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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Kosmetik merupakan kategori kebutuhan primer bagi kaum wanita 

maupun pria untuk mempertahankan serta meningkatkan kepercayaan diri agar 

terlihat lebih baik. Kata “Kosmetik” berasal dari bahasa yunani, yaitu Kosm yang 

artinya harmoni dan keteraturan, dan tikos yang berarti memiliki kekuatan untuk 

mengatur dan terampil dalam mendekorasi. Asal mula kosmetik sebenarnya sudah 

ada pada zaman 30.000 tahun yang lalu. Hal ini dibuktikan dengan adanya lukisan 

gua yang menggambarkan penggunaan perhiasan tubuh kosmetik dasar dalam ritual 

pernikahan dan proses berburu (Barel, 2009). 

Globalisasi  merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari dan Indonesia 

juga tidak luput dari pengaruhnya. Dengan semakin berkembangnya era globalisai, 

baik pria maupun wanita akan merasakan tekanan sosial sehingga terpacu untuk 

berpenampilan menarik (Baldecchi, 2012). Fakta ini menyebabkan minat manusia 

meningkat terutama pada masalah tanda penuaan (aging). Penuaan kulit, selain 

disebabkan oleh usia juga disebabkan oleh faktor lingkungan, antara lain radiasi 

ultraviolet, dan radikal bebas (Mitsui, 1997). 

Radikal bebas adalah spesies yang mempunyai elektron tidak berpasangan 

sehingga sangat reaktif dan bersifat merusak sel dan jaringan tubuh. Radikal UV 

merupakan pemicu yang potensial dalam pembentukan radikal bebas Reaktive 

Oxygen Spesies (ROS) (Masaki, 2010). Reaktive Oxygen Spesies akan berikatan 

dengan komponen sel untuk menjadi stabil, sehingga akan merusak komponen sel 

seperti lemak, protein dan asam nukleat (Elsner, P. & Howard, 2000).  

Secara alami, radikal bebas terbentuk di mitokondria pada setiap sel yang 

bertugas memproses glukosa dan oksigen menjadi energi melalui reaksi enzimatik. 

Selain itu radikal bebas juga muncul melalui pejanan UV, radiasi rendah, sinar 

elektromagnetik, dan proses pembakaran. Pada kulit, radikal bebas yang diproduksi 

berlebihan akan merusak kolagen pada membran kulit, sehingga kulit menjadi 

kehilangan elastisitasnya dan menyebabkan terjadinya keriput. Radikal bebas dapat  
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dicegah dengan penggunaan antioksidan, baik sintetik ataupun alam. Senyawa 

antioksidan dapat digunakan untuk melindungi kulit dari kerusakan akibat oksidasi 

sehingga agen antioksidan dapat mencegah dari penuaan dini (Masaki, 2010).   

Salah satu agen antioksidan yang dapat digunakan pada perawatan 

antiaging adalah vitamin E. Vitamin E merupakan bahan antiaging yang popular. 

Salah satu bentuk Vitamin E adalah DL-alpha tocopherol acetate yang berfungsi 

sebagai antioksidan, yaitu dengan cara memecahkan reaksi berantai dari lemak yang 

radikal dan mencegah terjadinya kerusakan membran yang disebabkan oleh 

fosfolipase, asam lemak bebas, dan lisofosfolipid (Schlossman, 2010). Vitamin E 

didokumentasikan memiliki IC50  sebesar 8,27µg/ml (Sandhiutami & Wiwiek, 2013). 

Selain vitamin E terdapat pula Virgin coconut oil (VCO), yang merupakan 

antioksidan sekaligus pelembab kulit alami karena mampu mencegah kerusakan 

jaringan, memberikan perlindungan terhadap kulit, mampu mencegah 

berkembangnya bercak-bercak di kulit akibat penuaan dan melindungi kulit dari 

cahaya matahari, bahkan minyak kelapa murni dapat memperbaiki kulit yang rusak 

atau sakit (Rindengan dan Novarianto, 2004). VCO didokumentasikan  memiliki efek 

yang lebih menguntungkan dalam uji klinis yaitu potensi antioksidan yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan minyak kelapa biasa (Marina, 2009). Selain itu 

kandungan antioksidan dari VCO tidak mengalami kerusakan dan masih lengkap 

dalam jumlah yang seimbang dengan pemanasan pada suhu 60-75⁰C (Setiaji dan 

Prayugo, 2006). 

Salah satu bentuk sediaan kosmetika yang sering digunakan oleh 

masyarakat adalah krim. Krim merupakan sediaan setengah padat berupa emulsi 

kental yang mengandung air tidak kurang dari 60% dan dimaksudkan untuk 

pemakaian luar (DepKes RI, 1978). Keuntungan penggunaan krim yaitu memiliki 

nilai estetika yang cukup baik dan tinggi tingkat kenyamanannya dalam penggunaan. 

Disamping itu vanishing cream merupakan sediaan yang bersifat tidak lengket, 

memberi efek melembabkan kulit, dan memiliki kemampuan penyebaran yang baik, 

serta lebih mudah dicuci oleh air dibandingkan dengan sediaan cold cream, salep, gel, 

maupun pasta (Sharon., et al, 2013). 
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Berdasarkan pertimbangan tersebut peneliti merancang formulasi sediaan 

semisolida berupa krim tipe o/w dalam basis vanishing cream mengandung bahan 

aktif  α- tochopherol acetate dengan konsentrasi 3 % dan variasi kadar fase minyak 

VCO yaitu  15 %, 18%, 21%, dan 24 %. Dilakukan uji Efektivitas bahan aktif 

vitamin E (α- tochopherol acetate) secara in vitro dengan metode DPPH. Uji 

dilakukan  menggunakan spektrofotometer visible yang diamati pada panjang 

gelombang 380-780 nm. Kemudian seluruh formula vanishing cream dilakukan uji 

karakteristik fisik (organoleptis, homogenitas, viskositas, daya sebar, dan diameter 

globul), karakteristik kimia (pH), dan stabilitas (freeze thaw) sediaan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh kadar VCO 15 %, 18%, 21%, dan 24 % dalam krim 

vitamin E terhadap karekteristik fisik (organoleptis, homogenitas,  viskositas, 

daya sebar, dan distribusi ukuran globul), karakteristik kimia (pH), dan 

stabilitas (freeze thaw) sediaan krim antioksidan ? 

2. Berapakah kadar  VCO dalam krim vitamin E yang memberikan hasil optimal 

meliputi karakteristik fisik (organoleptis, homogenitas, viskositas, daya sebar, 

dan distribusi globul), karakteristik kimia (pH), dan stabilitas (freeze thaw) 

terbaik sediaan krim antioksidan ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui  pengaruh kadar VCO  15 %, 18%, 21%, dan 24 % dalam krim 

vitamin E terhadap karekteristik fisik (organoleptis, homogenitas,  viskositas, 

daya sebar, dan distribusi ukuran globul), karakteristik kimia (pH), dan 

stabilitas (freeze thaw) sediaan krim antioksidan. 

2. Mengetahui pada kadar berapa fase minyak VCO dalam krim vitamin E yang 

memberikan hasil optimal meliputi karakteristik fisik (organoleptis, 

homogenitas, viskositas, daya sebar, dan distribusi ukuran globul), 

karakteristik kimia (pH), stabilitas (freeze thaw), terbaik sediaan krim 

antioksidan. 
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1.4 Hipotesis  

 Peningkatan kadar  fase minyak VCO dalam krim dengan bahan aktif  vitamin 

E akan memberikan karakteristik fisik (organoleptis, homogenitas,  viskositas, daya 

sebar, dan distribusi ukuran globul), karakteristik kimia (pH), dan stabilitas (freeze 

thaw) yang berbeda pada sediaan krim antioksidan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pengembangan 

formula krim vitamin E dalam basis vanishing cream dengan fase minyak VCO 

sebagai krim antioksidan. 

 


