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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Kulit 

Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang daerahnya dikelilingi 

lautan luas, terbentang sepanjang khatulistiwa sehingga sinar matahari berlimpah. 

Kondisi ini membuat kulit berisiko mudah rusak karena sinar matahari 

mengandung ultraviolet. Demikian, karena rangsangan paparan sinar matahari 

tersebut, orang Indonesia memiliki warna kulit sawo matang untuk melindungi 

kulit dari sinar untraviolet yang merusak tersebut (Susanti, dkk., 2013). Kulit 

merupakan organ terbesar dalam tubuh manusia, berfungsi sebagai pembatas 

antaratubuh dengan dunia luar sehingga paling sering terpapar langsung oleh 

berbagai risiko baik internal maupun eksternal karena tingginya mobilitas 

manusia. Salah satu fungsi utama kulit adalah sebagai pertahanan (barier) 

terhadap berbagai risiko eksternal dan internal yang berbahaya (Pamela, 2012). 

Pemaparan sinar matahari secara kronik atau secara terus-menerus akan 

mengakibatkan perubahan struktur komposisi kulit dan stress oksidatif pada kulit 

(Droge, 2002). Efek yang ditimbulkan dapat berupa perubahan perubahan akut 

seperti eritema, pigmentasi, dan fotosensitivitas, aupun efek jangka panjang 

berupa penuaan dini dan keganasan kulit (Tahir, 2002). Produk kosmetik salah 

satunya tabir surya dianjurkan pengguanaanya untuk mencegah atau 

meminimalkan efek sinar UV yang berbahaya terhadap kulit.Pengaruh buruk dari 

sinar UV terhadap kulit biasanya dapat diminimalkan dengan penggunaan bahan-

bahan yang bersifat UV protektif (Susanti, dkk., 2012). 

2.1.1 Anatomi Kulit 

Kulit terdiri dari atas 2 lapisan utama yaitu epidermis dan dermis. 

Epidermis merupakan jaringan epitel yang berasal dari ektoderm, sedangkan 

dermis berupa jaringan ikat agak padat yang berasal dari mesoderm.Di bawah 

dermis terdapat selapis jaringan ikat longgar yaitu hipo-dermis, yang pada 

beberapa tempat terutama terdiri dari jaringan lemak (Kalangi, 2013). 



7 

 

 
 

 

Gambar 2. 1 Lapisan-Lapisan dan Apendiks Kulit 

 (Mescher, 2010) 

a. Epidermis 

Epidermis merupakan lapisan paling luar dari kulit yang terdiri atas epitel 

berlapis gepeng dengan lapisan tanduk. Epidermis hanya terdiri dari jaringan 

epitel, tidak mempunyai pembuluh darah maupun limf; oleh karenaitu semua 

nutrien dan oksigen diperoleh dari kapiler pada lapisan dermis. Epidermis terdiri 

atas 5 lapisan yaitu, dari dalam ke luar, stratum basal, stratum spinosum, stratum 

granulosum, stratum lusidum, dan stratum korneum (Kalangi, 2013): 

1. Stratum basal (lapis basal, lapis benih) 

Lapisan stratum basal terletak paling dalam dan terdiri atas satu lapis 

sel yang tersusun berderet-deret di atas membran basal dan melekat pada 

dermis di bawahnya. Sel-selnya kuboid atau silindris.Intinya besar, jika 

dibanding ukuran selnya, dan sitoplasmanya basofilik.Pada lapisan ini 

biasanya terlihat gambaran mitotik sel, proliferasi selnya berfungsi untuk 

regenerasi epitel.Sel-sel pada lapisan ini bermigrasi ke arah permukaan 

untuk memasok sel-sel pada lapisan yang lebih superfisial. Pergerakan ini 

dipercepat oleh adalah luka, dan regenerasinya dalam keadaan normal 

cepat. 
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2. Stratum spinosum (lapis taju)  

Lapisan spinossum terdiri atas beberapa lapis sel yang besar-besar 

berbentuk poligonal dengan inti lonjong. Sitoplasmanya kebiruan. Bila 

dilakukan pengamatan dengan pembesaran obyektif 45x, maka pada 

dinding sel yang berbatasan dengan sel di sebelahnya akan terlihat taju-

taju yang seolah-olah menghubungkan sel yang satu dengan yang lainnya. 

Pada taju inilah terletak desmosom yang melekatkan sel-sel satu sama lain 

pada lapisan ini. Semakin ke atas bentuk sel semakin gepeng. 

3. Stratum granulosum (lapis berbutir)  

Lapisan granulosum terdiri atas 2-4 lapis sel gepeng yang mengandung 

banyak granula basofilik yang disebut granula kerato-hialin, yang dengan 

mikroskop elektron ternyata merupakan partikel amorf tanpa membran 

tetapi dikelilingi ribosom.Mikro-filamen melekat pada permukaan granula. 

4. Stratum lusidum (lapis bening)  

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

cahaya, dan agak eosinofilik. Tak ada inti maupun organel pada sel-sel 

lapisan ini. Walaupun ada sedikit desmosom, tetapi pada lapisan ini adhesi 

kurang sehingga pada sajian seringkali tampak garis celah yang 

memisahkan stratum korneum dari lapisan lain di bawahnya.  

5. Stratum korneum (lapis tanduk)  

Lapisan korneum terdiri atas banyak lapisan sel-sel mati, pipih dan 

tidak berinti serta sitoplasmanya digantikan oleh keratin. Sel-sel yang 

paling permukaan merupa-kan sisik zat tanduk yang terdehidrasi yang 

selalu terkelupas. 
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Gambar 2. 2 Lapisan-Lapisan Epidermis Kulit Tebal. 

(Sumber: Mescher AL, 2010) 

b. Dermis 

Dermis terdiri dari stratum papilaris dan stratum retikularis, batas antara 

kedua lapisan tidak tegas, serat antaranya saling menjalin (Kalangi, 2013): 

1. Stratum papilaris  

Lapisan papilaris tersusun lebih longgar, ditandai oleh adanya papila 

dermis yang jumlahnya bervariasi antara 50 – 250/mm
2
.Jumlahnya terbanyak 

dan lebih dalam pada daerah di mana tekanan paling besar, seperti pada 

telapak kaki.Sebagian besar papila mengandung pembuluh-pembuluh kapiler 

yang memberi nutrisi pada epitel di atasnya.Papila lainnya mengandung 

badan akhir saraf sensoris yaitu badan Meissner.Tepat di bawah epidermis 

serat-serat kolagen tersusun rapat. 

2. Stratum retikularis  

Lapisan retikularis lebih tebal dan dalam.Berkas-berkas kolagen kasar dan 

sejumlah kecil serat elastin membentuk jalinan yang padat ireguler.Pada 

bagian lebih dalam, jalinan lebih terbuka, rongga-rongga di antaranya terisi 

jaringan lemak, kelenjar keringat dan sebasea, serta folikel rambut. 

2.1.2 Fungsi Kulit 

Kulit pada manusia mempunyai peranan yang sangat penting. Fungsi 

utama kulit ialah proteksi, absorbsi, ekskresi, persepsi, pengaturan suhu tubuh 

(termoregulasi), pembentukan pigmen, dan keratinisasi (Wasitaatmadja, 2007): 
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1. Fungi proteksi  

Kulit menjaga bagian dalam tubuh terhadap gangguan fisis atau mekanis, 

misalnya tekanan, gesekan, tarikan. Juga bisa gangguan kimiawi, misalnya 

zat-zat kimia terutama yang bersifat iritan, contohnya lisol, karbol, asam, dan 

alkali kuat lainnya; gangguan yang bersifat panas, misalnya radiasi, sengatan 

sinar ultra violet, gangguan infeksi luar terutama kuman / bakteri maupun 

jamur. 

Proteksi rangsangan kimia dapat terjadi karena sifat stratum corneum yang 

impermeabel terhadap berbagai zat kimia dan air, disamping itu terdapat 

keasaman lapisan kulit yang melindungi kontak zat-zat kimia dengan kulit. 

Lapisan keasaman kulit ini mungkin terbentuk dari hasil ekskresi keringat dan 

sebum, keasaman kulit menyebabkan pH kulit berkisar pada pH 5–6,5, 

sehingga merupakan perlindungan kimiawi terhadap infeksi bakteri maupun 

jamur. Proses keratinisasi juga merupakan sebagai sawar (barrier) mekanis 

karena sel-sel mati melepaskan diri secara teratur.  

2. Fungsi absorbsi 

Kulit yang sehat tidak mudah menyerap air, larutan dan benda padat, tetapi 

cairan yang mudah menguap lebih mudah diserap, begitupun yang larut 

lemak. Permeabilitas kulit terhadap O², CO₂ dan uap air memungkinkan kulit 

mengambil bagian pada respirasi. Kemampuan absorbsi kulit dipengaruhi 

tebal tipisnya kulit, hidrasi, kelembaban, metabolisme dan jenis vehikulum. 

Penyerapan dapat berlangsung melalui celah antara sel, menembus sel-sel 

epidermis atau melalui muara saluran kelenjar. 

3. Fungsi ekskresi  

Kelenjar-kelenjar kulit mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna lagi atau 

sisa metabolisme dalam tubuh berupa NaCl, urea, asam urat dan ammonia. 

4. Fungsi persepsi  

Kulit mengandung ujung-ujung saraf sensorik di dermis dan subkutis. 

Terhadap rangsangan panas diperankan oleh badan-badan Ruffini di dermis 

dan subkutis. Terhadap dingin diperankan oleh badan-badan Krause yang 

terletak di dermis.Badan taktil Meissner terletak di di papilla dermis berperan 

terhadap rabaan, demikian pula badan Merkel Ranvier yang terletak di 
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epidermis. Sedangkan terhadap tekanan diperankan oleh badan Paccini di 

epidermis. Saraf-saraf sensorik tersebut lebih banyak jumlahnya di daerah 

yang erotik. 

5. Fungsi pengaturan suhu tubuh (termoregulasi)  

Kulit melakukan peranan ini dengan cara mengeluarkan keringat dan 

mengerutkan (otot berkontraksi) pembuluh darah kulit. Kulit kaya akan 

pembuluh darah, sehingga memungkinkan kulit mendapat nutrisi yang cukup 

baik. Tonus vaskular dipengaruhi oleh saraf simpatis (asetilkolin). 

6. Fungsi pembentukan pigmen  

Sel pembentukan pigmen (melanosit), terletak di lapisan basal dan sel ini 

berasal dari rigi saraf.  Perbandingan jumlah sel basal : melanosit adalah 10:1. 

Jumlah melanosit serta jumlah besarnya butiran pigmen (melanosomes) 

menentukan warna kulit ras individu. Warna kulit tidak sepenuhnya 

dipengaruhi oleh pigmen kulit, melainkan juga oleh tebal tipisnya kulit, 

reduksi Hb, oksi Hb dan karoten. 

7. Fungsi keratinisasi  

Lapisan epidermis dewasa mempunyai 3 jenis sel utama, yaitu keratinosit, 

sel Langerhans, melanosit. 
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2.1.3 Klasifikasi Kulit Manusia 

 Beberapa negara memiliki warna kulit yang berbeda-beda, berdasarkan 

klasifikasi dari kulit manusia dibedakan menjadi beberapa tipe diantaranya: 

Tabel II. 1 Tipe Kulit Berdasarkan Respon Kulit Terhadap Paparan Sinar 

Tipe kulit Warna kulit 

konstitutif 

Sensitifitas 

terhadap sinar UV 

Riwayat 

eritema/pigmentasi 

I Putih Sangat sensitive Mudah eritema, tidak 

pernah pigmentasi 

II Putih Sangat sensitive Mudah eritema, 

pigmentasi minimal. 

III Putih Sensitive Eritema sedang, 

pigmentasi sedang 

IV Coklat muda Sensitif sedang Eritema minimal, mudah 

mengalami pigmentasi 

dan pigmentasi sedang 

V Coklat Sensitif minimal Jarang eritema, coklat tua 

VI Coklat tua atau 

hitam 

Tidak sensitive Tidak pernah terbakar, 

coklat tua atau hitam. 

(Pathak, 1982) 

2.2 Sinar Matahari dan Efeknya Terhadap Kulit 

2.2.1 Mekanisme Perlindungan Alami Kulit 

Kulit memiliki pertahanan atau pelindungan secara alami, fungsi 

pertahanan kulit manusia adalah suatu sistem yang unik karena kemampuan 

penyesuaiannya terhadap perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal. 

Fungsi pertahanan ini mencakup fungsi proteksi fisik (trauma mekanik), 

mempertahankan permeabilitas (mencegah kehilangan air dan mencegah 

masuknya bahan kimia berbahaya, alergen dan bahan yang dapat menimbulkan 

iritasi), proteksi terhadap sinar UV (sinar UV dapat menimbulkan kerusakan dan 

neoplasma), proteksi terhadap zat-zat oksidan (yang dapat menyebabkan 

kerusakan membran sel), proteksi terhadap suhu dan juga mencegah masuknya 

mikroorganisme  patogen penyebab infeksi. Lapisan paling luar kulit yaitu 

stratum korneum berperan sebagai lapisan primer dalam fungsi pertahanan kulit. 

Setiap kerusakan kulit seperti laserasi, kulitkering atau iritasi akan menyebabkan 
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gangguan diferensiasi sel di stratum korneum dan menurunkan fungsi pertahanan 

kulit (Pamela, 2012). 

Secara alami kulit manusia mempunyai sistem perlindungan terhadap 

paparan sinar matahari. Mekanisme pertahanan tersebut adalah dengan penebalan 

stratum korneum dan pigmentasi kulit. Perlindungan kulit terhadap sinar UV 

disebabkan oleh peningkatan jumlah melanin dalam epidermis. Butir melanin 

yang terbentuk dalam sel basal kulit setelah penyinaran UVB akan berpindah ke 

stratum korneum di permukaan kulit, kemudian teroksidasi oleh sinar UVA. Jika 

kulit mengelupas, butir melanin akan lepas, sehingga kulit kehilangan pelindung 

terhadap sinar matahari (Ditjen POM, 1985). 

 

2.3 pH Alami Kulit 

pH digunakan untuk melihat kesesuaian derajad keasaman formula sediaan 

krim agar dapat diaplikasikan pada kulit. Nilai pH yang terdapat pada SNI 16-

4399- 1996 sebagai syarat mutu pelembab kulit (4,5-8,0) dan kisaran pH normal 

kulit yaitu 4,5-6,5 (Rizky et al., 2013). Dengan demikian krim wajah yang 

dihasilkan relatif aman digunakan.Nilai pH penting untuk mengetahui tingkat 

keasaman dari sediaan krim wajah agar tidak mengiritasi kulit. Hal ini sejalan 

dengan hasil penelitian yang dilakukan Swastika, dkk (2013) dan Medan (2015) 

bahwa pH 5-6 yang dimiliki oleh krim tidak terlalu jauh dengan pH fisiologi kulit 

sehingga dapat diterima untuk digunakan pada kulit. Sediaan kosmetik harus 

memiliki pH yang sesuai dengan pH kulit yaitu antara 4,5-7,5 (Faradiba, 2013). 

 pH atau derajat keasaman digunakan untuk menyatakan tingkat 

keasaaman atau basa yang dimiliki oleh suatu zat, larutan atau benda. pH normal 

memiliki nilai 7 sementara bila nilai pH > 7 menunjukkan zat tersebut memiliki 

sifat basa sedangkan nilai pH< 7 menunjukkan keasaman. pH 0 menunjukkan 

derajat keasaman yang tinggi, dan pH 14 menunjukkan derajat kebasaan tertinggi. 

Berdasarkan persyaratan SNI 16-4954-1998 tentang rentang pH sediaan krim 

yang memenuhi persyaratan yaitu 3,5 – 8. Produk yang memiliki nilai pH sangat 

tinggi atau sangat rendah akan menye-babkan kulit teriritasi. Menurut SNI 16-

4399-1996 nilai pH produk kulit untuk tabir surya adalah berkisar antara 4,5-8,0 

(Faradiba, 2013). 
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2.4 Sinar Ultra Violet 

Sinar ultraviolet (UV) merupakan sinar yang dipancarkan oleh matahari 

yang dapat mencapai permukaan bumi selain cahaya tampak dan sinar inframerah  

(Pratama dan Zulkarnain, 2015). Sinar ultraviolet dalam jumlah kecil diperlukan 

oleh tubuh manusia, yaitu membantu pembentukan vitamin D oleh tubuh.Tetapi 

sinar ultraviolet dalam jumlah banyak dapat menybabkan kanker kulit, kerusakan 

mata, dan menurunkan kekebalan tubuh (Cahyono, 2005). 

Sinar UV berada pada kisaran panjang gelombang 200-400 nm.Spektrum UV 

terbagi menjadi tiga kelompok berdasarkan panjang gelombang UV C (200-290), 

UV B (290-320) dan UV A (320-400). UV A terbagi lagi menjadi dua subbagian 

yaitu UV A2 (320-340) dan UV A1 (340-400). Tidak semua radiasi sinar UV dari 

matahari dapat mencapai permukaan bumi. Sinar UV C yang memiliki energi 

terbesar tidak dapat mencapai permukaan bumi karena mengalami penyerapan 

dilapisan ozon (COLIPA, 2006). Energi dari radiasi sinar ultraviolet yang 

mencapai permukaan bumi dapat memberikan tanda dan simptom terbakarnya 

kulit. Diantaranya adalah kemerahan pada kulit (eritema), rasa sakit, kulit 

melepuh dan terjadinya pengelupasan kulit. (Parrish, Jaenicke & Anderson, 1982). 

UV B yang memiliki panjang gelombang 290-320 nm lebih efektif dalam 

menyebabkan kerusakan kulit dibandingkan dengan UV A yang memiliki panjang 

gelombang yang lebih panjang 320-400 nm (McKinlay & Diffey, 1987) (Pratama 

dan Zulkarnain, 2015). 

Menurut Zulkarnain, dkk (2013) Pemaparan sinar matahari yang berlebihan 

pada kulit dapat berdampak buruk karena sinar matahari mengandung sinar 

ultraviolet (UV). Sinar UV-A memiliki λ 320-400 nm, dapat menyebabkan 

tanning karena pelepasan melanin, serta menstimulasi melanogenesis meskipun 

lebih lemah dari pada UV-B. Hampir 50% sinar UV-A berpenetrasi sampai ke 

dermis sehingga dapat menyebabkan penuaan kulit (Lee and Kaplan, 1992). Sinar 

UV-B memilki λ 290-320 nm juga dapat menyebabkan tanning, kulit terbakar 

(sunburn), dan pembentukan kanker kulit (Poskitt, et al., 1979). Meskipun jumlah 

UV-A yang diterima bumi 10% lebih banyak dari pada UV-B, akan tetapi 

produksi eritema lebih banyak disebabkan oleh UV-B. Sebagian besar sinar UV-B 

diabsorpsi oleh epidermis dan dapat menstimulasi melanogenesis yang paling 
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tinggi (Willis and Cylus, 1977).  Kulit yang terpapar sinar UV akan mengalami 

kemerahan dan sering disebut dengan kulit terbakar (sunburn) atau eritema. Hal 

ini disebabkan karena panjang gelombang pendek pada UV B (Mitsui, 1997). 

Eritema disebabkan juga oleh dilatasi dari arteri dan vena pada lapisan dermis, 

sehingga warna kulit tampak kemerahan dan terlihat pada permukaan kulit atau 

membrane (Fitzpatrick and Freedberg, 2008). 

Ketiga jenis sinar ultraviolet yang sudah dibahas, masing – masing memiliki 

cirri-ciri dan tingkat keparahan efek radiasi yang berbeda- beda. Namun pada 

umumnya, sinar ultra violet yang terpapar masuk ke bumi, baik itu sinar UV A, 

UV B, maupun UV C, dapat memberikan dampak sebagai berikut (Ana, 2013): 

a. Kemerahan pada kulit, 

Bahaya sinar ultraviolet yang pertama yang sering muncul berupa efek 

kemerahan pada kulit. Secara umum, sinar ultraviolet, terutama sinar UV B 

dapat menimbulkan gejala kemerahan pada kulit. Hal ini merupakan suatu 

bentuk iritasi kulit yang terpapar sinar ultraviolet. Biasanya gejala ini juga 

disertai rasa gatal pada bagian kulit yang memerah. 

 

Gambar 2. 3 Proses Penyerapan Sinar Matahari Oleh Kulit 

(Isfardiyana dan Safitri, 2014) 

b. Kulit terasa seperti terbakar 

Paparan sinar  UV – B juga dapat membuat kulit memiliki gejala seperti 

terbakar.  
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c. Dapat menimbulkan eritema 

Paparan sinar  UV – B juga dapat menyebabkan eritema yang merupakan 

kondisi dimana kulit kaki mengalami kemerahan dan bengkak.  

d. Menimbulkan penyakit katarak 

Paparan sinar UV juga menjadi salah satu pemicu timbulnya katarak. 

Katarak merupakan kondisi mata yang tertutupi atau terhalang selaput-selaput 

tertentu  sehingga membuat penglihatan menjadi berkabut dan cukup jelas. 

Selain factor usia. 

e. Dapat memicu pertumbuhan sel kanker 

Paparan sinar UV secara kronik juga dapat menimbulkan terjadinya 

kerusakan fotokimia pada DNA dari sel-sel yang berada di dalam tubuh. Hal 

ini akan memicu terbentuknya kanker, terutama kanker kulit pada manusia. 

f. Radiasi sinar UV A yang menembus dermis dapat merusak sel kulit 

g. Kulit dapat kehilangan elastisitas 

Paparan dari sinar UV A yang dapat menembus bagian demis kulit dapat 

merusak sel-sel yang berada pada dermis. Hal berdampak negatif pada kulit 

dan membuat elastisitas kulit menjadi berkurang. 

h. Kerut pada bagian kulit 

Kerutan pada kulit merupakan salah satu efek samping dari hilangnya dan 

berkurangnya elastisitas kulit, karena kulit kehilangan fungsi permeabilitasnya 

sebagi pengaturan kebutuhan cairan. 

i. Kanker kulit 

Beberapa kanker kulit disebabkan oleh sinar UV. Terutama sinar matahari 

pada siang dan sore hari sangat riskan untuk merusak kulit. Sel-sel kulit dapat 

memburuk akibat terkena sinar matahari (Isfardiyana dan Safitri, 2014). 

2.5 Tabir Surya 

Salah satu produk kosmetik yang dapat atau mampu melindungi kulit dari 

paparan sinar ultra violet salah satunya yaitu produk tabir surya. Senyawa tabir 

surya merupakan zat yang megandung bahan pelindung kulit terhadap sinar 

matahari sehingga sinar UV tidak dapat memasuki kulit (mencegah gangguan 

kulit karena radiasi sinar). Tabir surya dapat melindungi kulit dengan cara 

menyebarkan sinar matahari atau menyerap energi radiasi matahari yang 
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mengenai kulit, sehingga energi radiasi tersebut tidak langsung mengenai kulit.  

Menurut Soerati (1993), tabir surya didefinisikan sebagai senyawa yang secara 

fisik atau kimia dapat digunakan untuk menyerap sinar matahari secara efektif 

terutama daerah emisi gelombang UV sehingga dapat mencegah gangguan pada 

kulit akibat pancaran langsung sinar UV. Besarnya radiasi yang mengenai kulit 

bergantung pada jarak suatu tempat dengan khatulistiwa, kelembaban udara, 

musim, ketinggian tempat, dan jam waktu setempat (Oroh and Harun, 2001; 

Taufikkurohmah, 2005). 

Untuk mencegah semua bahaya yang ditimbulkan oleh sinar matahari, 

sangatlah penting menggunakan tabir surya. Hasil penelitian Green et al. (1999) 

menyatakan bahwa penggunaan tabir surya setiap hari ternyata dapat menurunkan 

probabilitas terjadinya kanker kulit. Penelitian tentang usaha pencegahan dan 

pengurangan dampak negatif dari sinar matahari terhadap kulit semakin 

meningkat, diantaranya dengan penggunaan kosmetik tabir surya (sunscreen) 

(Garoli, et al., 2009). 

Menurut Wilkinson dan Moore (1982), hal-hal yang diperlukan dalam 

tabir surya adalah efektif dalam menyerap sinar eritmogenik  pada rentang 

panjang gelombang 290-320 nm tanpa menimbulkan gangguan yang akan 

mengurangi efisiensinya atau yang akan menimbulkan toksik atau iritasi. 

Memberikan transmisi penuh pada rentang panjang gelombang 300-400 nm untuk 

memberikan efek terhadap tanning maksimum. Tidak mudah menguap dan 

resisten terhadap air dan keringat. Memiliki sifat-sifat mudah larut yang sesuai 

untuk memberikan formulasi kosmetik yang sesuai. Tidak berbau dan memiliki 

sifat-sifat fisik yang memuaskan, misalnya daya lengketnya, dan lain-lain.Tidak 

menyebabkan toksik, tidak iritan, dan tidak menimbulkan sensitisas. Dapat 

mempertahankan daya proteksinya selama beberapa jam. Stabil dalam 

penggunaan (Zulkarnain dan Pratama, 2015). 

Tabir surya fisik pada umumnya merupakan senyawa anorganik yang 

terbukti dapat memberikan manfaat mencegah terjadinya kerusakan kulit akibat 

radiasi sinar matahari. Akan tetapi, formulasi senyawa anorganik ini pada 

umumnya bersifat opaque, karena ukuran partikel serbuk akan mempengaruhi 

penampilan kulit pada saat dipakai. Bentuk nanopartikel pemblok fisik yang telah 
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ada seperti TiO₂ dan ZnO memberikan hasil formulasi tabir surya yang 

transparan, sehingga dapat diterima dengan lebih baik sebagai kosmetik. Ukuran 

partikel bahan pemblok fisik yang sangat halus memungkinkan sediaan ini dapat 

berperan juga sebagai tabir surya dengan mekanisme mengabsorpsi sinar UV 

(Newman, et al.,2009). 

Tabir surya berdasarkan mekanismenya dibedakan atas dua kelompok, 

yaitu kelompok tabir surya kimia yang bekerja menyerap sinar UV, dan kelompok 

pemblok fisik (tabir surya yang bekerja secara fisik). Tabir surya pemblok fisik 

bekerja dengan cara memantulkan atau membelokkan radiasi UV (Gadri, dkk., 

2012). 

Produk tabir surya bekerja pada permukaan kulit dan menyerap ultraviolet 

untuk menjadikan tidak berbahaya ataupun memantulkan cahaya ultraviolet. Saat 

kulit terkena sinar UV B merangsang produksi melanin, makin lama kulit makin 

terekspos sinar UV B maka kulit tidak mampu lagi untuk menghasilkan melanin 

dimana melanin berfungsi untuk menangkis sinar UV B yang diserap kulit, maka 

terjadilah sun burn atau terbakar matahari, guna menghindari sinar UV yang 

berlebihan maka digunakan tabir surya untuk menyerap sinar UV atau 

memantulkan sinar UV tersebut sebelum menembus kulit. UV filter dapat 

diklasifikasikan menjadi 2 kelompok berdasarkan asalnya yaitu anorganik UV 

filter dan organik UV filter. Anorganik UV filter yang juga disebut UV filter fisik 

bekerja dengan memantulkan dan menghamburkan radiasi UV seperti zink oksida 

dan titanium oksida sedangkan organik UV filter yang juga disebut UV filter 

kimia bekerja dengan mengabsorbsi radiasi seperti PABA (Para-amino benzoic 

acid) (Tandi dan Novrianto, 2017). 

Berdasarkan mekanisme kerjanya, tabir surya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu : 

1. Tabir surya fisik (Anorganik) 

Tabir surya fisik atau dapat juga disebut physical blockers ini 

merupakan tabir surya yang diformulasi dari bahan kimia yang 

memiliki mekanisme UV-blocking dengan cara memantulkan 

(reflector) atau menghamburkan (scattter) sinar ultraviolet (Wissing & 

Muller, 2000). Kemampuannya berdasarkan ukuran partikel dan 

ketebalan lapisan. Beberapa contoh bahan aktif yang memiliki 
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mekanisme ini yang biasanya digunakan dalam sediaan tabir surya 

adalah Zinc Oxide (ZnO) dan Titanium Dioksida (TiO₂) (Hanrahan, 

2012; Lautensclagher, et al., 2007). 

2. Tabir Surya Kimiawi (Organik) 

Tabir surya ini biasanya juga disebut chemical absorber. Sediaan 

tabir surya ini bekerja dengan cara menyerap sinar UV yang terpapar 

kulit. Kerugian yang dilaporkan beberapa konsumen tabir surya jenis 

ini adalah adanya rasa gatal dan iritasi kulit. Beberapa senyawa yang 

memiliki mekanisme ini seperti Octyl Methoxy Cinnamate (OMC), 

Benzhophenones, Paraminobenzoic Acid (PABA), Champor 

(Hanrahan, 2012 ; Giokas et al, 2007). 

2.5.1 Syarat Sediaan Tabir  Surya (Sunscreen) 

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk bahan penyerap UV pada kosmetik 

adalah: (1) non toksik, dengan keamanan tinggi dan dan tidak menyebabkan 

kerusakan kulit, (2) absorbansi UV yang tinggi pada rentang panjang gelombang 

yang lebar, (3) tidak ada kerusakan yang disebabkan oleh sinar UV dan panas, (4) 

kompatibilitas baik dengan material sediaan kosmetik (Mitsui, 1997). 

Menurut Prat, et al., (2017) pada penggunaan enggunaan tabir surya untuk 

melindungi kulit dari sinar UV, harus mempunyai 2 syarat yang harus dipenuhi: 

1) jumlah yang memadahi dari substansi yang akan diterapkan denngan frekuensi 

yang sesuai, dan 2) efektif dalam mencangkup semua daerah yang terpapar dari 

sinar UV (Pratt, et al., 2017). 

2.6 Sun Protection Factor (SPF) 

Sun Protection Factor (SPF) merupakan suatu parameter efektivitas dari 

sediaan sunscreen jika nilai SPF yang didapatkan semakin besar, maka semakin 

besar pula efektivitas perlindungan yang didapatkan, nilai SPF suatu produk 

menyatakan perbadingan antara waktu yang dibutuhkan oleh radiasi sinar UV-A 

dan UV-B untuk menimbulkan eritema pada kulit yang tidak terlindungi dengan 

tingkatan eritema yaang sama (Stanfield, 2003). 

Efektifitas dari suatu sediaan tabir surya dapat ditunjukkan salah satunya 

adalah dengan nilai Sun Protection Factor (SPF), yang didefinisikan sebagai 
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jumlah energi UV yang dibutuhkan untuk mencapai minimal erythema dose 

(MED) pada kulit yang dilindungi oleh suatu tabir surya, dibagi dengan jumlah 

energi UV yang dibutuhkan untuk mencapai MED pada kulit yang tidak diberikan 

perlindungan. MED didefinisikan sebagai jangka waktu terendah atau dosis 

radiasi sinar UV yang dibutuhkan untuk menyebabkan terjadinya erythema. 

(Wood and Murphy, 2000)  

Menurut Stanfield (2003) efektivitas tabir surya didasarkan pada 

penentuan nilai Sun Protection Factor (SPF) yang menggambarkan kemampuan 

tabir surya dalam melindungi kulit dari eritema SPF ini terutama diperuntukkan 

bagi perlindungan terhadap UV B dan tidak secara khusus diperuntukkan untuk 

melawan UV A (Draelos and Thaman, 2006). SPF yang sering tercantum dalam 

tabir surya menunjukkan kemampuan tabir surya melindungi kulit. Nilai SPF 

dapat ditentukan secara invitro (menggunakan spektrofotometer) dan juga dapat 

secara invivo (Zulkarnain, dkk., 2013). 

FDA mensyaratkan produk tabir surya yang beredar di pasaran harus 

memiliki SPF dengan nilai minimum 2 (Draelos and Thaman, 2006). Klasifikasi 

nilai SPF menurut European Commission (EC) Recommendation dalam 

Osterwalder & Herzog (2009) adalah sebagai berikut : 1). Nilai SPF 6-10, 

memberikan perlindungan rendah 2). Nilai SPF 15-25, memberikan perlindungan. 

3). Nilai SPF 30-50, memberikan perlindungan tinggi. 4) Nilai SPF 50+, 

memberikan perlindungan yang sangat tinggi. Semakin tinggi nilai SPF yang 

diinginkan, dibutuhkan jumlah zat aktif tabir surya yang semakin tinggi juga 

(Draelos and Thaman, 2006). 

2.6.1 Perhitungan Nilai SPF 

Nilai SPF dihitung dengan menggunakan persamaan Mansur karena khusu 

untuk menghitung absorbansi  pada panjang gelombang UVB, seperti kita ketahui 

bahwa SPF hanya menunjukkan perlindungan terhadap sinar UVB, namun pada 

saat pengukuran dilakukan hingga panjang gelombang 400 nm sebagai informasi 

tambahan mengenai serapan sampel hingga panjang gelombang tersebut. 

spektrum serapan sampel tersebut diperoleh dengan mengukur menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 290-400 nm dengan 

menggunakan alkohol sebagai blanko, nilai serapan dicatat tiap interval 5 nm pada 
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panjang gelombang 290-320 nm dan interval 10 nm pada panjang gelombang 

320-400 nm. Dimana nilai serapan yang diperoleh dikalikan dengan EE x I untuk 

masing-masing interval. Nilai EE x I tiap interval dapat dilihat pada tabel 4.2 

jumlah EE x I yang diperoleh dikalikan dengan faktor koreksi akhirnya diperoleh 

nilai SPF dari masing-masing sampel yang diuji.  

 

Keterangan: 

CF = Faktor Koreksi 

EE = Spektrum Efek Erytemal 

I  = Spektrum Intensitas dari Matahari 

Abs = Absorbansi dari Sampel 

 

Sediaan dikatakan dapat memberikan perlindungan apabila memiliki nilai SPF 2 – 

100 (Shaat, 1990). 

Tabel II.2 Penilaian SPF 

Tipe proteksi Nilai SPF 

Proteksi minimal 1 – 4 

Proteksi sedang 4 – 6 

Proteksi ekstra 6 – 8 

Proteksi maksimal 8 – 15 

Proteksi ultra >15 

Food Administration (FDA) 

Menurut Harry (1982), nilai SPF (Sun Protecting Factor) dari tabir surya 

dikelompokkan menjadi beberapa kategori yaitu: 

a. Miniman Sun Protection Product: menyediakan nilai SPF 2-3, 

memberikan perlindungan minimal dari sunburn dan dapat mengakibatkan 

tanning. 

b. Moderat Sun Protection Product: menyediakan nilai SPF 4-5, memberikan 

perlindungan sedang dari sunburn dan dapat mengakibatkan tanning. 

c. Extra Sun Protection Product: menyediakan nilai SPF6-7, memberikan 

perlindungan extra dari sunburn dan terjadi tanning yang terbatas. 
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d. Maximal Sun Protection Product: menyediakan nilai SPF 8-15, 

memberikan perlindungan maksimal dari sunburn, sedikat atau tidak 

terjadi tanning. 

e. Ultra Sun Protection Product: menyediakan nilai SPF lebih dari 15, 

memberikan perlindungan paling tinggi dari sunburn dan tidak 

mengakibatkan tanning. 

 

2.6.2 Cara Menghitung Kekuatan SPF  

1. SPF 15 : Memiliki kekuatan (15-1)/15 yaitu 0,93% yang artinya mampu 

menahan 93% sinar ultraviolet untuk masuk ke dalam kulit.  

2. SPF 30 : Memiliki kekuatan (30-1)/30 yaitu 0,967% yang artinya mampu 

menahan 96,7% sinar ultraviolet untuk masuk ke dalam kulit.  

3. SPF 50 : Memiliki kekuatan (50-1)/50 yaitu 0,98% yang artinya mampu 

menahan 98% sinar ultraviolet untuk masuk ke dalam kulit.  

2.6.3 Menghitung Lama Perhitungan Sun Creen Pada Kulit 

Lamanya perlindungan Sun Care terhadap kulit tergantung dari jenis kulit. ·  

1. Kulit putih tahan 10 menit terhadap sinar matahari. ·  

2. Kulit kuning langsat tahan 15 menit terhadap sinar matahari.  

3. Kulit coklat sampai hitam tahan 20 menit terhadap sinar matahari  

Orang yang memiliki kulit coklat dan hitam tahan lebih lama terhadap 

sinar matahari karena lebih banyak memiliki pigmen melamin). Jika 

menggunakan Sun Creen dengan SPF 15, lama perlindungan Sun care dihitung 

dengan mengalikan nilai SPF dengan lama kulit bertahan jika tanpa sun care.  

1. Untuk kulit putih, Sun Creen dengan SPF 15 mampu melindungi orang 

berkulit putih, yaitu 15 x 10 menit, yaitu 150 menit.  

2. Untuk kulit kuning langsat, Sun Creen dengan SPF 15 mampu melindungi 

orang berkulit putih, yaitu 15 x 15 menit, yaitu 225 menit.  

3. Untuk kulit coklat dan hitam, Sun Creen ini dapat melindungi selama 15 x 

20 menit, yaitu 300 menit.  
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2.7 Krim 

Krim adalah bentuk sediaan setengah padat mengandung satu atau lebih 

bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai (DepKes, 

2014). Sediaan krim terdiri atas 2 komponen utama, yaitu bahan aktif dan bahan 

dasar (basis) krim. Bahan dasar krim terdiri dari fase minyak dan fase air yang 

dicampur dengan adanya bahan pengemulsi (emulgator) sehingga membentuk 

basis krim. supaya diperoleh suatu basis krim yang baik, maka penggunaan dan 

pemilihan bahan pengemulsi sangat menentukan. Dalam suatu krim agar 

menunjang dan menghasilkan suatu karakteristik formula krim yang diinginkan, 

maka sering ditambahkan bahan-bahan tambahan seperti pengawet, pengkelat, 

pengental, pewarna, pelembab, pewangi, dan sebagainya (Lachman, et al., 1994). 

Definisi lainnya, krim adalah bentuk sediaan setengah padat berupa emulsi 

yang mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan 

dasar yang sesuai dan mengandung air tidak kurang dari 60%. Sedangkan definisi 

dari krim tabir surya adalah sediaan kosmetik yang digunakan untuk maksud 

membaurkan atau menyerap secara efektif cahaya matahari, terutama daerah 

panjang gelombang ultraviolet, sehingga dapat mencegah gangguan kulit yang 

disebabkan cahaya matahari (Tandi dan Novrianto, 2017). 

krim sdiaan topikal yang lebih banyak karena memiliki banyak 

keuntungannya, diantaranya yaitu: sederhana dalam pembuatan, mudah dalam 

penggunaan, mudah dicuci, bentuknya menarik serta menimbulkan rasa nyaman 

bagi pengguna. Syarat-syarat dasar krim yang baik dan ideal adalah stabil; lunak 

dan homogen; mudah digunakan; cocok dengan zat aktif; bahan obat dapat terbagi 

halus dan terdistribusi merata dalam dasar krim. 

Proses terbentuknya krim dapat terjadi melalui reaksi safonifikasi 

(penyabunan) dan emulsifikasi. Reaksi penyabunan terdiri dari suatu basa dan 

asam lemak. Sedangkan reaksi emulsifikasi terdiri dari gabungan surfaktan yang 

membentuk emulsi berdasarkan Hydrophilic-Lipophylic Balance (HLB) butuh 

dari minyak Dalam pembuatan krim berlaku juga peraturan-peraturan untuk 

membuat salep dimana bahan-bahan yang larut dalam fase minyak dilarutkan 

dalam minyak dan dipanaskan pada suhu 70º- 80ºC di atas tangas air. Untuk 

bahan-bahan yang dapat larut air dilarutkan dalam fase air kemudian dipanaskan 
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pada suhu 70º- 80ºC di atas tangas air. Pencampuran kedua fase ini dilakukan 

pada suhu yang sama. Kemudian diaduk sampai terbentuk krim. Bila ada bahan-

bahan yang tidak tahan terhadap pemanasan maka bahan tersebut ditambahkan 

langsung pada masa krim yang telah jadi. 

 

2.8 Persyaratan Viskositas Krim 

Viskositas berkaitan dengan konsistensi. Viskositas harus dapat membuat 

sediaan mudah dioleskan dan dapat menempel pada kulit. Sediaan dengan 

konsistensi lebih tinggi, maka akan berpengaruh pada aplikasi penggunaannya. 

Semakin tinggi penurunan atau kenaikan viskositas krim selama penyimpanan, 

maka dapat dikatakan bahwa krim tersebut semakin tidak stabil (Zulkarnain, dkk, 

2012) 

Pengukuran viskositas krim tabir surya dilakukan menurut Cottrell dan 

Kovacs (1980). Viskositas produk diukur dengan mengambil sampel krim tabir 

surya sebanyak 50 gram ke dalam wadah, lalu diukur nilai-nya menggunakan 

viskometer Brookfield tipe LV. Viskositas (cP) adalah angka hasil pe-ngukuran 

dikali faktor konversi. Viskositas merupakan faktor yang erat hubungannya 

dengan stabilitas emulsi. Semakin tinggi viskositas maka laju pe-misahan fase 

terdispersi dan fase pendispersi semakin kecil (Suryani et al., 2000). Nilai 

viskositas krim tabir surya berkisar 22.500 - 46.000 cP (Purwaningsih, dkk, 2015). 
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2.9  Tanaman Gandum 

2.9.1 Klasifikasi Tanaman Gandum 

 

Gambar 2.4 Tanaman Gandum 

(Host, et al., 1805) 
 

Kingdom : Plantae 

Class  : Monocotyledoneae 

Sub class : Liliopsida 

Ordo  : Poales 

Family  : Poaceae 

Sub family : Pooideae 

Tribe  : Triticeae 

Genus  : Triticum 

Species : T. Aestivum (Slageren, 1994). 

2.9.2 Tanaman Gandum dan Kandungan Gandum 

 Gandum (Triticum spp) merupakan bahan pangan yang pertama kali 

dibudidayakan untuk umat manusia, gandum berkembang diwilayah subtropis dan 

mediteran seperti Rusia, Amerika Serikat, sebelah selatan Kanada, bagian utara 

sampai tengah Cina, Turki, dan Australia. Kemudian spesies gandum menyebar 

ke benua Asia, Eropa, dan Amerika (Heru, et al., 2016). Pengembangan gandum 

di Indonesia berdasarkan hasil penelitian menujukan bahwa gandum dapat 
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ditanam pada daerah dataran tinggi dengan ketinggian tempat mencapai >1.000 m 

dpl yang memiliki iklim hampir sama dengan lingkungan subtropik (Wardani, 

dkk., 2015). 

 Gandum termasuk kelas Monocotyledoneae (tumbuhan biji berkeping 

satu) dengan sub class Liliopsida, dari ordo Poales, yang dicirikan oleh bentuk 

tanaman teman dengan siklus hidup semusim. Family Poaceae atau lebih dikenal 

sebagai Gramineae (rumput-rumputan) memiliki ciri khas berakar serabut, batang 

berbuku, dan daun sejajar dengan tulang daun. Gandum merupakan tanaman 

seralia yang termasuk ke dalam family poaceae dengan tribe triticea (Nevo, et al., 

2002). 

Spesies gandum yang paling banyak ditanam saat ini adalah T. aestivum 

dan T. durum. T. aestivum kadang-kadang juga disebut gandum roti, spesies 

gandum yang paling banyak ditanam didunia (mencapai 95%) dan banyak 

digunakan sebagai bahan baku roti. Gandum (T. aestivum) kaya vitamin E dan 

asam lemak esensial (Heru, dkk., 2016). 

 

Gambar 2. 5 Bagian Biji Gandum 

(Winfied, 2014) 

Biji gandum utuh memiliki ratusan kandungan senyawa fitokimia seperti 

asam fitat, senyawa fenol, vitamin E, selenium, dan lignan, yang berfungsi 

sebagai antioksidan. Biji gandum utuh terdiri dari tiga komponen utama yaitu 

bran (kulit atau sekam sekitar 13%), endosperma (sekitar 85%), dan germ (sekitar 

2%). Bran merupakan lapisan kasar terluar dari biji. Bran memiliki 50% hingga 

80% mineral dalam biji, meliputi besi, seng, tembaga, dan magnesium, juga cukup 
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banyak serat, vitamin B, sedikit protein, senyawa fitokimia, dan komponen 

bioaktif lain. Endosperma kaya akan karbohidrat dan protein ( contoh: gluten) 

dengan sedikit vitamin B, sehingga memberikan asupan energi cukup besar. Germ 

merupakan bagian terkecil dari ketiga komponen, namun kaya akan mikro 

mineral, lemak tak jenuh, vitamin B, antioksidan, dan senyawa fitokimia (Price 

and Martin, 2000). 

Biji gandum mempunyai sumber yang kaya akan trace mineral seperti 

besi, seng, mangan, dan selenium yang terkonsentrasi di lapisan luar biji (Slavin, 

et al., 1999). Keragaman varietas gandum menyebabkan dalam satu biji gandum 

utuh, nutrisi dan senyawa fitokimia tidak seluruhnya terdistribusi secara merata di 

seluruh bagian. Banyak komponen dari suatu biji gandum utuh yang berfungsi 

sebagai antioksidan seperti asam fenolik vitamin E, selenium, lignan, dan asam 

fitat (Onyeneho and Hettiarachchy, 1992) Asam fenolik, yang diketahui sebagai 

asam ferulat dan asam pkoumarat (p-coumaric acid), ditemukan dalam dinding sel 

tanaman yang biasanya terikat antara selulosa dengan komponen polisakarida 

yang lain (Slavin et al., 1999; Hartley and Keene, 1984). 

2.9.3 Minyak Biji Gandum (Wheat Germ Oil) 

Wheat germ oil ( minyak biji gandum) merupakan sumber yang kaya akan 

asam lemak tak jenuh ganda dan vitamin E, dimana merupakan bahan alami yang 

memiliki kandungan tertinggi dari α-tokoferol dengan aktivitas vitamin E 

tertinggi. Wheat germ oil telah dinyatakan dapat meningkatkan ketahanan tubuh 

dan menunda penuaan (Megahed, 2011). Menurut Gomez dan De La Ossa (2000), 

telah ditentukan dalam minyak biji gandum terkandung 166,0-319,2 mg/g α- 

tokoferol dan 66,6-121,0 mg/g β-tokoferol. Menurut Wang dan Johnson (2001), di 

dalam minyak biji gandum crude terkandung 1817 mg/kg α-tokoferol dan 864 

mg/kg β-tokoferol. Sedangkan menurut Mahmoud dan kawan-kawan (2009), 

minyak biji gandum mengandung 70% α-tokoferol, 19% β-tokoferol, 7% γ-

tokoferol, 2% α-tocotrienol dan 2% γ-tocotrienol (Ozcan, et al., 2013). 

Minyak biji gandum diperoleh dari bagian lembaga dari gandum. Gandum 

terdiri dari beberapa bagian diantaranya endosperm (81-84%), kulit (14-16%) dan 

inti (2-3%). Kulit dan inti memiliki nutrisi yang sangat baik untuk kesehatan. 

Minyak biji gandum biasanya digunakan untuk meningkatkan nutrisi karena 
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memiliki vitamin E yang sangat tinggi. Minyak biji gandum dapat digunakan 

dalam kosmetik, sediaan mandi dan farmaseutikal. Rentang konsentrasi minyak 

biji gandum yang digunakan pada produk kosmetik adalah 0,1-50%. Minyak biji 

gandum dapat diekstraksi melalui beberapa teknik seperti, ekstraksi secara 

mekanik, ekstraksi dengan pelarut organik dan ekstraksi cairan superkritikal 

dengan CO2. Minyak biji gandum yang diekstraksi dengan pelarut organik lebih 

stabil dibandingkan dengan ekstraksi secara mekanik, dimana hasil asam 

lemaknya lebih sedikit. Biji gandum mengandung 15% minyak. Komposisi asam 

lemaknya tergantung pada jenis gandum, keadaan pertumbuhan, metode ekstraksi 

dan kondisi penyimpanan. Biji gandum terdiri dari asam lemak jenuh dan asam 

lemak tak jenuh (Yildirim dan Kostem, 2014). 

Menurut penelitian dari Suryawansih (2016), telah dibuktikan bahwa 

minyak biji gandum dapat menjadi kandidat bahan aktif dari krim tabir surya 

karena miningkatkan nilai SPF dan sebagai bahan untuk mencegah penuaan dini. 

Dengan peningkatan konsentrasi minyak biji gandum, nilai SPF yang diperoleh 

pun semakin tinggi. 

Gandum memili kandungan mineral brupa fosfor (2370 ± 333 mg/kg); 

natrium (102 ± 52 mg/kg); kalium (4363 ± 386 mg/kg); kalsium (351 ± 62 

mg/kg); magnesium (1163 ± 155 mg/kg); besi (40,0 ± 5,5 mg/kg); tembaga (2,68 

± 0,93 mg/kg); seng (32,1 ± 2,9 mg/kg); magan (22,1 ± 3,5 mg/kg), dan selenium 

(67,7 ± 40,4 μg/kg) (Rodriguez, et al., 2011). 

2.9.4 Vitamin E (tokoferol) 

Vitamin E adalah antioksidan lipida yang ampuh sistem biologis dengan 

kemampuan untuk langsung memadamkan radikal bebas dan berfungsi sebagai 

zat penstabil membrane (Cadenas and Packer, 2001). Efek perlindungannya 

suplemen vitamin E melawan olah raga stres oksidatif pada manusia (Rokitzki, et 

al., 1994) dan tikus (Kumar, et al., 1992; Goldfarb, et al., 1996). 

Devinisi lain, vitamin E merupakan suatu zat senyawa kompleks yang 

memiliki fungsi sebagai antioksidan yang melindungi membran sel dari kerusakan 

oksidatif. Vitamin E juga berperan dalam tubuh untuk memproses glukosa, 

mengurangi peradangan, regulasi sel darah, pertumbuhan jaringan ikat, dan 

kontrol genetik dari pembelahan sel. Vitamin E alami meliputi 8 isomer yang 
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berbeda, yaitu: α-, β-, γ- dan δ-tokoferol serta tokotrienol. Produk tumbuhan kaya 

lemak (minyak nabati) misalnya kelapa sawit, beras katul, benih gandum 

merupakan sumber utama vitamin E (Martha, dkk., 2012). 

Hasil penelitian yang dipublikasikan Journal of American Dietetics 

Association (1978) memperlihatkan, proses di atas dapat diantisipasi dengan 

meningkatkan substansi pelindung termasuk antioksidan (vitamin E) yang 

cenderung memperlambat proses penuaan dan memperpanjang masa muda secara 

fisik. Selain sebagai "pemakan" radikal bebas, vitamin E berperan meningkatkan 

ketahanan tubuh. Vitamin E melindungi vitamin A dari kerusakan dalam tubuh 

dan "menyelamatkan" selenium. Vitamin E juga berperan mencegah konversi 

nitrit menjadi nitrosamin (salah satu pemicu kanker) dan meningkatkan respons 

kekebalan (Graha, 2008). 

Beberapa studi menunjukkan bahwa, defisiensi vitamin E akan menekan 

produksi antibodi dan merusak respons kekebalan. Vitamin E sebagai antioksidan 

primer berperan melindungi lemak komponen semua membran sel sebab mampu 

melindungi sel dari radikal bebas, juga penstabil dan pengatur membran sel untuk 

menjaga fungsi sel secara optimal (Graha, 2008). 

Vitamin E dirusak oleh pemanasan dan pengolahan makanan yang bersifat 

komersial, termasuk pembekuan. Benih gandum, minyak biji bunga matahari serta 

biji softlower, dan minyak jagung serta kedelai, semuanya merupakan sumber 

vitamin E yang baik (Triana, 2006). 

Pada Fluorescence detection (FLD) dan ultraviolet detection (UV) 

merupakan detektor yang paling banyak digunakan untuk menganalisis vitamin E. 

Vitamin E menyerap sinar UV pada panjang gelombang 290-300 nm, namun 

absorbansi maksimal begitu kecil sehingga penyerapan UV hanya dapat 

digunakan untuk sampel yang memiliki kandungan tinggi tokoferol maupun 

tokotrienol seperti minyak nabati. FLD memiliki sensitifitas, selektifitas, dan 

spesifitas tinggi jika dibandingkan UV (Martha,dkk., 2012). 
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2.9.5 Antoksidan  

Antioksidan adalah senyawa yang memiliki peranan penting dalam 

menjaga kesehatan karena dapat menangkap molekul radikal bebas sehingga 

menghambat reaksi oksidatif dalam tubuh yang merupakan penyebab berbagai 

penyakit (Adawiah, dkk., 2015).  

Tokoferol telah lama teruji sebagai antioksidan, terutama dalam kaitannya 

dengan penetralan radikal yang terbentuk dalam reaksi  rantai oksidasi lipid. 

Oksidasi lipid secara signifikan merusak fungsi dan kesetabilan membran sel 

sebagai akibat ikatan silang yang terbentuk dalam lipoprotein. Proses aging 

(penuaan) disebabkan tidak adanya penghambatan terhadap degradasi oksidatif 

jaringan memalui jalur radikal bebas. Dalam mekanisme menghambat oksidasi 

lipid, antioksidan dibagi menjadi dua jenis: antioksidan pemutus rantai reaksi dan 

antioksidan preventif. Antioksidan pemutus rantai reaksi adalah semua zat yang 

menghambat tahap propagasi reaksi oksidasi, yaitu dengan mengganggu rantai 

autoksidasi. Antioksidan dapat memiliki efek yang beragam sehingga 

mekanismenya sulit untuk dimengerti. Bahkan efek antioksidan suatu senyawa 

dapat berakibat prooksidatif dalam kondisi reaksi tertentu atau jumlah antioksidan 

tersebut (Simamora, 2003). 

α-tokoferol lebih reaktif dibandingkan β-, γ-, dan δ-tokoferol. Ini 

disebabkan karena ketiga tokoferol terakhir ini kehilangan satu atau lebih gugus 

metil. Gugus metil yang bertindak sebagai gugus pendorong elektron membantu 

untuk menstabilkan radikal tokoferoksil sehingga meningkatkan kemampuan 

tokoferol dalam mendonorkan hidrogen dari strutukturnya. Sedangkan tokotrienol 

adalah gugus senyawa lain yang memiliki aktivitas seperti vitamin E. Struktur 

cincin kroman pada empat buah tokotrienol mirip dengan tokoferol namun 

tokotrienol memiliki 3 ikatan ganda terisolasi pada rantai fitil (Simamora, 2003). 

Vitamin E sebagai antioksidan dapat mencegah proses oksidasi terhadap 

omponen-komponen sel yang penting dan mencegah terbentuknya hasil oksidasi 

yang toksik, sebagai contoh adalah hasil hasil peroksidasi asam lemak tidak jenuh. 

Selain itu vitamin E juga berfungsi menjaga stabilitas dan intgritas membran sel 

serta melindungi sel dan komponen-komponennya dari toksisitas berbagai macam 

obat, logam berat, dan zat kimia lain yang akan membentuk radikal bebas 

(Goodman and Gillman, 1991). 
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2.10 Titanium Dioksida 

TiO2 merupakan senyawa dioksida berwarna putih yang tahan karat dan 

tidak beracun dan juga merupakan salah satu katalis yang paling stabil, paling 

sering digunakan dibandingkan dengan katalis lainnya (Abdullah, 2011). 

Pemerian dari titanium dioksida yaitu berwarna putih, amorf, tidak berasa, 

tidak berbau, serbuk yang dapat dilarutkan. Memiliki kelarutan yang tidak larut 

dalam air, HCl, HNO₃ atau larutan H₂SO₄. Serbuk yang serbuk yang memiliki 

reflektansi yang sangat tinggi pada panjang gelombang sinar tampak dan UV yang 

berfungsi sebagai pigmen putih yang baik. Pada salep atau lotion menunjukkan 

proporsi yang sangat tinggi terhadap sinar matahari, maka berfungsi sebagai 

sunblock yang melindungi kulit dari sengatan sinar matahari (Remington, 

2000:1293). 

Titanium odiksida sering disebut titania adalah keluarga (IV) oksida yang 

merupakan semikonduktor dengan celah terlarang 3,0 untuk rutil dan 3,2 eV 

untuk fasa anatase (Hoffmann et al., 1995; Fujishima et al., 1999). Secara kimia 

titanium dioksida dituliskan dengan lambang TiO2. Senyawa ini biasa digunakan 

sebagai pigmen pada cat tembok (Braun et al., 1992), tabir surya (Zallen and 

Moret, 2006) pasta gigi (Yuan and Chen, 2005). 

Titanium dioksida atau TiO2 merupakan tabir surya yang aman, efektif, 

dan berspektrum luas. Titanium dioksida bekerja secara fisik, yaitu dengan 

memantulkan sinar UV. Selain dapat memantulkan sinar, Titanium dioksida 

memiliki sifat untuk menyerap minyak. Senyawa ini memiliki fotostabilitas yang 

tinggi dan tingkat toksisitas yang rendah (Villalobos-Hernandes, Multer-

Goymann, 2006). Penggunaan Titanium dioksida kosmetik adalah sebagai tabir 

surya yang bertujuan untuk meningkatkan proteksi terhaap radiasi UVA yang 

berbahaya karena pada umumnya sediaan tabir surnya yang hanya mengandung 

UV filter tidak menahan radiasi sinar UV ke kulit (Schueller and Romanowski, 

2003). 

Titanium dioksida sering digunakan dalam produk kosmetik, karena 

memiliki sifat atau karakteristik yang menguntungkan diantaranya titanium 

dioksida dikenal tidak beracun, memiliki stabilitas termal cukup tinggi, dan 

kemampuannya yang dapat dipergunakan berulang kali tanpa kehilangan sifat 
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kataliknya, dapat menyerap cahaya ultraviolet dengan baik, bersifat inert dalam 

reaksi,  memiliki kemampuan oksidasi yang tinggi dan termasuk zat organik yang 

sulit terurai dan secara umum TiO₂ memiliki aktivitas fotokatalisis yang lebih 

tinggi dari pada fotokatalisis lain seperti ZnO, CdS, WO2, dan SnO₂ (Okamoto, et 

al., 1985). 

Menurut Rosen (2005) salah satu metode yang dikenal di industri 

kosmetika untuk meningkatkan nilai SPF pada tabir surya adalah dengan 

menggabungkan bahan tabir surya anorganik (misalnya tabir surya fisik seperti 

Titanium Dioksida atau Zinc Oksida) dan tabir surya organik. Penggabungan ini 

memiliki keutungan, antara lain: 

1. Tabir surya fisik akan mengurangi potensi iritasi pada formulasi dengan 

menurunkan kebutuhan tabir surya organik dan meningkatkan 

fotostabilitas dari bahan aktif kimia. 

2. Tabir surya organik akan mengurangi efek pemutihan yang tidak 

diinginkan yang berkaitan dengan penyaringan fisik seperti TiO₂ dan ZnO. 

3. Terjadi efek sinergis antara tabir surya organik dan fisik yang mencapai 

nilai SPF dengan mengurangi konsentrasi bahan aktif. Selain itu, formulasi 

tabir surya sangat efisien dalam memberikan perlindungan radiasi UVA 

dan UVB. 

2.10.1 Kelebihan Titanium Dioksida 

Berikut beberapa kelebihan dari penggunaan bahan aktif TiO2 sebagai tabir surya 

diantaranya (Tarr, 2003): 

a) Memiliki aktifitas fotokatalis yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

fotokatalis lain, seperti: ZnO, CdS, WO2, dan SnO2. 

b) Mampu menyerap sinar ultraviolet dengan baik. 

c) Memiliki kestabilan kimia dalam interval pH yang besar (0 sampai 14). 

d) Tahan terhadap photodegradasi. 

e) Bersifat inert dan tidak larut dalam reaksi baik secara biologis maupun 

kimia. 

f) Tidak beracun. 

g) Memiliki kemampuan oksidasi yang tinggi. 



33 

 

 
 

2.11 Oktil Metoksisinamat 

 

Gambar 2. 6 Rumus Bangun Oktil Metoksisinamat 

(Walhberg, dkk., 1999) 

Oktil metoksisinamat atau yang dikenal dengan nama lain 2-etilheksil 4- 

metoksisinamat atau oktinosat adalah senyawa golongan sinamat yang menyerap 

sinar UV pada panjang gelombang 290-320 nm pada daerah UV-B (Setiawan, 

2010). Oktil metoksisinamat tergolong dalam tabir surya kimia yang memiliki 

mekanisme kerja secara kimia yaitu melindungi kulit dengan cara menyerap 

energi dari radiasi UV dan mengubahnya menjadi energi panas (Saewan and 

Jimtaisong, 2013). 

Oktil metoksisinamat (OMS) merupakan salah satu zat atau bahan aktif 

yang digunakan dalam sediaan tabir surya. Mekanisme kerja bahan ini secara 

kimiawi adalah dengan mengabsorbsi sinar ultra violet (UV) sehingga 

menghambat penetrasi sinar UV ke dalam lapisan epidermis kulit. Namun hasil 

penelitian menunjukkan bahwa OMS dapat mengalami degradasi setelah 

digunakan (Astuti, 1997). Oleh karena itu perlu pengembangan formula dengan 

penambahan bahan lain yang akan mendukung aktivitas OMS (Sugihartini, 2011). 

Anti UV-B yang populer dan sangat efektif dalam menghambat UV-B adalah 

Oktil  metoksisinamat dengan konsentrasi yang umum digunakan adalah 2-7,5% 

b/b (Rosita, dkk., 2010). 

 Senyawa oktilmetoksi sinamat memiliki efek negatif menyebabkan foto 

alergi dan foto dermatis, sehingga ditetapkan konsentrasi maksimum oktilmetoksi 

sinamat yang diizinkan dalam sediaan krim tabir surya oleh Food and Drug 

Administration (FDA) adalah 7,5% (FDA, 2003). 
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2.12 Butil Metoksidibenzoilmetan 

 

Gambar 2. 4 Rumus Bangun Avobenzone 

 (Afonso, dkk., 2014) 

Avobenzone atau yang dikenal dengan nama lain Butil 

Metoksidibenzoilmetan merupakan filter UV disetujui oleh FDA (Food and Drug 

Administration). Avobenzone berupa serbuk putih yang larut dalam minyak 

menunjukkan absorpsi yang besar pada UV-A dengan panjang gelombang 360 

nm. Avobenzone juga memiliki kemampuan dalam menyerap sedikit sinar UV-B. 

Avobenzone bersifat tidak stabil, yaitu terdegradasi dalam waktu yang cepat saat 

terpapar UV, paparan selama 15 menit menyebabkan 36% avobenzone 

terdegradasi (Auerbach, 2011). Konsentrasi penggunaan minimum telah 

ditetapkan sebesar 2% dan maksimum 3% (Barel, et al., 2009).  

2.13 Tinjauan Bahan Tambahan 

1. Asam Stearat (Rowe, et al., 2009). 

Struktur kimia  :  

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 benzen, CCl4, 

kloroform, dan eter; larut dalam etanol 

(95%), heksan dan propilen glikol; praktis 

tidak larut dalam air. Suhu lebur : ≥ 54oC. 

Titik lebur : 69-70ºC 
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Stabilitas :Asam stearat adalah bahan yang stabil; 

antioksidan juga dapat ditambahkan ke 

dalamnya. Bahan dalam jumlah besar harus 

disimpan dalam wadah tertutup di tempat 

yang sejuk dan kering. 

Inkompatibilitas  :Asam stearat tidak sesuai dengan 

kebanyakan logam hidroksida dan mungkin 

tidak sesuai dengan basis, zat pereduksi, dan 

zat pengoksidasi. 

Penggunaan  :Bahan pembentuk emulsi. 

Asam stearat dalam sediaan topikal digunakan sebagai 

pembentuk emulsi dengan konsentrasi kadar 1 – 20%. Sebagian 

dari asam stearat dinetralkan dengan alkalis atau TEA untuk 

memberikan tekstur krim yang elastik. 

2. Trietanolamin (Rowe, et al., 2009). 

Sinonim   :TEA;  triethylolamin; rihydroxy 

triethylamine; tris(hydroxyethyl)amine; 

trolaminum. 

Rumus molekul  :C₆H₁₅NO₃ 

Berat molekul  :149,19 

Pemerian   :Cairan kental, tidak berwarna, bau lemah 

mirip amoniak, sangat higroskopis. 

Kelarutan  :Dapat bercampur dengan air, alkohol, 

gliserin; larut dalam gliserin. 

Titik lebur  : 20-21ºC 

Penggunaan  :agen pengalkali dan agen pengemulsi 

Stabilitas :Trietanolamina mungkin berubah menjadi 

coklat saat terpapar udara dan cahaya. 

Tingkat 85% trietanolamina cenderung 

stratifikasi di bawah 15°C; homegeneitas 

dapat dipulihkan dengan pemanasan dan 

pencampuran sebelum digunakan. 
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Trietanolamina harus disimpan dalam wadah 

kedap udara yang terlindungi dari cahaya, di 

tempat sejuk dan kering. 

Inkompaktibilitas :Trietanolamina akan bereaksi dengan asam 

mineral untuk membentuk garam dan ester 

kristal. Dengan asam lemak yang lebih 

tinggi, trietanolamina membentuk garam 

yang larut dalam air dan memiliki 

karakteristik sabun. Trietanolamina juga akan 

bereaksi dengan tembaga untuk membentuk 

garam kompleks. Perubahan warna dan 

presipitasi dapat terjadi dengan adanya garam 

logam berat. 

Bila dicampur dalam proporsi yang seimbang dengan asam 

lemak seperti asam stearat atau asam oleat akan membentuk sabun 

anionik yang berguna sebagai bahan pengemulsi yang 

menghasilkan emulsi tipe o/w dengan pH 8. 

3. 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%. 

4. Isopropil Miristat (Rowe, et al., 2009). 

Sinonim   :Isopropyl Myristate 

Pemerian :Isopropil miristat adalah cairan dengan 

viskositas yang jelas, tidak berwarna, 
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praktis tanpa bau yang menyengat pada 

suhu sekitar 5ºC. Ini terdiri dari ester dari 

propan-2-ol dan asam lemak berat molekul 

jenuh tinggi, terutama asam myristic. 

Kelarutan :Larut dalam aseton, kloroform, etanol 

(95%), etil asetat, lemak, alkohol lemak, 

minyak tetap, hidrokarbon cair, toluena, 

dan lilin. Melarutkan banyak wax, 

kolesterol, atau lanolin. Praktis tidak larut 

dalam gliserin, glikol, dan air. 

 Titik didih  : 140.2ºC  

Stabilitas :Isopropil miristat resisten terhadap 

oksidasi dan hidrolisis, dan tidak menjadi 

tengik. Ini harus disimpan dalam wadah 

tertutup baik di tempat sejuk dan kering dan 

terlindungi dari cahaya. 

  Inkompatibilitas :Ketika isopropil miristat bersentuhan 

dengan karet, ada penurunan viskositas 

dengan pembengkakan bersamaan dan 

pelepasan sebagian dari karet; kontak 

dengan plastik, mis:nilon dan polietilen, 

menyebabkan pembengkakan. Isopropil 

miristat tidak sesuai dengan parafin keras, 

menghasilkan campuran granular. Hal ini 

juga tidak sesuai dengan zat pengoksidasi 

kuat. 

 Penggunaan :Emollient, oleaginous vehicle, skin 

penetrant, pelarut 

Isopropil miristat adalah emolien tidak berminyak yang 

mudah diserap oleh kulit. Ini digunakan sebagai komponen basa 

semipotor dan sebagai pelarut banyak zat yang dioleskan secara 

topikal. 
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5. Gliserin (Rowe, et al., 2009). 

Struktur kimia  :  

Sinonim  : glycerol, glycerin, croderol 

Rumus molekul : C3H8O3 

Berat molekul  : 92,09 

Titik lebur  : 17,8°C 

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, gliserinutamanya digunakan 

sebagai humektan dan pelembut. Rentang 

gliserin yang digunakan sebagai Humektan 

sebesar ≤ 30%. 

Stabilitas  :Gliserin bersifat higroskopis. Gliserin murni 

tidak rentan terhadap oksidasi oleh atmosfer 

di bawah kondisi penyimpanan biasa, namun 

menguraikan pemanasan dengan evolusi 

akrolein beracun. Campuran gliserin dengan 

air, etanol (95%), dan propilen glikol secara 

kimiawi stabil. Stabil pada suhu 20ºC. 

Gliserin sebaiknya ditempat yang sejuk dan 

kering. 

Inkompaktibilitas :Gliserin dapat meledak jika dicampur 

dengan zat pengoksidasi kuat seperti 

kromium trioksida, kalium klorat, atau 

kalium permanganat. Dalam larutan encer, 
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reaksi berlangsung pada tingkat yang lebih 

lambat dengan beberapa produk oksidasi 

yang terbentuk. Perubahan warna hitam 

gliserin terjadi dengan adanya cahaya, atau 

pada kontak dengan seng oksida atau bismut 

nitrat dasar. 

Kelarutan  :Gliserin praktis tidak larut dengan Benzena, 

kloroform, dan minyak, larut dengan etanol 

95%, methanol, dan air. 

6. Nipagin (Rowe, et al., 2009). 

Struktur kimia   :  

Sinonim    :Asam 4-hidroksibrnzoat metal ester, metal 

p-hidroksibenzoat, metal 

parahidroksibenzoat, metal paraben. 

Rumus molekul : C8H8O3 

Berat molekul  : 153,15 

Pemerian  : Kristal tidak berwarna atau kristal serbuk 

kristal putih, tidak berbau atau hampir tidak 

berbau dan sedikit rasa membakar. 

Kelarutan  :Pada suhu 25ºC 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 

(25ºC), 50 bagian air (50ºC) dan 30 bagian 

air (80ºC). 



40 

 

 
 

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 

(dekomposisi terjadi lebih dari 10%) setelah 

penyimpanan selama 60 hari pada suhu 

ruang. 

Inkompatibilitas  :Aktivitas antimikroba berkurang dengan 

kehadiran surfaktan  lastic  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  lastic , minyak esensial, sorbitol dan  

lastic; diabsorbsi oleh  lastic tergantung pada 

jenis  lastic dan pembawa yang digunakan, 

botol polietilen tidak mengabsorbsi metil 

paraben; mengalami perubahan warna akibat 

hidrolisis dengan adanya besi, alkali lemah 

atau asam kuat. 
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7. Nipasol (Rowe,et al., 2009). 

Struktur kimia   :  

Sinonim                       :4-hydroxybenzoic acid propyl ester; 

propagin; Propyl paraben; propyl p-

hydroxybenzoate. 

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 (15oC), 2500 bagian air, 225 bagian air 

(80oC). 

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%. 

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; 
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mengalami perubahan warna akibat 

hidrolisis dengan adanya besi, alkali lemah 

atau asam kuat. 

Inkompaktibilitas :Aktivitas antimikroba propilparaben 

berkurang jauh dengan adanya surfaktan 

nonionik sebagai hasil mikellizasi. Seperti: 

magnesium aluminium silikat, magnesium 

trisilikat, oksida besi kuning, dan biru 

ultramarin juga telah dilaporkan menyerap 

propilparaben, sehingga mengurangi efikasi 

pengawet. 

8. Na-EDTA (Rowe, et al., 2009). 

Nama Resmi  :Etilen Diamina Tetra asetat 

Pemerian  :Serbuk kristal putih tidak berbau dengan 

sedikit rasa asam 

Kegunaan  :Digunakan pada formulasi Untuk mencegah 

kontaminasi dengan logam, sebagai 

chelating agent 

Kelarutan  :Larut dalam air (1:11), Praktis tidak larut 

dalam kloroform dan eter, larut dalam etanol 

(95%) 

Inkompaktibel :Dengan pengoksidasi kuat, dan ion logam 

polifalen seperti tembaga, nikel, Na EDTA 

merupakan asam lemah dan bereaksi dengan 

logam membentuk hidrogen. 

Kestabilan :Sangat higroskopis dan harus dilindungi 

dari kelembaban 

Penyimpanan :Harus disimpan diwadah bebas alkali, 

tertutup rapat dan ditempat sejuk dan kering. 
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9. Butylated Hydroxytoluen (Rowe, et al., 2009). 

Sinonim : Agidol; BHT; 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-

4-methylphenol; butylhydroxytoluene; 

butylhydroxytoluenum; Dalpac; dibutylated 

hydroxytoluene; 2,6-di-tert-butyl-p-cresol; 

3,5-di-tert-butyl-4-hydroxytoluene; E321; 

Embanox BHT; Impruvol; Ionol CP; 

Nipanox BHT; OHS28890; Sustane; Tenox 

BHT; Topanol; Vianol. 

Pemerian :Serbuk kristal putih atau pucat kuning atau 

bubuk dengan aroma fenolik karakteristik 

samar. 

Kelarutan :Praktis tidak larut dalam air, gliserin, 

propilen glikol, larutan hidroksida alkali, 

dan encerkan asam mineral berair. Bebas 

larut dalam aseton, benzena, etanol (95%), 

eter, metanol, toluena, minyak tetap, dan 

minyak mineral. Lebih mudah larut 

daripada hidroksianisol butilasi pada 

minyak dan lemak makanan. 

Suhu lebur  :70°C 

Stabilitas :Paparan cahaya, kelembaban, dan panas 

menyebabkan perubahan warna dan 

kehilangan aktivitas. Butylated 

hydroxytoluene harus disimpan dalam 

wadah tertutup rapat, terlindung dari 

cahaya, di tempat yang sejuk dan kering. 

Inkompatibilitas :Butylated hydroxytoluene bersifat fenolik 

dan mengalami reaksi karakteristik fenol. 

Hal ini tidak sesuai dengan zat 

pengoksidasi kuat seperti peroksida dan 

permanganat. Kontak dengan zat 
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pengoksidasi dapat menyebabkan 

pembakaran spontan. Garam besi 

menyebabkan perubahan warna dengan 

hilangnya aktivitas. Pemanasan dengan 

jumlah katalitik asam menyebabkan 

dekomposisi cepat dengan pelepasan gas 

iso butena yang mudah terbakar. 

Penggunaan  :Antioksidan 

Butylated hydroxytoluene digunakan sebagai antioksidan 

dalam kosmetik, makanan, dan obat-obatan. Butylated 

hydroxytoluene juga digunakan pada konsentrasi 0,5-1,0% b/b.  

10. Aquadest 

Sinonim dari aquadest adalah Aqua, Aqua purificata, 

Hydrogen Oxide. Aquadest merupakan cairan jernih, tidak berbau, 

tidak berwarna, tidak berasa. Dapat bercampur dengan pelarut 

polar lainnya. Memiliki titik beku: 0°C dan titik didih: 100°C. Bisa 

digunakan sebagai pelarut (Rowe,et al., 2009). 

2.14 Tinjauan tentang Evaluasi Sediaan Farmasi 

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 kosmetika terdiri dari stabilitas 

bahan aktif, stabilitas bahan tambahan, organoleptis (warna, bau, dan tekstur), 

homogenitas, distribusi ukuran partikel fase terdispersi, pH, pelepasan atau 

bioavaibilitas, viskositas (Barry, 1983). 

Evaluasi suatu sediaan farmasi dapat dilakukan terhadap karakteristik fisik 

maupun aseptabilitasnya. 
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2.15 Karakteristik Fisik Sediaan 

Karakteristik fisik sediaan meliputi : 

1. Tipe emulsi  

2. Organoleptis  

3. Penetapan pH  

4. Viskositas  

5. Penentuan daya sebar  


