, 2011). 

Tabir surya merupakan salah satu sediaan kosmetika yang digunakan 

dengan tujuan melindungi kulit dari paparan radiasi sinar matahari dan memiliki 

dua mekanisme yaitu dengan memantulkan dan menyerap sinar UV secara efektif 

sehingga dapat mencegah terjadinya gangguan kulit (Wehantouw et al., 2011). 

Penentuan efektivitas tabir surya dapat dilakukan dengan cara menghitung nilai 

Sun Protection Factor (SPF) dari sediaan yang dilakukan secara in vitro dengan 

metode  spektrofotometri. SPF yang tercantum dalam tabir surya menunjukkan 

kemampuan tabir surya melindungi kulit.  

Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menghambat reaksi radikal 

bebas dalam tubuh (Rohman, 2005). Antioksidan alami dapat diperoleh dari bahan 

alam. Untuk mengetahui kemampuan bahan dari alam atau sintetik mempunyai 

aktivitas antioksidan dapat menggunakan metode Transfer Atom Hidrogen 

(HAT). Metode HAT dilakukan berdasarkan reaksi reduksi yang dialami oleh 
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oksidan sehingga akan mengubah warna. Salah satu contoh metode HAT adalah 

DPPH (2,2-Difenil-1-pikrilhidrazil) (Trifena, 2012). 

Kayu manis (Cinnamomum burmannii) merupakan salah satu tanaman obat 

yang banyak dibudidayakan di Indonesia yang memiliki banyak khasiat bagi 

kesehatan. Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh kulit batang kayu manis adalah 

memiliki aktivitas tabir surya dan antioksidan sekaligus (Shekar et al, 2012). Hal 

tersebut menjadikan kulit batang kayu manis potensial untuk dijadikan bahan aktif 

pada sediaan tabir surya. Kandungan kimia dalam kulit batang kayu manis 

diantaranya sinamaldehid, asam sinamat, kumarin, tanin, dan flavanoid. Senyawa-

senyawa tersebut diketahui berpotensi sebagai antioksidan serta dapat digunakan 

sebagai kandungan sediaan tabir surya karena mampu menyerap radiasi sinar 

ultraviolet pada panjang gelombang daerah UV-B (Prasetya, 2006). 

Untuk kemudahan penggunaan pada kulit, maka kulit batang kayu manis 

perlu diformulasi menjadi suatu sediaan farmasi. Sediaan semisolid dalam industri 

farmasi dapat berupa krim, gel, salep, ointment dan lotion. Bentuk sediaan yang 

dipilih adalah emulgel. Emulgel merupakan salah satu bentuk sediaan kulit yang 

merupakan gabungan dari sediaan emulsi dan gel. Sediaan emulgel disebut juga 

sebagai sediaan emulsi yang viskositas fase airnya ditingkatkan melalui 

penambahan gelling agent. Kelebihan dari sediaan emulgel ini adalah nyaman 

digunakan dan mampu melekat pada waktu yang relatif lama pada kulit sehingga 

dapat mendukung penggunaannya sebagai sediaan tabir surya (Panwar, 2011). 

Dari pertimbangan yang ada, maka pada penelitian ini akan diformulasikan 

sediaan emulgel tabir surya yang mengandung ekstrak kulit batang kayu manis 

dengan konsentrasi 1 %, 2 %, 3 %. Untuk evaluasi sediaan dilakukan penentuan 

karakteristik fisik dengan evaluasi penetapan pH, viskositas, daya sebar, 

aseptabilitas, daya antioksidan dan efektivitas uji nilai SPF sediaan emulgel tabir 

surya ekstrak kulit batang kayu manis (Cinnamomum burmannii) secara in vitro 

menggunakan metode spektrofotometri dengan berbagai kadar dengan 

penambahan HPMC sebagai gelling agent. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh kadar ekstrak kulit batang kayu manis (Cinnamomum 

burmannii) pada kadar (1 %, 2 % dan 3 %) sediaan emulgel dengan HPMC 

sebagai gelling agent terhadap karakteristik fisik (pH, viskositas, daya 

sebar), aseptabilitas dan nilai SPF? 

2. Pada kadar berapakah (1 %, 2 %, dan 3 %) ekstrak kulit batang kayu manis 

(Cinnamomum burmannii) yang dapat memberikan karakteristik fisik (pH, 

viskositas, daya sebar), aseptabilitas dan nilai SPF yang optimal pada 

sediaan emulgel dengan HPMC sebagai gelling agent? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menentukan pengaruh kadar ekstrak kulit batang kayu manis (Cinnamomum 

burmannii) pada kadar (1 %, 2 %, dan 3 %) sediaan emulgel dengan HPMC 

sebagai gelling agent terhadap karakteristik fisik (pH, viskositas, daya 

sebar), aseptabilitas dan nilai SPF. 

2. Menentukan pada kadar berapakah (1 %, 2 %, dan 3 %) ekstrak kulit batang 

kayu manis (Cinnamomum burmannii) yang dapat memberikan karakteristik 

fisik (pH, viskositas, daya sebar), aseptabilitas dan nilai SPF yang optimal 

terhadap sediaan dengan HPMC sebagai gelling agent sebagai tabir surya. 

 

1.4 Hipotesis Penelitian 

Peningkatan kadar ekstrak kayu manis (Cinnamomum burmannii) dapat 

meningkatkan nilai SPF. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar 

pengembangan formula sediaan ekstrak kayu manis (Cinnamomum burmannii) 

sebagai emulgel antioksidan dan tabir surya. 


