
 

 

 

 

 

 

 

                                     

BAB III

KERANGKA PENELITIAN

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

wanita (Draelos, 2011). Lapisan luar dari bibir sangat tipis, sehingga bibir keadaan

alami  tidak cukup terlindung dari  sinar  matahari.  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 karena terpapar sinar matahari (Anonim, 2016). 

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 
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perlindungan  dari  sinar  matahari  dan  dingin.  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 (Draelos, 2011).

Salah satu bahan yang dapat digunakan sebagai sunscreen pada  Lip Balm

adalah  Minyak kelapa murni atau VCO. Aktivitas antioksidan yang terdapat pada

VCO dapat memberikan efek tabir surya pada sediaan yang mengandung VCO.

Aktivitas antioksidan ini berasal dari berbagai senyawa fenolik yang terkandung

dalam 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).

Berdasarkan  penelitian  Kaur  dan  Saraf,  2010  dijelaskan  bahwa  minyak

kelapa  menunjukan  nilai  SPF  yakni  7,119  dalam   bentuk  tunggal.  Hal  ini

menjadikan kesimpulan  pada  penelitian  Kaur  dan Saraf  adalah  bahwa minyak

kelapa  (selain  olive  oil)  merupakan  salah  satu  minyak  non-volatile  (fixed-oil)

yang memiliki nilai SPF tertinggi, dan minyak kelapa oleh Kaur dan Saraf sangat

dianjurkan dalam pemilihan bahan berupa minyak pada sediaan sunscreen. 

Adapun cakupan dari  penelitian  ini  adalah  penelitian  dilakukan terhadap

Sediaan  Lip  Balm yang  dibuat  dengan  kandungan  konsentrasi  VCO  pada

konsentrasi 10%, 20% dan 30% dengan basis Carnauba wax dan microcrystalline.

Semua formula yang dibuat akan diuji mutu fisik terlebih dahulu, yaitu mencakup

pemerikasaan  organoleptis,  uji  kekerasan,  uji  daya  sebar,  dan   uji  titik  lebur

kemudian  dibandingkan  dengan  kontrol  model.  Uji  mutu  fisik  dilakukan  agar

diketahui sediaan yang memiliki mutu fisik yang paling baik dimana mutu fisik

sediaan dianggap baik jika mendekati mutu fisik dari kontrol model. 

Selanjutnya  pengujian  yang  dilakukan  pada  sediaan  Lip  Balm adalah

penentuan  stabilitas  sediaan  dan  pengukuran  nilai  SPF  menggunakan

Spektrofotometer  UV-Vis  yang kemudian akan dihitung nilainya  menggunakan

persamaan Mansur. 

Terakhir, dilakukan analisis Anova untuk menentukan pengaruh konsentrasi

VCO terhadap nilai SPF sediaan.
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