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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

 

Paparan sinar matahari yang berlebih atau secara kronik dapat 

membahayakan kulit, hal tersebut terjadi karena sinar ultraviolet (UV) yang 

dipancarkan matahari dalam bentuk gelombang elektromagnetik dapat bereaksi 

dengan kulit dan menimbulkan efek seperti sunburn, eritema, pigmentasi, penuaan 

dini hingga dapat menyebabkan kanker kulit. Sehingga diperlukan upaya untuk 

melindungi kulit yang merupakan perlindungan terluar tubuh salah satunya 

dengan menggunakan tabir surya (sunscreen) (Prasidha, et al., 2016). 

Berdasarkan mekanismenya 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 (Tandi dan Novrianto, 2017) seperti Octyl Methoxy 

Cinnamate (OMC), Benzhophenones, Paraminobenzoic Acid (PABA), Champor 

(Hanrahan, 2012; Giokas et al, 2007). Kombinasi dari bahan aktif tabir surya 

chemical absorber (organik) anti UV-A dan UV-B dapat mempeluas 

perlindungan terhadap sinar matahri (Wardhani, 2006). 

Gandum (T. Aestivum) kaya vitamin E dan asam lemak esensial (Heru et 

al, 2016). Minyak biji gandum biasanya digunakan untuk meningkatkan nutrisi 

karena memiliki vitamin E yang sangat tinggi. Minyak ini dapat digunakan dalam 

kosmetik, sediaan mandi dan farmaseutikal. Rentang konsentrasi minyak biji 

gandum yang digunakan pada produk kosmetik adalah 0,1-50% (Yildirim dan 

Kostm, 2014). 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 (Suryawansih, 

2016). 

Titanium dioksida atau TiO₂ merupakan tabir surya anorganik yang aman, 

efektif, dan berspektrum luas. Titanium dioksida bekerja secara fisik, yaitu 
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dengan memantulkan sinar UV (Villalobos-Hernandes, Multer-Goymann, 2006). 

Tio₂ juga memiliki kegunaan sehari-hari lainnya, seperti pemutih gigi dan juga 

sebagai tabir surya (Zallen, 2005). 

Butil metoksibenzoilmetan atau bisa disebut dengan avobenzone 

merupakan salah satu dari tabir surya organik yang mempunyai mekanisme kerja 

mengabsorbsi radiasi sinar UV. Avobenzone cukup efektif menyerap UV-A 

walaupun pada konsentrasi rendah (Kyowa, 2010). Avobenzone memiliki 

aktivitas perlindungan yang baik pada rentang panjang gelombang UV-A (320-

400) dan potensial memberikan spektrum yang luas untuk perlindungan UV pada 

sediaan tabir surya (Rai dan Srinivas, 2007).  

Oktil metoksisinamat merupakan tabir surya organik, senyawa golongan 

sinamat yang mampu menyerap sinar UV pada panjang gelombang 290-320 nm 

pada daerah UV-B, dengan mekanisme kerja mengabsorbsi sinar UV sehingga 

sinar yang masuk kedalam kulit terhambat (Barel, et al., 2009). 

Saat ini banyak dikembangkan produk tabir surya yang berasal dari bahan 

kimia sintesis maupun yang berasal dari bahan alami, tentunya dari kombinasi 

tersebut banyak memiliki keunggulan dan aman. Sediaan tabir surya yang 

menggunakan bahan alat dan kimia tidak banyak oleh sebab itu penelitian ini 

menggabungkan kedua bahan tersebut, sehingga didapatkan perlindungan yang 

lebih optimal. Digunakan minyak biji gandum yang memiliki kandungan asam 

lemak tak jenuh ganda dan vitamin E tertinggi yaitu α-tokoferol dibandingkan 

minyak dari biji-bijian lainnya. Telah terbukti dari penelitian sebelumnya bahwa 

minyak biji gandum dapat meningkatkan ketahanan tubuh dan sebagai anti aging 

atau dapat menunda penuaan (Megahed, 2011).  Menurut Mahmoud dan kawan-

kawan (2009), kandungan minyak biji gandum terdiri dari 70% α-tokoferol, 19% 

β-tokoferol, 7% γ-tokoferol, 2% α-tocotrienol dan 2% γ-tocotrienol (Ozcan, et al., 

2013). 

Berbagai macam sediaan tabir surya yang ada dipasaran dalam bentuk 

losion, krim, dan gel. Pada penelitian ini dipilih formulasi dengan bentuk krim, 

karena paling sering dipakai dalam pemakaian topikal dengan tipe krim miyak 

dalam air atau m/a. Basis yang dipilih adalah vanishing cream karena dengan 

basis tersebut bahan aktif akan terlarut dan terlepas pada saat terpenetrasi dikulit, 
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selain itu mudah diaplikasikan dalam penggunaanya, penyebarannya sangat baik, 

dan mudah dibersihkan (Djajadisastra, 2004). 

Berdasarkan uraian diatas dibuat formulasi krim dengan tipe emulsi m/a. 

Dengan bahan aktif minyak biji gandum dengan konsentrasi kadar pada formula 1 

(2,5%), formula 2 (5%), dan formula 3 (7,5%) kombinasi dengan titanium 

dioksida, oktil metoksisinamat, dan butil metoksidibenzoilmetan dengan basis 

vanishing cream. 
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Gambar 3.1 Kerangka Konseptual 

Tabir Surya Organik Memiliki 

mekanisme UV-Absorben 

Oktiil Metokssinamat (UV B) 

Butiil metoksdibenzoilmetana (UV A) 

 

Tabir Surya Anorganik memiliki 

mekanisme UV-Blocking 

Tiitanium Diioksida (UV A & UV B) 

Kombinasikan dengan Minyak 

Biji Gandum, variasi kadar (2,5%; 

5%; dan 7,5%). 

Dibuat sediaan krim dengan tipe 

emulsi minyak dalam air (m/a) 

 

Minyak biji gandum sebagai fase 

minyak, memiliki mekanisme 

kerja dengan menghambat sinar 

UV secara alami. 

 

Minyak Biji Gandum dengan variasi 

kadar apakah memiliki pengaruh 

terhadap karakteristik  fisika, kimia, dan  

nilai SPF pada sediaan krim tabir surya. 


