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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kecantikan sering dihubungkan dengan keindahan yang tampak secara fisik 

dan merupakan anugerah terindah yang dimiliki setiap manusia. Kecantikan 

menjadi modal besar bagi setiap manusia khususnya masyarakat modern yang ingin 

menunjukkan eksistensi dirinya dalam sosialitas. Saat ini penampilan menjadi hal 

yang sangat penting, karena bagi kaum masyarakat dukungan sosial, popularitas, 

pemilihan teman hidup dan karir dipengaruhui daya tarik fisik seseorang. Begitu 

berharganya kecantikan sehingga tidak jarang masyarakat sangat terobsesi untuk 

mendapatkannya (Ferrinadewi, 2005; Wolf, 2004; Harahap, 2011). 

Kosmetik merupakan salah satu unsur yang cukup penting dalam dunia 

kecantikan. Ia memiliki peran yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan 

kecantikan (V.P. Kapoor, 2005). Saat ini banyak produk-produk kecantikan 

bermunculan membuat perkembangannya sangat pesat. Setiap harinya banyak 

terbentuknya produk kosmetik baru dan menjadi lebih baik dari produk 

terdahulunya (Bennet et al., 1993). Kosmetik merupaka suatu produk yang 

dimaksudkan untuk disemprotkan, dioleskan, digosokkan atau dipercikkan di 

permukaan, atau diaplikasikan pada tubuh manusia, atau digunakan untuk 

membersihkan, mempercantik dan menarik perhatian serta meningkatkan 

penampilan. Bagian yang termasuk dalam kosmetik adalah krim perawatan kulit, 

lotion, bubuk, parfum, lipstick, pewarna kuku, makeup mata dan wajah, pewarna 

rambut, spray dan gel rambut (Loretz et al., 2005). 

Bibir merupakan salah satu bagian tubuh yang berfungsi dalam berbicara dan 

makan. Bibir dapat menjadi daya tarik suatu penampilan. Selain itu bibir juga 

bagian menarik dibandingkan dengan bagian kulit lainnya. Oleh karena itu, kini 

telah banyak produk kecantikan baik dengan tujuan dekoratif maupun perawatan 

khusus untuk bibir (Draelos, 2011). 
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Indonesia merupakan salah satu negara yang beriklim tropis dengan paparan 

sinar matahari sepanjang musim. Sinar matahari yang dipancarkan pada panjang 

gelombang 200-400 nm disebut sebagai sinar ultraviolet (UV). Sinar UV bagi 

manusia bermanfaat untuk mensintesis vitamin D (Engelsen, 2010; Juzeniene dan 

Moan, 2012; Widiyati, 2015) dan untuk membunuh bakteri (Hollch, 2011 pada 

Widiyati, 2015). Namun sinar UV bila terpapar pada kulit dalam waktu yang lama 

dapat menyebabkan perubahan pada kulit. 

Seperti yang dikutip pada halaman website Medical Treasure, bibir memiliki 

lapisan kulit yang sangat tipis. Bibir juga tidak memiliki semacam lubrikan yang 

disediaakan oleh kelenjar minyak atau perlindungan dari rambut. Oleh karena itu, 

bibir sangat rentan terhadap kerusakan akibat pengaruh buruk lingkungan, 

khususnya sinar matahari (Admin, 2016). Pengaruh yang terjadi bila bibir terpapar 

sinar matahari adalah dapat menyebabkan kerusakan pada bibir, yang hingga dapat 

menyebabkan kemungkinan terjadinya kanker. Kerusakan diakibatkan pengaruh 

buruk paparan sinar matahari dapat dikurangi dengan melindungi bagian bibir 

dengan lip balm yang mengandung sunscreen atau melindungi wajah dari sinar 

matahari yang berbahaya dengan topi bertepi lebar (Murchison, 2016). 

Bahan sunscreen adalah senyawa kimia yang menyerap dan atau 

memantulkan radiasi sehingga melemahkan energi UV sebelum terpenetrasi ke 

dalam kulit (Stanfield, 2003). Lip balm adalah salah satu produk yang diaplikasikan 

pada bibir digunakan sebagai pencegah kekeringan dan pelindung bibir dari 

pengaruh buruk lingkungan. Lip balm berbeda dengan Lipstik, yang mana pada Lip 

balm tidak mengandung pigment dan tidak berfungsi sebagai dekoratif seperti pada 

lipstick. Lip balm lebih difungsikan sebagai pelembab dari bibir dan melindungi 

bibir dari paparan sinar matahari dan dingin. Biasanya lip balm mengandung 

campuran dari minyak mineral, wax, dan dimetikon. Selain itu lip balm juga 

mengandung sunscreen organik (Draelos, 2011). 

Pada pembuatan sediaan setengah padat seperti lip balm, yang mana 

ditujukan untuk pemakaian topikal pada bibir, basis sediaan merupakan komponen 

terbesar yang sangat menentukan kecepatan pelepasan atau aksi dari obat. Oleh 

karena itu basis sediaan mempengaruhi khasiat atau keberhasilan terapi. Cera alba 

merupakan salah satu contoh basis yang sering digunakan dalam produk 
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kecantikan. Cera alba banyak dipilih karena dapat meningkatkan viskositas sediaan 

khususnya semi padat. Selain itu, cera alba padat meningkatkan stabilitas sehingga 

sediaan yang dihasilkan stabil (Kibbe1, 2006), yang memiliki sifat fisik yang baik 

meliputi daya sebar yang besar, lama melekat pada kulit dan memberikan proteksi 

kulit (Pasroni, 2003). 

Parameter yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu sediaan 

dapat berfungsi sebagai sunscreen, atau suatu tabir surya memiliki efektivitas tinggi 

adalah sun protector factor (SPF). Sunscreen yang memiliki nilai SPF tinggi, akan 

memiliki kemampuan yang tinggi pula untuk melindungi kulit dari paparan radiasi 

UV (Kaur dan Saraf, 2010). Biasanya Lip balm memiliki rentang nilai SPF 15 

sampai 30 (Draelos, 2011). Pengukuran nilai SPF sediaan sunscreen dapat 

dilakukan secara in vitro. Metode pengukuran SPF secara in vitro secara umum 

terbagi menjadi dua tipe. Tipe pertama adalah dengan cara mengukur serapan atau 

transmisi radiasi UV melalui lapisan produk tabir surya pada plat kuarsa atau 

biomembran, tipe kedua adalah dengan menentukan karakteristik serapan tabir 

surya menggunakan analisis secara spektrofotometri larutan hasil pengenceran dari 

tabir surya yang diuji. Pengujian dengan menggunakan spektrofotometer lebih 

sering digunakan karena lebih mudah dilakukan dan hasilnya mendekati dengan 

nilai SPF pada pengujian menggunakan metode in vivo (Gordan, 1993; Fourneron 

et al., 1999; Pissavini et al., 2003; Mansur et al., 1986; Pratama et al., 2015). 

Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas areal dan produksi kelapa 

terbesar di dunia dengan luas areal kurang lebih 3.6 juta hektar. Salah satu hasil 

produk dari kelapa adalah minyak kelapa (Anonim, 2016). VCO (Virgin Coconut 

Oil) adalah minyak yang diperoleh dari daging buah kelapa, mengandung 93% 

asam lemak jenuh dan merupakan salah satu minyak nabati yang sering digunakan 

dalam formulasi kosmetik (Alvarez dan Rodriques, 2000; dan Marina et al., 2009). 

VCO memiliki sifat lebih tahan terhadap suhu tinggi dan lebih tahan lama disimpan 

jika dibandingkan dengan minyak nabati lain. Selain itu juga VCO lebih lama 

teroksidasi dan tahan terhadap ketengikkan (Pratap, 2009). VCO telah dilaporkan 

memiliki fungsi sebagai UV-Filter dan mencegah sunburn dengan nilai SPF sebesar 

7,119 (Kaur dan Saraf, 2010; Henry, 2012). VCO membantu penguatan jaringan 

ikat pada kulit saat minyak tersebut terserap ke dalam kulit dan struktur sel jaringan. 
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Dengan demikian VCO dapat mengurangi kerusakan jaringan yang disebabkan oleh 

paparan sinar matahari yang berlebihan (Amarullah, et al., 2009).  

Dari pemaparan diatas, penulis berkeinginan melakukan penelitian mengenai 

potensi produk perawatan dan kecantikan khusus bibir, mengingat bibir merupakan 

bagian yang lebih menarik dibandingkan dengan bagian kulit lainnya sehingga 

penting untuk dirawat. Sediaan yang ingin dikembangkan adalah lip balm yang 

mengandung sunscreen, dimana selain sebagai pelembab juga untuk tabir surya. 

Lip balm akan dilakukan pengujian terhadap nilai sun protector factor atau SPF-

nya menggunakan metode in vitro menggunakan spektrofotometri.  

Dari keunggunan yang dimiliki, VCO sebagai bahan sunscreen dan cera alba 

sebagai basis dipilih oleh penulis sebagai bahan untuk membuat lip balm. Selain 

dilakukan uji SPF, lip balm dengan bahan VCO akan diuji karakteristik fisika dan 

kimia, serta stabilitas fisiknya agar produk lip balm yang dihasilkan sesuai dengan 

standar yang diinginkan. Standar yang digunakan adalah salah produk lip balm 

yang sudah beredar dipasaran dan terkenal, mengingat produk yang telah diedarkan 

dipasaran dianggap telah memenuhi syarat yang telah ditentukan.  Luaran yang 

diinginkan dari penelitian ini adalah diperolehnya produk lip balm dari VCO yang 

bertujuan sebagai sunscreen sesuai dengan standar. Selain itu dengan adanya 

penelitian ini, produk yang telah diteliti dapat dikembangkan dan diproduksi secara 

masal untuk dipasarkan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana karakteristik organoleptis, kekerasan, daya sebar, titik lebur, dan 

stabilitas normal test dan abuse cycle sediaan lip balm mengandung VCO 

berbasis cera alba? 

2. Bagaimana pengaruh konsentrasi VCO terhadap nilai SPF pada sediaan lip 

balm dengan basis cera alba?  

3. Konsentrasi berapakah dari VCO yang memberikan nilai SPF tertinggi?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasararkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 
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1. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik organoleptis, 

kekerasan, daya sebar, titik lebur, dan stabilitas normal test dan abuse cycles 

sediaan lip balm mengandung VCO berbasis cera alba. 

2. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh konsentras penambahan 

VCO terhadap nilai SPF pada sediaan lip balm.  

3. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui konsentrasi berapa yang 

menghasilkan nilai SPF tertinggi. 

1.4 Hipotesis 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka hipotesis pada penelitian ini 

adalah penambahan VCO dengan berbagai konsentrasi memberi perbedaan nilai 

SPF yang berbeda pada sediaan lip balm. Semakin tinggi konsentrasi VCO maka 

semakin tinggi pula nilai SPF pada sediaan lip balm. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah untuk 

memperoleh optimasi penggunaan VCO sebagai bahan tabir surya pada sediaan 

kecantikan khusus bibir yaitu lip balm. 

 


