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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar belakang 

Mobilitas masyarakat yang takut dengan penuan sekarang banyak terjadi. 

Proses penuaan kulit mempunyai dua fenomena yang saling berkaitan yaitu proses 

penuaan intrinsik (chronologic aging) dan proses penuaan ekstrinsik (Leijden, 

1990; Jenkins, 2000). Proses penuaan intrinsik merupakan proses penuaan yang 

berlangsung secara alamiah yang disebabkan berbagai faktor dari dalam tubuh 

sendiri, seperti genetik, hormonal, dan ras. Fenomena ini tidak dapat dicegah 

(Cunnningham, 2003; Yaar & Gilchrest, 2007; Baumann & Saghari, 2009). Proses 

penuaan eks trinsik terjadi akibat berbagai faktor dari luar tubuh seperti sinar 

matahari/ultraviolet (Wlascheck, et al., 2001; Yaar & Gilchrest, 2007; Baumann 

& Saghari, 2009), kelembaban udara (Cunnningham, 2003; Yaar & Gilchrest, 

2007), suhu (Leijden, 1990; Baumann & Saghari, 2009), asap rokok, polusi 

(Baumann & Saghari, 2009), dan berbagai faktor eksternal lainnya yang dapat 

mempercepat proses penuaan kulit sehingga terjadi penuaan dini.  

Proses ini dapat dicegah dengan menghindari faktor-faktor yang 

mempercepat proses tersebut (Cunnningham, 2003; Yaar & Gilchrest, 2007; 

Baumann & Saghari, 2009). Sinar ultraviolet (UV) merupakan faktor luar yang 

paling berperan sebagai penyebab terjadinya proses penuaan kulit. Penuaan kulit 

yang dipicu oleh pajanan sinar UV kronik dan repetitif yang disebut photoaging 

dapat memperberat proses penuaan alami yang terjadi (Yaar & Gilchrest, 2008). 

Paparan sinar UV kronik menghasilkan radikal bebas yang menyebabkan berbagai 

kerusakan struktur dan lapisan kul it, tetapi perubahan yang paling besar tampak 

pada lapisan dermis (Fisher, 2002). Ada beberapa cara untuk mengurangi 

kerusakan kulit dari radikal bebas akibat sinar UV, yaitu menghindari paparan UV 

yang berlebihan, pemakaian pakaian pelindung sinar UV, pemakaian krim tabir 

surya, obat topikal vitamin A atau turunannya, atau obat topikal yang 

mengandung antioksidan, serta mengkonsumsi antioksidan, baik yang terdapat 

pada makanan maupun berupa suplemen (Baumann & Allemann, 2009 ; Burke, 

2010).  Antioksidan dapat diperoleh dalam bentuk sintetik dan alami. 
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Salah satu sumber antioksidan alami yang tergolong sangat aktif adalah 

tumbuhan kemangi (Ocimum sanctum L.). Dilaporkan ekstrak etanol air kemangi 

mempunyai IC50 sebesar 34,21μg/mL (Gupta S, 2012). Kemangi mempunyai 

aroma yang tajam dan khas aromatik. Kemangi (Ocimum sanctum L.) adalah 

herbal milik keluarga Lamiaceae. Anti oksidan dapat dimanfaatkan sebagai tabir 

surya (Dita dkk, 2014). 

Kemangi (Ocimum Sanctum L.) memiliki sumber yang kaya senyawa 

fitokimia seperti asam oleat, Dimetil benzena, camphene, Myrecene, Etil benzena, 

Limocene, sabinene, Vitamin C, Kalsium, Fosfor dan berbagai lainnya 

mikronutrien (Joseph dan Nair, 2013). Daun Kemangi (Ocimum sanctum L.) 

mengandung beberapa macam kandungan kimia diantaranya 1,8 sineol, anthol, 

apigenin, stigmaasterol, tripofan, tannin, sterol, dan boron (Hariana, 2007; 

Dharmayanti, 2007). Dilaporkan tanin adalah senyawa polifenol yang dapat 

melawan radiasi ultraviolet (Alena et.al., 2003). Daun kemangi mengandung tanin 

(4,6%), flavonoid, triterpenoid, minyak atsiri. Komponen minyak atsiri kemangi 

terdiri dari eugenol (62%), metileugenol, eukaliptol, estagrol, borneol, geraniol, 

aneto, safrol, linalool. Flavonoidnya terdiri dari flavon epigenin, luteolin, flavon 

C-glukosida orientin, vicenin, cirsilineol, cirsimaritim, isothymusin (Sudarsono 

dkk, 2002).  

Sediaan tabir surya yang paling menyenangkan adalah dalam bentuk krim. 

Krim adalah bentuk sediaan setengah padat mengandung satu atau lebih bahan 

obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Secara Tradisional 

istilah krim digunakan untuk sediaan setengah padat yang mempunyai konsistensi 

relatif cair di formula sebagai emulsi air dalam minyak(a/m) atau minyak dalam 

air(m/a) (Budiasih, 2008).  

Keuntungan sediaan krim adalah meningkat kan efektivitas penggunaan 

bahan aktif pada kulit, mudah digunakan (aseptabel) dan penyebaran di kulit 

mudah merata sehingga konsumen lebih memilih untuk menggunakan sediaan 

krim daripada sediaan yang lain. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka pada 

penelitian ini dilakukan penentuan karakteristik fisik dan kimia sediaan krim tipe 

o/w ekstrak kemangi (Ocimum sanctum L.) dengan kadar 1%, 2%, dan 3%, 

dengan basis vanishing cream dengan emulgator asam stearat dan TEA. Krim tipe 
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o/w bersifat mudah dicuci, tidak lengket dan memberikan sensasi dingin saat 

dipakai serta bahan aktif yang mudah terpenetrasi di kulit.  

Pada penelitian ini dilakukan penentuan karakteristik fisik dengan evaluasi 

tipe emulsi, penetapan pH, viskositas, daya sebar, cemaran mikroba, aseptabilitas 

dan efektivitas sediaan krim tabir surya ekstrak daun kemangi (Ocimum sanctum 

L.) dengan berbagai kadar dalam basis vanishing cream. Selain itu juga dilakukan 

pengujian secara in vitro dengan menggunakan spektrofotometri UV-Vis untuk 

mengetahui seberapa besar nilai Sun Protection Factor (SPF) yang terkandung 

dalam sedian krim tabir surya dalam berbagai kadar (1%, 2%, dan 3%). 

 

1.2 Rumusan masalah 

1. Bagaimana pengaruh kadar ekstrak kemangi (1%, 2%, 3%) terhadap 

karakteristik fisika (organoleptis, viskositas, penetapan daya sebar, cemaran 

mikroba), kimia (pH), dan aseptabilitas krim kemangi dengan basis 

vanishing cream?   

2. Bagaimana pengaruh kadar ekstrak kemangi (1%, 2%, 3%) dalam krim 

basis vanishing cream terhadap efektivitas tabir suryanya?  

3. Krim ekstrak kemangi pada kadar berapakah yang mempunyai nilai SPF 

yang tertinggi dan karakteristik fisika (organoleptis, viskositas, penetapan 

daya sebar, cemaran mikroba), kimia (pH), dan aseptabilitas terbaik? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menentukan pengaruh kadar ekstrak kemangi (1%, 2%, 3%) pada sediaan 

krim basis vanishing terhadap karakteristik fisika (organoleptis, viskositas, 

penetapan daya sebar, cemaran mikroba), kimia (pH) dan aseptabilitas.  

2. Menentukan pengaruh kadar ekstrak kemangi (1%, 2%, 3%) pada sediaan 

krim tipe o/w terhadap daya tabir surya.  

3. Menentukan sediaan dengan kadar berapakah krim tipe o/w yang 

mempunyai daya tabir surya tertinggi, dan karakteristik fisika (organoleptis, 

viskositas, penetapan daya sebar), kimia (pH) dan aseptabilitas yang terbaik. 
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1.4 Hipotesa Penelitian 

Peningkatan kadar ekstrak kemangi (1%, 2%, 3%) krim tipe o/w akan 

meningkatkan nilai Sun Protection Factor (SPF). 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar 

pengembangan formula ekstrak kemangi (Ocimum sanctum L.) dalam basis 

vanishing cream sebagai krim tabir surya. 

 


