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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Banyak orang yang terlahir cantik dan sebagian yang lainnya ‘membuat’ 

kecantikan itu sendiri. Untuk kedua tipe orang tersebut kosmetika adalah hal yang 

sangat penting. Bagi orang yang telah memiliki kecantikan ‘alami’, kosmetik 

diperlukan untuk menjaga kecantikan alami mereka dan menjaga dari ‘bahaya 

lingkungan’ yang sangat memberikan efek buruk bagi kecantikan. Bagi orang 

dengan kategori kedua, kosmetik menjadi keharusan untuk meningkatkan daya 

tarik mereka (Babu, 2007). Definisi dari kosmetik sendiri bervariasi di berbagai 

negara, namun secara umum kosmetik berarti semua benda yang digunakan 

dengan cara dioleskan, disemprotkan, digosokkan atau dengan penggunaan 

lainnya pada tubuh manusia untuk membersihkan, mempercantik, meningkatkan 

daya tarik , mengubah penampilan pada tubuh dan untuk menjaga kesehatan kulit 

dan rambut, asalkan reaksi dari benda tersebut terhadap tubuh sedikit (Mitsui, 

1997).  

Bibir adalah salah satu daya tarik terbesar dari wajah seseorang, khususnya 

wanita. Bibir  terbentuk dari epitelium transisional antara kulit kering berkeratin 

biasa dan kulit bermukosa yang lembab yang penting untuk jalan masuk obat-

obatan, makanan, bahkan untuk bakteri dan virus (Daeros, 2011). Lapisan luar 

dari bibir sangat tipis, sehingga bibir keadaan alami tidak cukup terlindung dari 

sinar matahari. Bahkan, bibir hampir tidak memiliki melanin, pigmen alami di 

kulit yang membantu menyaring sinar matahari yang berbahaya. Akibatnya, bibir 

jarang menghitam, tetapi bibir dapat dengan mudah terbakar. Ketika sinar 

matahari menyebabkan bibir terbakar , kerusakan jangka panjang dapat terjadi. 

Kerutan dan penuaan dini bukan satu-satunya kerusakan akibat sinar matahari. 

Bibir yang sering terkena sinar matahari bisa mengakibatkan actinic cheilitis, 

(kondisi prakanker). Individu dengan kondisi ini sering mengeluh kering dan 

pecah-pecah pada bibir dan sering akan menunjukkan efek lain, seperti lesi 

prakanker pada kulit dan kerutan yang luas  (Anonim, 2016).  
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Sumber UV terbesar berasal dari sinar matahari yang sampai di permukaan 

bumi. Paparan sinar matahari dapat memberikan efek baik dan buruk bagi 

manusia yang tergantung pada panjang gelombang sinar matahari, frekuensi 

terpapar, intensitas terpapar sinar matahari,adapun efek tersebut berbeda pada 

masing-masing individu tergantung pada sensitivitasnya. Radiasi sinar matahari 

terdiri dari berbagai 6 macam panjang gelombang yaitu dari sinar inframerah, 

sinar tampak, hingga sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet terbagi dalam tiga jenis, 

yaitu UV A (320-400 nm), UV B (290-320 nm), dan UV C (200-290 nm) (Harry. 

R.G,et al., 1982, Pardede, 2014).   

Tabir surya (sunscreen) adalah suatu bahan yang dapat melindungi kulit 

terhadap radiasi sinar ultraviolet (UV). Tingkat kemampuan suatu sediaan tabir 

surya didasarkan pada penentuan harga SPF (Sun Protection Factor) yang 

menggambarkan efektivitas produk tabir surya dalam melindungi kulit dari 

eritema (Stanfield, 2003, Rejeki, 2015). Perlindungan bibir dari sinar UV dapat 

diperoleh dari penggunaan Lip Balm. 

Lip Balm adalah salah satu jenis lipstik namun diperuntukan untuk 

perlindungan bibir. Lip Balm tidak mengandung pigmen dan tidak digunakan 

sebagai penghias bibir, namun lebih kepada untuk melembabkan bibir dan 

perlindungan dari sinar matahari dan dingin. Lip Balm membentuk lapisan tahan 

air pada bibir dan bekerja sebagai pelembab oklusif untuk mencegah hilangnya air 

pada mukosa transisional. Lip Balm biasanya juga mengandung campuran minyak 

mineral, wax dan dimethicone. Lip Balm juga mengandung sunscreen organik. 

Sebagian besar Lip Balm memiliki SPF pada rentang 15 hingga 30.  Jadi, Lip 

Balm merupakan sumber fotoprotektan yang sangat baik untuk orang dengan 

actinic chelatis, leukoplakia dan riwayat kanker bibir yang dipicu cahaya 

(Draelos, 2011). 

Salah satu bahan yang dapat digunakan sebagai sunscreen pada Lip Balm 

adalah Minyak kelapa murni atau Virgin Coconut Oil (VCO). VCO merupakan 

minyak dari tumbuhan yang sering digunakan dalam formulasi kosmetik. VCO 

merupakan hasil olahan kelapa yang bebas dari asam lemak trans (Trans-Fatty 

Acid). Asam lemak trans ini dapat terbentuk karena adanya proses hidrogenasi 

dari minyak. Ekstraksi minyak kelapa dilakukan dengan suhu rendah (proses 
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dingin) agar tidak terjadi proses hidrogenasi. Proses ekstraksi agar diperoleh 

minyak kelapa murni ini dapat dengan cara fermentasi, pancingan, sentrifugasi, 

pengeringan parutan kelapa secara cepat, pemanasan terkendali, dan lain-lain 

(Darmoyuwono, 2006 ). 

VCO memiliki nilai SPF 7,119 (Kaur et al., 2010). Aktivitas antioksidan 

yang terdapat pada VCO dapat memberikan efek tabir surya pada sediaan yang 

mengandung VCO. Aktivitas antioksidan yang tinggi pada VCO disebabkan 

karena tingginya kandungan senyawa fenolik yang terdapat pada VCO. 

Berdasarkan penelitian oleh Marina et al., 2008 kandungan senyawa fenolik pada 

VCO yang telah berhasil diidentifikasi adalah protokatekulat, vanillat, kaffeat, 

syringat, asam ferulat and p-koumarat(Marina et al., 2009). 

Tingkat keefektifan dari suatu sediaan tabir surya dapat diketahui salah 

satunya adalah dengan melakukan perhitungan nilai SPF yaitu perbandingan 

antara waktu yang diperlukan untuk menimbulkan eritema pada kulit yang 

menggunakan tabir surya dengan yang tidak menggunakan. Nilai SPF  memiliki 

rentang 0 sampai 100, dan tabir surya yang dianggap memiliki efektivitas yang 

baik berada di atas 15 (Wasitaatmadja, 1997). Pengukuran nilai SPF sediaan 

sunscreen dapat dilakukan secara in vivo dan in vitro. Metode in vivo dilakukan 

dengan melakukakan photo-testing pada manusia. Adapun, metode pengukuran 

SPF secara in vitro dibagi menjadi dua tipe. Tipe pertama adalah dengan cara 

pengukuran absorbansi atau transmisi sinar UV melalui lapisan produk tabir surya 

pada plat kuarsa atau biomembran, Tipe lainnya adalah dengan menentukan 

karakteristik absorbansi tabir surya menggunakan analisis spektrofotometri 

menggunakan larutan hasil pengenceran dari sediaan tabir surya yang diuji 

(Gordon, 1993; Fourneron et al., 1999; Pissavini et al., 2003; Mansur et al., 

1986). 

Selain memiliki efek tabir surya, VCO juga memiliki efek melembabkan 

(sebagai moisturizer), minyak kelapa menunjukkan efektifitas melalui 

peningkatan signifikan dalam hidrasi kulit dan peningkatan kadar lipid permukaan 

kulit. (Agero & Rowell, 2004) 

VCO memiliki potensi yang besar untuk dapat dikembangkan 

pemanfaatannya terutama sebagai bahan yang dapat memberikan efek tabir surya. 
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Pembuatan Lip Balm dengan kandungan VCO dapat menjadi salah satu bentuk 

pengembangan dari pemanfaatan VCO sebagai bahan tabir surya.  

Pada pembuatan Lip Balm, bentuk fisik memiliki pengaruh yang besar baik 

terhadap estetika maupun akseptabilitas pengguna Lip Balm tersebut. Hal ini 

bergantung pada bahan yang digunakan dalam pembuatan Lip Balm. Sebagaimana 

lipstik , bahan utama dari sediaan Lip Balm  adalah asam lemak (fatty acids) 

seperti wax,minyak dan butter yang akan memberikan konsistensi dan bekerja 

sebagai emolien pada sediaan (Fernandes et al., 2013) 

Basis wax merupakan salah satu bahan yang penting yang dapat 

mempengaruhi bentuk fisik dari sediaan, adapun basis wax yang biasa digunakan 

adalah beeswax, carnauba wax, paraffin wax, candelilla wax, dan spermaceti 

(Jellinek, 1970, Gumbara, 2015).  Carnauba wax dipilih pada Lip Balm karena 

berfungsi meningkatkan kilau juga kekerasan dan kekuatan dari Lip Balm (Mozes, 

1982) penggunaan Carnauba wax dapat meningkatkan titik Lebur dari sediaan Lip 

Balm juga dapat meningkatkan stabilitas Lip Balm. 

Potensi VCO yang dibuat dalam sediaan Lip Balm sebagai bahan 

pendukung yang berfungsi sebagai tabir surya akan diuji efektifitasnya dengan 

melakukan pengukuran nilai SPF dari sediaan Lip Balm yang dibuat. Adapun 

metode pengukuran nilai SPF yang dipilih adalah menggunakan metode uji SPF 

secara in vitro menggunakan analisis secara spektrofotometri dengan menerapkan 

persamaan  matematika Mansur, metode ini dipilih karena dapat dilakukan dalam 

waktu singkat, sederhana dan hasil pengukurannya memiliki kedekatan hasil 

dengan penentuan nilai SPF secara in vivo (Mansur et al., 1986, Sihombing,  

2016). 

Selain itu, Lip Balm yang dibuat akan diuji mutu fisik sediaan yaitu dengan 

melakukan uji sifat fisika,dan sifat  kimia. Adapun uji sifat fisika sediaan yang 

akan dilakukan meliputi organoleptis, kekerasan, daya sebar dan uji titik 

lebur,sedangkan uji sifat kimia yang akan dilakukan adalah uji pH sediaan.  

Pengujian mutu fisik ini diperlukan agar diperoleh sediaan yang memenuhi 

kriteria yang diinginkan sehingga meningkatkan akseptabilitas dari pengguna Lip 

Balm sendiri. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan berikut : 

1. Bagaimana karakteristik fisik (organoleptis, kekerasan, daya sebar dan 

titik lebur) Lip Balm yang mengandung VCO dengan basis Carnauba 

wax?  

2. Bagaimana pengaruh konsentrasi VCO terhadap efek tabir surya dilihat 

dari nilai SPF yang diperoleh dari  Lip Balm dengan basis Carnauba 

wax? 

3. Bagaimana stabilitas fisik Lip Balm yang mengandung VCO dengan 

basis Carnauba wax? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah dan hipotesis di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan karakteristik fisik 

(organoleptis, kekerasan, daya sebar dan titik lebur) sediaan Lip Balm 

yang mengandung VCO dengan basis Carnauba wax.  

2. Mengetahui pengaruh konsentrasi minyak kelapa murni (Virgin 

Coconut Oil) terhadap efek tabir surya dilihat dari nilai SPF yang 

diperoleh dari  Lip Balm dengan basis Carnauba wax.  

3. Mengetahui stabilitas fisik sediaan Lip Balm yang mengandung VCO 

dengan basis Carnauba wax. 

1.4. Hipotesis 

Hipotesis yang diperoleh berdasarkan rumusan masalah di atas adalah  

semakin tinggi kadar VCO yang terkandung dalam sediaan Lip Balm akan 

meningkatkan nilai SPF dari sediaan Lip Balm. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang manfaat 

VCO sebagai bahan dengan efek tabir surya pada sediaan Lip Balm. Selain itu 

melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui konsentrasi optimal dari VCO 

yang dapat memberikan efek tabir surya paling baik pada sediaan Lip Balm. 


