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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tanaman Kemangi 

2.1.1 Klasifikasi  

Klasifikasi dari tanaman kemangi adalah sebagai berikut :  

Regnum  : Plantae  

Divisio  : Spermatophyta  

Sub division  : Angiospermae  

Classis  : Dicotyledonae  

Ordo   : Tubiflorae  

Familia  : Lamiaceae 

Genus   : Ocimum  

Species  : Ocimum sanctum L. 

(Syamsuhidayat dan Hutapea, 1991)     

     

 

 

 

Gambar 2.1 Tanaman Kemangi 

( Koleksi Pribadi ) 

2.1.2 Morfologi 

Kemangi (Ocimum sanctum L.) adalah tumbuhan tahunan yang tumbuh 

tegak dengan cabang yang banyak. Kemangi merupakan semak dan memiliki 

tinggi 30-150 cm. Batangnya berkayu, berbentuk segi empat, beralur, 

bercabang,  dan berbulu.  Daun dari kemangi ini merupakan daun tunggal 

dengan bentuk bulat telur yang ujungnya runcing, sedangkan pangkalnya 

tumpul dan tepinya bergerigi dengan tulang daun  menyirip, panjangnya 14-16 

mm, lebar 3-6 mm, dan berwarna hijau. Bunganya majemuk berbentuk tandan 

dan berbulu. Daun pelindung berbentuk elips, bertangkai pendek, mahkota 

berbentuk bulat telur dan berwarna putih keunguan. Kemangi memiliki buah 

kecil dan berwarna hitam, serta memiliki akar tungggang (Proseanet, 2013). 
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2.1.3 Kandungan Kimia Daun Kemangi 

Berdasarkan penelitian-penelitian pada genus Ocimum, tanaman ini 

mengandung senyawa flavonoid, tannin, dan minyak atsiri. Beberapa bahan 

kimia yang terkandung pada seluruh bagian tanaman kemangi diantaranya 

adalah sineol, anthol, apigenin, stigmaasterol, triptofan, tannin, sterol, dan 

boron, sedangkan pada daunnya penelitian fitokimia telah membuktikan 

adanya flavonoid, glikosid, asam gallic dan esternya, asam caffeic, dan minyak 

atsiri yang mengandung eugenol (70,5%) sebagai komponen utama (Kusuma, 

2010). Tanaman kemangi berpotensi untuk menekan pertumbuhan bakteri 

tersebut karena kandungan minyak atisiri dan flavonoidnya yang bersifat 

antibakteri (Ariani, 2000). Tanaman kemangi mengandung minyak atsiri yang 

banyak dilaporkan memiliki aktivitas antibakteri. Aktivitas minyak atsiri daun 

kemangi sebagai antibakteri telah diteliti oleh Maryati dkk., (2007). 

Flavonoid dan tanin berperan dalam perlindungan kulit dari sinar 

matahari. Menurut Svobodová et al. (2003), tanin merupakan polifenol yang 

memiliki aktivitas antioksidan kuat yang dapat melindungi kerusakan terhadap 

radikal bebas yang disebabkan oleh paparan sinar UV, mengurangi resiko 

kanker kulit, dan penuaan dini. Tanin mampu mengurangi produksi H²O², 

menghambat induksi ornitin dekar boksilase dan menstimulasi sintesis DNA 

pada epidermis.  

Dua flavonoid larut air adalah  Orientin dan Vicenin mampu 

melindungi kromosom  limfosit darah dari pengaruh radiasi (Pattanayak et al., 

2010). Flavonoid merupakan golongan fenol terbesar dan umumnya terdapat 

pada semua tumbuhan hijau sebagai glikosida dan terdapat pada seluruh bagian 

tanaman termasuk pada buah (Sirait, 2007). Hubungan antara total fenol dan 

senyawa flavonoid dengan aktivitas antioksidan bahwa semakin meningkatnya 

konsentrasi total fenol atau senyawa flavonoid, maka semakin tinggi tingkat 

aktivitas antioksidan dari tumbuhan tersebut (Erukainure et al. 2011). 

Tiap 100 gram kemangi mengandung vitamin C (83µg), karoten (2,5µg), Ca 

(3,15%), P (0,34%), Fe (2,32µg), Ni (0,73µg), Cr (2,9µg) (Singh, 2012; 

Sudarsono, 2002). 
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2.1.4 Tanin  

Senyawa polifenol yang menyebabkan rasa sepat pada buah ataupun 

bagian tanaman lain adalah tanin. Tanin dapat mengendapkan protein, sehingga 

jika tanin mengalami kontak dengan lidah maka reaksi pengendapan protein 

ditandai dengan rasa sepat atau astringen. Tanin juga dapat menurunkan 

aktivitas enzim pencernaan (protease dan amilase) dan mampu mengganggu 

aktivitas penyerapan protein pada dinding usus. Penentuan kandungan total 

tanin secara umum didefinisikan sebagai senyawa polifenol yang memiliki 

berat molekul cukup tinggi dan dapat membentuk kompleks dengan protein. 

Kandungan total tanin dinyatakan dalam mg/kg asam tanat. Tanin merupakan 

senyawa aktif metabolit sekunder yang diketahui mempunyai beberapa khasiat 

yaitu sebagai astringen, anti diare, anti bakteri dan antioksidan.  

Tanin merupakan komponen zat organik yang sangat kompleks, terdiri 

dari senyawa fenolik yang sukar dipisahkan dan sukar mengkristal, 

mengendapkan protein dari larutannya dan bersenyawa dengan protein tersebut 

(Desmiaty et al., 2008). Tanin dibagi menjadi dua kelompok yaitu tanin 

terhidrolisis dan tanin terkondensasi. Tanin memiliki peranan biologis yang 

kompleks mulai dari pengendap protein hingga pengkhelat logam. Tanin juga 

dapat berfungsi sebagai antioksidan biologis (Hagerman, 2002). Tanin larut 

dalam alkohol, aseton dan air, tidak larut dalam benzene, kloroform, petroleum 

eter, karbondisulfida, sedikit larut dalam etil asetat. 
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2.2 Tabir Surya 

2.2.1 Definis dan Jenis Tabir Surya 

Tabir surya dimasukkan ke dalam golongan obat yang bertujuan untuk 

melindungi strktur dan fungsi dari kulit manusia karena kerusakan akibat dari 

sinar matahari. Tabir surya harus dibuat dari bahan yang aman, tabir surya ini 

bisa berbentuk larutan, gel, krim atau salep yang nantinya dapat menyerap 95% 

atau lebih sinar UV-B,sinar UV-A dan dapat mecegah efek yang dapat 

merugikan dari paparan sinar UV pada manusia (Harun, 1995) 

Tabir surya menurut cara pemakaiannya ada dua cara, yaitu (Harun, 1995): 

1. Tabir surya Oral 

Dipergunakan untuk pengobatan penyakit tertentu tetapi belum terbukti 

mempunyai kemampuan untuk menvegah sengatan matahari yaitu vitamin E, 

Chloroquine, beta carotin.  

2. Tabir surya Topikal 

Dibedakan menurut cara kerjanya: 

a. Tabir surya fisik 

Mengandung bahan tidak tembus cahaya misalnya titanium diozida, 

zinc ozida, kaolin atau bedak yang dapat memancarkan sinar UV dan sinar 

nampak (290 nm – 760 nm). Tabir surya fisik ini diperlukan untuk penderita 

yang sensitif untuk UV-A dan sinar tampak dan dapat dioleskan pada tempat 

tertentu misalnya pada hidung, bibir, dan telinga. 

b. Tabir surya kimiawi 

Mempunyai jalur spektrum sempit, menyerap sinar UV-B biasanya 

tidak berwarna, tidak menyebabkan iritasi dan fotosensitasi, stabil, tidak 

menguap dan tidak berwarna pada kuit dan baju.  

Ada tiga golongan dari tabir surya kimiawi: 

1. Mengandung Para Amino Benzoic Acid (PARA) atau PABA ester. 

2. Tabir surya non PABA 

3. Tabir surya campuran yang mengandung dua atau lebih bahan aktif. 

c. Tabir surya kombinasi 

Mengandung 2 atau lebih bahan kimia yang dapat menyerap atau 

menghambur sinar UV. Misal zinc-oxide, titnium dioxide. 



9 
 

 
 

2.2.2 Titanium Dioksid 

Reaksi transformasi berlangsung pada permukaan bahan katalis 

semikonduktor yang terinduksi oleh sinar. Dari beberapa jenis semikonduktor 

yang ada hingga saat ini, TiO2 powder memiliki aktivitas fotokatalitik yang 

tinggi, stabil dan tidak beracun. Secara komersial TiO2 powder juga mudah 

didapat dan diproduksi dalam jumlah besar (Slamet et al. 2003). Pada 

perkembangan fotokatalis TiO2 digunakan secara luas sebagai antibakteri pada 

pasta gigi dan kosmetika serta desinfeksi bakteri (Fatimah & Wijaya, 2005). 

Titanium dioksid atau anatase titanium dioxide memiliki rumus kimia 

TiO2. Merupakan serbuk putih, tidak berbau dan tidak berasa, serbuk tidak 

higroskopis. Partikel serbuk kurang dari 1µm. titanium dioksid praktis tidak 

larut dalam pelarut organik, larut dalam asam sulfat pekat. Dalam dunia 

kosmetika digunakan sebagai sunscreen. Titanium dioksida juga menunjukkan 

kemampuan menginduksi photooxidation (Handbook of Pharmaceutical 

Exipients, 5
th

 edition:782). 

 

2.2.3 Sinar Matahari dan Pengaruh pada Kulit 

Sinar matahari mencapai permukaan bumi menyebabkan kerusakan 

pada kulit terutama spektrum panjang gelombang mulai dari infra merah 

sampai sinar UV. 

- Panjang gelombang UV – B   : 290 nm – 320 nm 

- Panjang gelombang UV -  A   : 320 nm – 400 nm 

- Panjang gelombang sinar tampak    : 400 nm – 760 nm 

- Panjang gelombang sinar infra merah  : 760 nm – 3000 nm 

Pengertian dari komponen Sinar Matahari (Harun, 1995) 

1. Sinar Ultra Violet A 

Menyebabkan wrna kehitaman yang timbulnya segera atau 

beberapa saat kemudian. 

2. Sinar Ultra Violet B 

Radiasi sengatan matahari, reaksi pada kulit terhadap beberapa kali 

paparan sinar matahari (10-15 MED = Mnimal Erythema Dose) dapat 

menyebabkan sengatan matahari yang hebat sehingga akan tampak adanya 
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pembengkakan yang hebat dan timbulnya gelembung pada kulit. Reaksi 

kemerahan ini intensitasnya maksimal antara 15-24 jama setelah paparan 

dengan sinar UV-B. Jadi sinar UV-A dan UV-B adalah “erythemogenic 

dan melanogenic” 

3. Sinar Ultra Violet C 

Radial germicidal. Sinar UV ini tidak mecapai permukaan bumi 

karena adanya ozon atmosfer. Dapat juga menyebabkan melanogenesis 

meskipun tidak seefektif sinar UV-B dan UV-A. Reaksi erythema yang 

ditimbulkannya intensitas maksimumnya dalam 6-8 jam setelah paparan, 

selain itu UV-C dapat juga merusak jaringan. 

 

2.3 Spektroskopi Ultra Violet-Visibel 

Spektrofotometri UV-Vis merupakan salah satu metode dalam kimia 

analisis yang digunakan untuk menentukan komposisi suatu sampel baik secara 

kuantitatif dan kualitatif yang didasarkan pada interaksi antara materi dengan 

cahaya. Peralatan yang digunakan dalam spektrofotometri UV-Vis disebut 

spektrofotometer UV-Vis. Cahaya yang dimaksud dapat berupa cahaya visibel, 

UV dan inframerah, sedangkan materi dapat berupa atom dan molekul namun 

yang lebih berperan adalah elektron valensi. Sinar atau cahaya yang berasal dari 

sumber tertentu disebut juga dengan radiasi elektromagnetik. Radiasi 

elektromagnetik yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah cahaya 

matahari. Prinsip kerja spektrofotometer UV-Vis yakni radiasi pada rentang 

panjang gelombang 200-800 nm dilewatkan melalui suatu larutan senyawa. 

Elektron-elektron pada ikatan didalam molekul menjadi tereksitasi sehingga 

menempati keadaan kuantum yang lebih tinggi dan dalam proses menyerap 

sejumlah energi yang melewati larutan tersebut (Sastrohamidjojo, 2007). 

 

2.4 Ekstraksi 

Ekstraksi adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut 

sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut cair. simplisia 

yang diekstrak mengandung senyawa aktif yang dapat larut dan senyawa yang 

tidak dapat larut seperti serat, karbohidrat, protein, dan lain-lain. Senyawa aktif 
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yang terdapat dalam berbagai simplisia dapat digolongkan kedalam golongan 

minyak atsiri, alkaloid, flavonoid, dan lain-lain. Struktur kimia yang berbeda-beda 

akan mempengaruhi kelarutan serta senyawa-senyawa tersebut terhadap 

pemanasan, udara, cahaya, logam berat, dan derajat keasaman. Dengan 

diketahuinya senyawa aktif yang terkandung simplisia akan mempermudah 

pemilihan pelarut dan cara ekstraksi yang tepat. 

Ekstrak adalah sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstraksi 

senyawa aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut 

yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diupkan dan massa atau 

serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang 

ditetapkan (DepKes RI, 2000). 

Ekstraksi dengan menggunakan pelarut dibedakan menjadi dua cara yaitu 

cara dingin dan cara panas (DepKes RI, 2000). 

1) Cara dingin 

a. Maserasi 

Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisia dengan menggunakan 

pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada 

temperature ruang. Cara ini dapat menarik zat-zat berkhasiat yang tahan 

pemanasan maupun tidak tahan panas. 

b. Perkolasi  

Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru sampai 

sempurna yang umumnya dilakukan pada temperature ruangan. Ekstraksi ini 

membutuhkan pelarut yang banyak. 

2) Cara panas 

a. Refluks  

Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperature tinggi, 

selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relative konstan 

dengan adanya pendingin balik. 

b. Digesti  

Digesti adalah maserasi kinetik (dengan pengadukan kontinyu) pada 

temperatur yang lebih tinggi dari temperatur ruangan, yaitu secara umum 

dilakukan pada temperatur 40°-50°C. 
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c. Infus  

Infus adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperature penngas air 

(bejana infus dalam penangas air mendidih, temperatur 96-98°C) selama 

waktu tertentu (15-20 menit). 

d. Dekok  

Dekok adalah infus dalam waktu yang lebih lama dan temperatur 

sampai titik didih air. 

 

Pada penelitian ini, proses ekstraksi dilakukan dengan menggunakan metode 

maserasi. Dasar dari maserasi adalah melarutnya kandungan simplisi dari sel yang 

rusak, yang terbentuk pada saat penghalusan, ekstraksi bahan kandungan dari sel 

yang masih utuh. Setelah selesai waktu maserasi, artinya keseimbangan antara 

bahan yang diekstraksi pada bagian dalam sel dengan masuk ke dalam cairan, 

telah tercapai maka proses ekstraksi telah berakhir. Selama maserasi atau proses 

perendaman dilakukan pengocokan berulang-ulang. Upaya ini menjamin 

keseimbangan konsentrasi bahan ekstraksi yang lebih cepat didalam cairan. 

Sedangkan keadaan diam selama maserasi menyebabkan turunannya berpindah 

bahan aktif. Kelebihan ekstraksi maserasi dibanding metode ekstraksi lain adalah 

lebih mudah, murah, dapat digunakan pada zat aktif tidak tahan pemanasan. 

 

2.5 Krim 

2.5.1 Definisi krim 

Menurut Farmakope Indonesia edisi ke IV Krim adalah bentuk sediaan 

setengah padat mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi 

dalam bahan dasar yang sesuai. Secara tradisional telah digunakan untuk 

sediaan setengah padat yang mempunyai konsistensi relatif cair diformulasi 

sebagai emulsi air dalam minyak dan minyak dalam air. Contoh krim yang 

mudah dicuci dengan air biasanya digunakan untuk kosmetik dan estetika. 

Krim merupakan sistem emulsi sediaan semipadat mengandung satu 

atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai 

dengan penampilan tidak jernih. Dua cairan yang tidak saling bercampur 

cenderung membentuk tetesan-tetesan jika diaduk secara mekanis. Jika 

pengocokan dihentikan, tetesan akan bergabung menjadi satu dengan cepat dan 



13 
 

 
 

kdua cairan tersebut akan memisah. Lamanya terjadi tetesan tersebut dapat 

ditingkatkan dengan menambahkan suatu pengemulsi. Biasanya hanya ada satu 

fase yang bertahan ada dalam bentuk satu tetesan dengan jangka waktu yang 

lama. Fase ini disebut fase dalam dan fase ini dikelilingi fase luar. Ada dua 

bentuk emulsi dalam bahasa kosmetik, yaitu emulsi yang mempunyai fase 

dalam minyak dan fase luar air, sehingga disebut emulsi minyak dalam air 

(m/a). Sebaliknya emulsi yang mempunyai fase dalam air dan fase luar minyak 

disebut emulsi air dalam minyak dan dikenal sebagai a/m (Rieger, 1994). 

Krim merupakan bentuk sediaan yang paling banyak digunakan untuk 

pemakaian eksternal karena sediaan ini memiliki kelebihan yaitu (Widyastuti, 

2011) : 

a. Tidak memberikan kesan lengket dikulit. 

b. Pemakaian nyaman, mudah menyebar ke permukaan kulit dan mudah 

dioleskan. 

c. Tidak mengiritasi kulit. 

d. Mudah tercuci dengan air,sehingga mudah digunakan dari tempat 

pemakaian. 

Berdasarkan tipe emulsi, krim dibedakan menjadi dua yaitu (Widyastuti, 2011) 

a. Basis krim tipe minyak dalam air (o/w) 

Basis krim tipe ini fase luarnya adalah air dan fase dalamnya adalah 

minyak yang terdispersi dalam air dengan bantuan suatu emulgator. Krim ini 

paling banyak digunakan karena memiliki beberapa keuntungan antara lain: 

1. Dapat memberikan efek paling cepat daripada dasar salep minyak. 

2. Pada penggunaan tidak tampak atau tidak berbekas. 

3. Dapat diencerkan oleh air. 

4. Mudah dicuci oleh air. 

b. Basis krim tipe air dalam minyak (w/o) 

Basis tipe ini terdiri dari minyk sebagai fase luar dan air sebaga fase 

dalamnya. Fase ini terdispersi dalam fase minyak dengan bantuan emulgator. 

Basis krim ini lebih mudah terdispersi, dapat memberikan efek oklusif dan 

hangat pada kulit meskipun sedikit, karena setelah fase air menguap pada kulit 

tertinggal suatu lapisan film dari lemak, dapat memberikan efek kerja obat 
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yang lebih lama karena dapat lebih lama tinggal di kulit dan tidak cepat 

mongering. 

 

2.5.2 Vanishing cream 

Vanishing cream adalah basis yang dapat dicuci dengan air yaitu emulsi 

minyak dalam air. Diberi istilah demikian, karena waktu krim ini digunakan 

dan digosokkan pada kulit, hanya sedikit atau tidak terlihat. Hilangnya krim ini 

dari kulit dipermudah oleh emulsi minyak dalam air yang terkandung 

didalamnya. Basis yang dapat dicuci dengan air akan membentuk suatu lapisan 

tipis yang semipermeabel setelah air menguap pada tempat yang digunakan 

(Widyastuti, 2011). 

Syarat mutu pelembab kulit terdapat pada SNI 16-4399-1996 yang dapat 

dilihat pada table II.1 

Table II.1 syarat mutu Pelembab Kulit (Badan Standarisasi Nasional, 1996) 

No Kriteria Satuan Syarat 

1 Penampakan  - Homogen 

2 PH - 4,5-8 

3 Bobot Jenis g/mL 0,95-1,05 

4 Viskositas cP 2000-50.000 

5 Cemaran Mikroba Koloni/gram Maksimum 10² 

 

2.6 Emulgator 

Pada pembuatan krim perlu digunakan zat pengemulsi atau emulgator. 

Emulgator didefinisikan sebagai senyawa yang mempunyai aktivitas permukaan 

(Surface active agent) sehingga dapat menurunkan tegangan permukaan (Surface 

tansion) antara cairan-cairan yang terdapat dalam suatu sistem. Kemampuannya 

menurunkan tegangan permukaan merupakan hal yang menarik karena emulgator 

memiliki struktur kimia yang mampu menyatukan kedua senyawa yang berbeda 

polaritasnya (Ansel, 1989). 

Asam stearat merupakan emulgator yang digunakan pada krim tipe o/w. 

Asam stearat digunakan sebagai emulgator dan bahan pelarut. Konsentrasi asam 

stearat yang digunakan dalam pembuatan krim berkisar antara 1-20% (Rowe et 

all, 2009). Contoh emulgator yang dipilih untuk skripsi ini adalah Asam stearat 

dan Trietanolamin. 
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1. Asam stearat (Rowe et al., 2009) 

Sinonim : Acid cetylacetic; Crodacid; E570; Edernol 

Rumus molekul   : C18H36O2 

Berat molekul : 284,47 

Pemerian : Kristal padat warna putih atau sedikit kekuningan, 

mengkilap, sedikit berbau dan berasa seperti lemak. 

Kelarutan : sangat larut dalam benzene, CCl4,  kloroform, dan 

eter, larut dalam etanol (96%), heksan dan propilen 

glikol, praktis tidak larut dalam air. 

Suhu Lebur : ≥ 54
o
C 

Penggunaan : bahan pembentuk emulsi 

Inkompatibilitas  : dengan  logam Hidroksi, obat naproxen, dan bahan 

pengoksidasi. 

Asam Stearat dalam sediaan topical digunakan sebagai pembentuk emulsi 

dengan konsntrasi kadar 1 – 20%. Sebagian dari asam stearat dinetralkan dengan 

alkalis atau TEA untuk memberikan tekstur krim elastik. 

2. Trietanolamin (Rowe et al., 2009) 

Sinonim : TEA; Triethylilamin; rihydroxytriethylamine; 

trolaminum 

Rumus molekul : C6H15NO3 

Berat molekul : 149,19 

Pemerian : cairan kental tidak berwarna, bau lemah mirip 

amoniak, sangat  higroskopis 

Kelarutan : dapat bercampur dengan air, alcohol, gliserin; larut 

dalam gliserin 

Penggunaan : dalam formulasi terutama digunakan sebagai bahan 

pembentuk emulsi. Kegunaan lain yaitu sebagai 

buffer, pelarut, humektan, dan polimer plasticizer 

Bila dicampur dalam proporsi yang seimbang dengan asam lemak seperti 

asam stearat atau asam oleat akan membentuk sabun anionic yang berguna 

sebagai bahan pengemulsi yang menghasilkan emulsi tipe o/w dengan PH 8. 
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2.7 Formulasi Basis 

Pada penelitian ini menggunakan basis vanishing cream untuk digunakan 

dalam formulasi sediaan kosmetika ekstrak Kemangi  

Tabel II.2 Komposisi basis vanishing cream modifikasi dari Ditter, 1970 

(Widyastuti, 2011): 

Bahan       %b/b 

Asam stearat      15 

Malam putih      2 

Vaselin putih     8 

Trietanolamin      1,5 

Nipagin      0,25 

Nipasol      0,125 

Gliserin      15 

Aquades sampai dengan    100 

 

Komposisi Penyusun  

3. Asam stearat (Rowe et al., 2009) 

Sinonim : Acid cetylacetic; Crodacid; E570; Edernol 

Rumus molekul   : C18H36O2 

Berat molekul : 284,47 

Pemerian : Kristal padat warna putih atau sedikit kekuningan, 

mengkilap, sedikit berbau dan berasa seperti lemak. 

Kelarutan : sangat larut dalam benzene, CCl4,  kloroform, dan 

eter, larut dalam etanol (96%), heksan dan propilen 

glikol, praktis tidak larut dalam air. 

Suhu Lebur : ≥ 54
o
C 

Penggunaan : bahan pembentuk emulsi 

Inkompatibilitas  : dengan  logam Hidroksi, obat naproxen, dan bahan 

pengoksidasi. 

Asam Stearat dalam sediaan topical digunakan sebagai pembentuk emulsi 

dengan konsntrasi kadar 1 – 20%. Sebagian dari asam stearat dinetralkan dengan 

alkalis atau TEA untuk memberikan tekstur krim elastik. 

4. Malam putih (Rowe et al, 2009) 

Sinonim : white beeswx 



17 
 

 
 

Pemerian : tidak berasa, serpihan putih dan sedikit tembus 

cahaya. 

Kelarutan : larut dalam kloroform, eter, minyak menguap, 

sedikit larut dalam etanol (95%), praktis tidak larut 

dalam air. 

Suhu lebur : 61 - 65
o
C 

Inkompatibilitas : dengan bahan pengoksidasi. 

Penggunaan : bahan penstabil emulsi, bahan pengeras. 

 Pada sediaan cream dan ointments digunakan untuk meningkatkan 

konsistensi dan menstabilkan emulsi air dalam minyak. 

5. Vaselin putih (Rowe et al, 2009) 

Sinonim : white petrolatum; white petroleum jelly. 

Pemerian : berwarna putih, tembus cahaya, tidak berbau dan 

tidak berasa. 

Kelarutan : praktis tidak larut dalam aseton, etanol, gliserin dan 

air; larut dalam benzene, kloroform, eter, heksan dan 

minyak menguap. 

Penggunaan : emolien cream, topikal emulsi, topikal ointments 

dengan konsentrasi antara 10-30%. 

6. Trietanolamin (Rowe et al., 2009) 

Sinonim : TEA; Triethylilamin; rihydroxytriethylamine; 

trolaminum 

Rumus molekul : C6H15NO3 

Berat molekul : 149,19 

Pemerian : cairan kental tidak berwarna, bau lemah mirip 

amoniak, sangat  higroskopis 

Kelarutan : dapat bercampur dengan air, alcohol, gliserin; larut 

dalam gliserin 

Penggunaan : dalam formulasi terutama digunakan sebagai bahan 

pembentuk emulsi. Kegunaan lain yaitu sebagai 

buffer, pelarut, humektan, dan polimer plasticizer 
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Bila dicampur dalam proporsi yang seimbang dengan asam lemak seperti 

asam stearat atau asam oleat akan membentuk sabun anionic yang berguna 

sebagai bahan pengemulsi yang menghasilkan emulsi tipe o/w dengan PH 8. 

7. Nipagin (Rowe et al, 2009) 

Sinonim : asam 4-hidroksibenzoat metal ester, metal p-

hidroksibenzoat, metal parahidroksibenzoat, metal 

paraben. 

Rumus molekul : C8H8O3 

Berat molekul : 152,15 

Pemerian : Kristal tidak berwarna atau kristal serbuk kristal 

putih, tidak berbau atau hampir tidak berbau dan 

sedikit rasa membakar. 

Kelarutan  : pada suhu 25
o
C larut dalam 2 bagian etanol, 3 

bagian etanol (95%), 6 bagian etanol (50%), 200 

bagian etanol (10%), 10 bagian eter, 60 bagian 

gliserin, 2 bagian metanol, praktis tidak larut dalam 

minyak mineral, larut dalam 200 bagian minyak 

kacang, 5 bagian propilen glikol, 400 bagian air 

(25
o
C), 50 bagian air (50

o
C) dan 30 bagian air 

(80
o
C). 

Penggunaan : digunakan sebagai pengawet antimikroba sediaan 

kosmetik, sendiri atau kombinasi dengan paraben 

atau pengawet yang lain. Efektifitas sebagai 

pengawet dapat ditingkatkan dengan penambahan 2 

– 5% propilen glikol, feniletil alkohol atau EDTA. 

Efek sinergis sebagai pengawet terjadi pada 

penggunaan metilparaben dengan paraben lain. 

Kadar metilparaben untuk sediaan topikal sebesar 

0,02% – 0,3%. 

Stabilitas : larutan pada pH 3 – 6 stabil (dekomposisi kurang 

dari 10%) selama 4 tahun penyimpanan pada suhu 

ruang. Larutan pH 8 atau lebih mengalami hidrolisis 
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(dekomposisi terjadi lebih dari 10%) setelah 

penyimpanan selama 60 hari pada suhu ruang. 

Inkompatibilitas : aktivitas antimikroba berkurang dengan kehadiran 

surfaktan 19lastic19 seperti polisorbat 80 karena 

miselisasi. Penambahan 10% propilen glikol 

menunjukkan efek potensiasi dan mencegah 

interaksi antara paraben dengan polisorbat 80. 

Inkompatibel dengan bentonit, magnesium trisiklat, 

talk, tragakan, sodium 19lastic19, minyak esensial, 

sorbitol dan 19lastic19; diabsorbsi oleh 19lastic 

tergantung pada jenis 19lastic dan pembawa yang 

digunakan, botol polietilen tidak mengabsorbsi 

metilparaben; mengalami perubahan warna akibat 

hidrolisis dengan adanya besi, alkali lemah atau 

asam kuat. 

8. Nipasol (Rowe et al, 2009) 

Sinonim : 4-hydroxybenzoic acid propyl ester; propagin; 

propyl paraben; propyl p-hydoxybenzoate. 

Rumus molekul :  C10H12O3 

Berat molekul :  180,20 

Pemerian : Kristal putih, tidak berbau dan tidak berasa. 

Kelarutan : larut dalam aseton, eter, 1,1 bagian etanol, 5,6 

bagian etanol (50%), 250 bagian gliserin, 3330 

bagian mineral oil, 70 bagian minyak kacang, 3,9 

bagian propilen glikol, 110 bagian propilen glikol 

(50%), 4350 bagian air (15
o
C), 2500 bagian air, 225 

bagian air (80
o
C). 

Penggunaan : digunakan sebagai pengawet antimikroba sediaan 

kosmetik, sendiri atau kombinasi dengan paraben 

atau pengawet yang lain. Kadar metilparaben untuk 

sediaan topical sebesar 0,01% – 0,6%. 
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Stabilitas : aktivitas mikroba berkurang dengan kehadiran 

surfaktan nonionik seperti polisorbat 80 karena 

miselisasi. Inkompatibel dengan bentonit, 

magnesium trisilikat, talk, tragakan, sodium alginate, 

minyak essensial, sorbitol dan atropin; diabsorbsi 

oleh plastik tergantung pada jenis plastik dan 

pembawa yang digunakan, botol polietilen tidak 

mengabsorbsi metilparaben; mengalami perubahan 

warna akibat hidrolisis dengan adanya besi, alkali 

lemah atau asam kuat. 

9. Gliserin (Rowe et al, 2009) 

Pemerian  : tidak berwarna, tidak berbau, viskos, cairan yang 

higroskopis, memiliki rasa yang manis, kurang lebih 

0,6 kali manisnya dari sukrosa. 

Kegunaan  : digunakan pada berbagai formulasi sediaan 

farmasetika, diantaranya adalah oral, ophtamical, 

topikal, dan sediaan parenteral. Pada formulasi 

farmasetika sediaan topikal dan kosmetik, gliserin 

utamanya digunakan sebagai humektan dan 

pelembut. Rentang gliserin yang digunakan sebagai 

humektan sebesar ≤ 30%. 

Stabilitas  : pada suhu 20⁰C. Gliserin sebaiknya ditempatkan 

yang sejuk dan kering. 

Kelarutan   : gliserin praktis tidak larut dengan benzena, 

kloroform, dan minyak, larut dengan etanol 95%, 

methanol dan air. 
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2.8 Kulit 

2.8.1 Struktur Kulit 

 

Gambar 2.3 Struktur Kulit 

Secara ilmiah kulit adalah lapisan terluar yang terdapat diluar 

jaringan yang terdapat pada bagian luar yang menutupi dan melindungi 

permukaan tubuh, kulit merupakan organ yang paling luas permukaan 

yang membungkus seluruh bagian luar tubuh sehingga kulit sebagai 

pelindung tubuh terhadap bahaya bahan kimia. 

Cahaya matahari mengandung sinar ultra violet dan melindungi 

terhadap mikroorganisme serta menjaga keseimbangan tubuh.misanya 

menjadi pucat, kekuning-kunigan, kemerah-merahan atau suhu kulit 

meningkat.Ganguan psikis juga dapat mengakibatkan kelainan atau 

perubahan pada kulit misanya karna stres, ketakutan, dan keadaan marah 

akan mengakibatkan perubahan pada kulit wajah. 

Kulit tersusun atas lapisan epidermis, lapisan dermis, dan lapisan 

hypodermis : 

1. Epidermis 

Epidermis yang merupakan lapisan terluar terdiri atas stratum 

korneum, stratum lusidum.stratum granulosum, dan stratum germinativum. 

Stratum korneum tersusun dari sel-sel mati dan selalu mengelupas.Stratum 

lusidum tersusun atas sel-sel yang tidak berinti dan berfungsi mengganti 

stratum korneum.Stratum granulosum tersusun atas sel-sel yang berinti dan 
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mengandung pigmen melanin. Stratum germinativum tersusun atas sel-sel 

yang selalu membentuk sel-sel baru ke arah luar. 

2. Dermis 

Lapisan ini mengandung pembuluh darah, akar rambut, ujung syaraf, 

kelenjar keringat, dan kelenjar minyak.Kelenjar keringat menghasilkan 

keringat.Banyaknya keringat yang dikeluarkan dapat mencapai 2.000 ml 

setiap hai, tergantung pada kebutuhan tubuh dan pengaturan suhu.Keringat 

mengandung air, garam, dan urea. Fungsi lain sebagai alat ekskresi adalah 

sebgai organ penerima rangsangan, pelindung terhadap kerusakan fisik, 

penyinaran, dan bibit penyakit, serta untuk pengaturan suhu tubuh. 

3. Hipodermis 

Hipodermis terletak di bawah dermis. Lapisan ini banyak mengandung 

lemak. Lemak berfungsi sebagai cadangan makanan, pelindung tubuh 

terhadap benturan, dan menahan panas tubuh. 

kulit dapat dibedakan yaitu; 

 Kulit Tebal  : Tebal 0,8 mm – 1,4 mm. Terdiri dari 5 lapisan. Dari 

bawah yaitu  : Stratum Basale (Germinativum), Stratum Spinosum, 

Stratum Granulosum, Stratum Lucidium, dan Stratum Corneum.  

 Kulit Tipis  : Tebal 0,07 mm – 0,12 mm. Memiliki 4 lapisan, tanpa 

Stratum Lucidium (Guton, Arthur C.) , terdapat pada bagian yang 

kekurangan rambut (telapak kaki dan telapak tangan). 

 

 Faktor perlindungan matahari (SPF) tergantung pada komposisi UV 

filter, dan jumlah dan jenis kendaraan dari tabir surya diterapkan. Dalam karya 

sebelumnya, kami menunjukkan bahwa kendaraan mempengaruhi ketebalan rata-

rata film tabir surya yang terbentuk pada aplikasi untuk substrat kulit dan 

ketebalan film berkorelasi secara signifikan dengan SPF in vitro. Dalam penelitian 

ini, kami menilai secara kuantitatif peran untuk tabir surya khasiat ketebalan film 

distribusi frekuensi lengkap tabir surya diukur dengan krim minyak dalam air, 

semprotan minyak dalam air, gel, minyak air dalam, dan formulasi semprotan 

alkohol. Sebuah metode komputasi yang digunakan untuk menentukan SPF di 

silico dari transmitansi UV dihitung berdasarkan ketebalan eksperimental film dan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pembuluh_darah
http://id.wikipedia.org/wiki/Rambut
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Syaraf&action=edit&redlink=1
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distribusi ketebalan, dan konsentrasi dan sifat spektral dari filter UV. formulasi 

yang diteliti dipamerkan SPF yang berbeda in vitro dan distribusi ketebalan film 

yang berbeda terutama dalam kisaran ketebalan kecil. Kami menemukan 

kesepakatan yang sangat baik antara SPF di silico dan SPF in vitro untuk semua 

tabir surya. Hasil ini menetapkan hubungan antara perlindungan matahari dan film 

ketebalan distribusi sebenarnya terbentuk oleh tabir surya diterapkan dan 

menunjukkan bahwa variasi dalam SPF antara formulasi ini terutama disebabkan 

pembentukan film sifat mereka. Hal ini juga membuka kemungkinan untuk 

mengintegrasikan pengaruh kendaraan menjadi alat untuk di prediksi silico dari 

kinerja formulasi tabir surya. Untuk ini, penggunaan distribusi Gamma ditemukan 

sesuai untuk menggambarkan distribusi ketebalan film (sohn M et al, 2016). 

 

2.9 Evaluasi Sediaan Semisolida 

Evaluasi sediaan dilakukan untuk mengetahui apakah sediaan yang telah 

dibuat sesuai dengan kriteria yang diinginkan dan mencapai hasil yang maksimal. 

Evaluasi untuk sediaan dermatologi termasuk kosmetik terdiri dari stabilitas bahan 

aktif, stabilitas bahan tambahan, organoleptis, pH, homogenitas, distribusi ukuran 

partikel fase terdispersi, pelepasan atau bioavabilitas, viskositas (Barry, 1983). 

Evaluasi suatu sediaan farmasi dapat dilakukan terhadap karakteristik fisik 

maupun aseptibilitasnya. 

 

2.9.1 Karakteristik Fisik Sediaan 

Karakteristik fisik sediaan meliputi: 

1. Organoleptis 

2. Penetapan pH 

3. Viskositas 

4. Penentuan daya sebar 

5. Aseptibilitas 

6. Cemaran mikroba 
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2.9.2 Sun Protection  Factor (SPF) 

Nilai SPF didefinisikan sebagai energi sinar UV yang diperlukan untuk 

menghasilkan Minimal Erythemal Dose (MED) dalam detik pada kulit 

terlindungi dibagi dengan energi sinar UV untuk menghasilkan MED pada 

kulit tak terlindungi. Dimana kulit terlindung yaitu kulit yang telah diolesi 

sediaan tabir surya sebanyak 2mg/cm² atau 2 mikrolet/cm² pada bagian 

“terlindungi” (Purwanti et al., 2005) Minimal Erythemal Dose (MED) 

didefinisikan sebagai waktu jangka terendah atau dosis radiasi sinar UV yang 

dibutuhkan untuk menyebabkan terjadinya erythema (Purwanti et al., 2005). 

Berdasarkan tipe kulit dan tingkat pigmentasi, kulit manusia terbagi 

menjadi enam tipe: 

1. Tipe I   : mudah terbakar matahari, tidak menimbulkan pigmentasi, 

sensitif 

2. Tipe II  : mudah terbakar matahari, sedikit mengalami pigmentasi, 

sensitif 

3. Tipe III  : kulit berwarna coklat muda, pigmentasi timbul perlahan-

laha, normal 

4. Tipe IV  : sukar terbakar matahari, mudah mengalamai pigmentasi, 

normal 

5. Tipe V  : mudah pigmentasi, kulit coklat gelap, tidak sensitif 

6. Tipe VI  : kulit hitam, tidak sensitif 

Hubungan antara tipe kulit dengan nilai SPF adalah sebagai berikut (Purwanti 

et al., 2005): 

a. Kulit tipe I dianjurkan menggunakan produk dengan nilai SPF 8-15 

b. Kulit tipe II dianjurkan menggunakan produk dengan nilai SPF 6-7 

c. Kulit tipe III dianjurkan menggunakan produk dengan nilai SPF 4-5 

d. Kulit tipe IV dianjurkan menggunakan produk dengan nilai SPF 2-3 

e. Kulit tipe V dianjurkan menggunakan produk dengan nilai SPF 2 

f. Kulit tipe VI tidak ada petunjuk 
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2.9.3 Evaluasi Efektivitas Sediaan Tabir Surya 

Uji efektifitas sediaan tabir surya dapat dilakukan dengan cara 

penentuan nilai persen (%) transmisi pigmentasi atau berdasarkan Sun 

Protection Factor (SPF) yang dapat ditentukan secara in vitro menggunakan 

spektrofotometer dan secara in vivo menggunakan solar stmulator (Purwanti et 

al, 2005). 

Metode % transmisi eritema dan % transmisi pigmentasi selain dapat 

diketahui kemampuan sediaan mencegah eritema juga dapat diketahui 

kemampuannya mencegah pigmentasi. Sedangkan metode sun protection 

factor (SPF) merupakan metode resmi di Amerika Serikat dimana food and 

drug Administration (FDA) mempersyaratkan bahwa tiap prodk tabir surya 

harus mencantumkan nilai SPF-nya (Purwanti et al, 2005). 

Nilai SPF dapat ditentukan secara in vivo dan in vitro: 

a. Evaluasi secara in vivo 

Pada evaluasi ini digunakan sinar matahari atau sumber sinar 

ultraviolet buatan, yang menghasilkan radiasi pada panjang gelombang 290-

320nm (UV-B). Subyek manusia dipilih yang tidak terdapat sunburn, beks luka, 

luka, kelainan warna kulit, rambut yang berlebihan dan lain-lain. Letak evaluasi 

ditandai dengan pola berlubang persegi empat yang paling sedikit mempunyai luas 1 

cm², kemudian diolsi dengan bahan yang akan diuji sebanyak 2 miligram/cm² pada 

bagian “terlindungi”, pada bagian tak terlindungi tidak diberi apapun. Lalu disinari 

dengan sinar matahari dan dicatat waktu yang diperlukan untuk memperoleh 

Minimal Erythemal Dose (MED) pada tiap bagian tersebut (Purwanti et al, 2005).  

     
                                     

                                         
 

b. Evaluasi secara in vitro 

Dutra et al., (2004) menggunakan persamaan yang telah 

dikembangkan oleh Mansur (1986) untuk mengukur nilai sun protection 

factor (SPF) secara in vitro dengan menggunakan spektrofotometri. 

Persamaannya adalah sevagai berikut:  
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Nilai SPF Kemampuan Tabir Surya 

2 - < 4 Proteksi minimal 

4 - < 8 Proteksi sedang 

6 - < 8 Proteksi ekstra 

8 - < 15 Proteksi maksimum 

>15 Proteksi ultra 

 

Persamaan Matematis Perhitungan SPF (Mansur et al.,1986) 

Dimana:  

EE  : efek spektrum eritema 

I  : intensitas spektrum sinar 

Abs  : nilai serapan produk tabir surya 

CF  : faktor koreksi (10) (Mansur, 1986) 

Nilai EE x I adalah suatu konstan. Nilainya dari panjang gelombang 290-320 

nm dan se n-1 

tiap selisih 5 nm telah ditentukan dalam penelitian Mansur et al., (1986) 

 

Tabel II.3 nilai EE x I pada Panjang Gelombang 290 – 320 nm (Mansur et al., 

1986)  

Panjang gelombang ( λ nm ) EE x I (normal) 

290 0,0150 

295 0,0817 

300 0,2874 

305 0,3278 

310 0,1864 

315 0,0839 

320 0,0180 

Total 1 

EE – spektrum efek eritema; I – spektrum intensitas solar 

 

Menurut Wasitaatmaja (1997) menyebutkan bahwa nilai SPF berkisaran 0 

sampai 100 dan kemampuan tabir surya dianggap baik bila berada diatas 15. 

Seperti terlihat pada tabel II.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel II.4 Parameter nilai Sun Protection Factor 


