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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 VCO (Virgin Coconut Oil, Minyak Kelapa Murni) 

Penggunaan buah kelapa sebagai bahan makanan dan kesehatan telah tercatat 

selama ribuan tahun. Selama lebih dari 400 tahun sejak adanya catatan sejarah, buah 

kelapa memang sangat bermanfaat, tanpa efek samping. Pohon kelapa dipandang 

sebagai sumber daya berkelanjutan yang memberikan hasil panen yang 

berpengaruh terhadap segala aspek kehidupan masyarakat di daerah tropis. Bagian 

yang penting dari pohon kelapa adalah buahnya, daging kelapa, air kelapa, santan 

dan minyaknya. (Darmoyuwono, 2006). Seiring dengan perkembangan jaman, 

pemanfaatan daging buah kelapa menjadi lebih variatif. Salah satu olahan dari 

daging buah kelapa adalah Virgin Coconut oil (VCO). VCO lebih dikenal dengan 

minyak perawan, minyak sara atau minyak kelapa murni dibeberapa daerah (Setiaji 

dan Prayuga, 2006). 

VCO adalah minyak yang diperoleh dari daging buah kelapa (Cocos nucifera 

l.) tua yang segar dan diproses dengan diperas dengan atau tanpa penambahan air, 

tanpa pemanasan atau pemanasan tidak lebih dari 60℃ dan dapat dikonsumsi 

manusia (SNI, 2008). Minyak kelapa murni merupakan hasil olahan kelapa yang 

bebas dari trans-fatty acid (TFA) atau asam lemak-trans. Asam lemak trans ini 

dapat terjadi akibat proses hidrogenasi. Agar tidak mengalami proses hidrogenasi, 

maka ekstrasi minyak kelapa ini dilakukan dengan proses dingin. Misalnya, secara 

fermentasi, pancingan, sentrifugasi, pemanasan terkendali, pengeringan parutan 

kelapa secara cepat dan lain-lain (Darmoyuwono, 2006). 

VCO juga memiliki sejumlah sifat fisika yang menguntungkan. Diantaranya 

adalah memiliki kestabilan secara kimia, bisa disimpan dalam jangka panjang dan 

tidak cepat tengik, serta tahan terhadap panas (Hapsari, 2007). Menurut 

Darmoyuwono tahun 2006, VCO memiliki sifat kimia-fisika anatara lain sebagai 

berikut. 

1. Penampakan: tidak berwarna 

2. Aroma: ada sedikit berbau asam ditambah bau karamel 

3. Kelarutan: tidak larut dalam air 
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4. Berat jenis: 0,883 pada suhu 20℃ 

5. pH: tidak terukur, karena tidak larut dalam air. Namun karena termasuk 

dalam senyawa asam maka dipastikan memiliki pH di bawah 7 

6. Persentasi penguapan: tidak menguap pada suhu 21℃ (0%) 

7. Titik cair: 20-25℃ 

8. Titik didih: 225℃ 

9. Kerapatan udara (Udara=1): 6,91 

10. Tekanan uap (mmHg): 1 pada suhu 121℃ 

11. Kecepatan penguapan (Asam Butirat= 1): tidak diketahui. 

Berikut ini merupakan komposisi asam lemak VCO menurut Alamsyah pada 

tahun 2005 adalah yang disajikan pada table II.1. 

Tabel II.1 Komposisi Asam Lemak pada Minyak Kelapa 

NO Asam Lemak Formula Minyak Kelapa 

(Coconut Oil-%) 

1 Caproic C6H12O2 0,2 – 0,8 

2 Caprylic C8H16O2 6 – 9 

3 Capric C10H20O2 6 – 10 

4 Lauric C12H24O2 46 – 50 

5 Myristic C14H28O2 17 – 19 

6 Palmitic C16H32O2 8 – 10 

7 Stearic C18H36O2 2 – 3 

8 Oleic C18H34O2 5 – 7 

9 Linoleic C18H32O2 1 – 2,5 

Persyaratan mutu minyak kelapa murni berdasarkan Standar Nasional 

Indonsia tahun 2008 dapat dilihat pada tabel 2.2. 
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Tabel II.2 Persyaratan Mutu VCO Sesuai dengan SNI 

No. Jenis Uji Satuan Persyaratan 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

3. 

4. 

 

5. 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

Keadaan 

1.1.Bau 

1.2.Rasa 

1.3.Warna 

 

Air dan senyawa yang 

menguap 

Bilangan iod 

Asam lemak bebas 

(dihitung sebagai asam 

laurat) 

Bilangan peroksida 

Asam lemak: 

6.1. Asam kaproat 

(C6:0) 

6.2. Asam kaprilat 

(C8:0) 

6.3. Asam kaprat 

(C10:0) 

6.4. Asam laurat 

(C12:0) 

6.5. Asam miristat 

(C14:0) 

6.6. Asam palmitate 

(C16:0) 

6.7. Asam stearate 

(C18) 

6.8. Asam oleat (C18:1) 

 

 

 

 

 

% 

 

g iod/100 g 

% 

 

mg ek/kg 

 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

 

 

Khas kelapa segar, tidak tengik  

Normal khas minyak kelapa 

Tidak berwarna hingga kuning 

pucat 

Maks 0,2 

 

4,1-11,0 

Maks 0,2 

 

Maks 2,0 

 

ND-0,7 

4,6-10,0 

5,0-8,0 

45,1-53,2 

16,8-21 

7,5-10,2 

2,0-4,0 

5,0-10,0 

1,0-2,5 

ND-0,2 

 

Maks 10 
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8. 

 

 

 

 

9. 

6.9. Asam linoleate 

(C18:2) 

6.10. Asam linolenat 

(C18:3) 

Cemaran mikroba 

7.1. Angka lempengan 

total 

Cemaran logam 

8.1. Timbal (Pb) 

8.2. Tembaga (Cu) 

8.3. Besi (Fe) 

8.4. Cadmium (Cd) 

Cemaran Arsen (As) 

Koloni/ml 

 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

 

Maks 0,1 

Maks 0,4 

Maks 5,0 

Maks 0,1 

Maks 0,1 

CATATAN ND = No detection (tidak terdeteksi) 

2.1.1 Pembuatan VCO (Virgin Coconut Oil) 

Berikut ini merupakan proses pembuatan VCO (Virgin Coconut Oil) 

berdasarkan jalur pembuatannya pada gambar 2.1.



 

 

 

 

 

 

 

                                     

9 
 

 

 

 

JALUR FERMENTASI JALUR SENTRIFUGASI JALUR 

TRADISIONAL 

JALUR PEMARUTAN 

KELAPA 

JALUR PENGGILINGAN 

BASAH 

JALUR KELAPA 

KERING 

VIRGIN COCONUT OIL 

Pemisahan  

Minyak kelapa 

mentah 

Pengendapan 

Penyaringan 

Pengeringan 

Parutan kelapa kering 

Pengeringan 

Residu santan 

kering 

Krim Kelapa 

Pemanasan 

Penyaringan 

Minyak basah 
Penghalusan/ penggilingan 

basah 

Pengeringan 

Daging Kelapa kering 

yang dihaluskan 

Kelapa 

halus 

Pencucian 

Penghalusan 

Pemutihan 

Pengeringan 

Kelapa 

kering 

Paring 
Wet 

Paring 
Air  kelapa Pemisahan/ 

pengirisan 
Air  kelapa 

Pemarutan Cangkang 

kelapa dengan 

Testa 

Pemutihan Sentrifugasi 
Santan 

skim Penuangan 
Santan 

skim 

fermentasi 

Pengupas

an 

Cangkang 

kelapa Pengupas

an 

Cangkang 

kelapa Pemisahan  Air  kelapa Residu santan Penyaringan Fermentasi Air 

Biji Kelapa yang telah dikupas Pemotongan, pemarutan dan ekstraksi santan Santan kelapa 

PROSES FRESH-DRY PROSES FRESH-WET 

Gambar 2.1 Proses Pembuatan VCO (Virgin Coconut Oil) (PCA, 2014) 
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2.1.2 Aktivitas VCO (Virgin Coconut Oil) 

VCO merupakan pelembab kulit alami karena mampu mencegah kerusakan 

jaringan dan memberikan perlindungan terhadap kulit tersebut. Susunan VCO 

memberikan tekstur lembut dan halus pada kulit (Hasibuan, 2011 pada Mu’awanah, 

2014). Komponen utama dari VCO adalah asam lemak jenuh sekitar 90% dan asam 

lemak tak jenuh sekitar 10%. Kandungan paling besar dalam VCO adalah asam 

laurat sebesar ± 53% dan 7% asam kaprilat. Keduanya merupakan asam lemak 

rantai sedang yang biasa disebut Medium Chain Fatty Acid (MCFA). (Hapsari, 

2007). Selain itu, VCO juga mengandung antioksidan berupa tokoferol (0,5 mg/ 

100 g minyak kelapa) (Hermanto et al., 2008).  

VCO telah dilaporkan memiliki fungsi sebagai UV-Filter dan mencegah 

sunburn dengan nilai SPF sebesar 7,119 dan memiliki resistensi sebesar 20% 

terhadap sinar UV.  (Mufti, 2003; Burgess, 2009; Kaur dan Saraf, 2010; Henry, 

2012). VCO membantu penguatan jaringan ikat pada kulit saat minyak tersebut 

terserap ke dalam kulit dan struktur sel jaringan. Dengan demikian VCO dapat 

mengurangi kerusakan jaringan yang disebabkan oleh paparan sinar matahari yang 

berlebihan (Amarullah et al., 2009).  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Amrullah dkk pada tahun 2006 

bahwa penambahan volume VCO 5-25 μl pada eritrosit dapat menstabilkan 

membran eritrosit yang terpapar sinar UV selama 60 menit (Amrullah et al., 2006). 

Selain itu, pemberian VCO secara oral 0,315 ml/ 100g BB/ hari selama enam 

minggu dapat memberi proteksi terhadap kerusakan dan perbaikan gambaran 

histopotologi pada sel beta pancreas tikus putih yang terpapar sinar UV (Broto, 

2007). Asam laurat dan tokoferol yang terdapat pada minyak tanaman diketahui 

memiliki efek antioksidan dan dapat mengurangi stres karena paparan UVB 

(F’guyer et al., 2005; Sharman dan Sultan, 2004). Menurut Hernanto dkk pada 

tahun 2008 bahwa kandungan asam laurat dan tokoferol (0,5 mg/ 100 g minyak 

kelapa) pada VCO dapat bersifat sebagai antioksidan dan dapat mengurangi 

tekanan oksidatif (suatu kedaan dimana tingkat oksigen reaktif / ROI yang toksik 

melebihi pertahanan antioksidan endogen) yang diakibatkan oleh paparan sinar UV 

(Hernanto et al., 2008). Selain itu, asam laurat dan kandungan dalam ekstrak 

tanaman memiliki efek antioksidan dan antipoliferasi yang mencegah timbulnya 
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promosi karsinogenesis pada tikus setelah terpapar radiasi UVB (Sharman dan 

Sultan, 2004). Sedangkan MCT (Medium Chain Triglycerides), pada tikus dapat 

menghambat pembentukan radikal bebas dan Tumor Necrosis Factor-𝛼 (TNF-𝛼) 

(Kono et al., 2009). 

2.2 Bibir  

Bibir atau disebut juga labia, adalah dua lipatan daging yang membentuk 

gerbang mulut. Di sebelah luar ditutupi oleh kulit dan di sebelah dalam ditutupi 

oleh selaput lendir (mukosa). Bibir terdiri dari otot orbikularis oris yang menutup 

bibir; levator anguli oris untuk mengangkat dan depresor anguli oris menekan ujung 

mulut. (Pearce, 2006) 

Secara anatomi bibir dibagi menjadi dua bagian yaitu bibir bagian atas dan bibir 

bagian bawah. Bibir bagian atas terbentang dari pangkal hidung pada bagian 

superior hingga ke lipatan nasolabial pada bagian lateral dan batas bebas dari sisi 

vermilion pada bagian inferior. Bibir bagian bawah terbentang dari bagian atas sisi 

vermilion hingga ke bagian komisura pada bagian lateral dan ke bagian mandibula 

pada bagian inferior (Jahan-Parwar et al., 2011).  

Pada bagian terluar dari bibir dilapisi oleh epidermis dan rambut, kelenjar 

keringat, dan kelenjar sebaseus. Kulit dari wajah bertemu dengan membrane 

mukosa dari mulut pada daerah transisi disebut vermilion border. Daerah transisi 

ini dikarakterisasi oleh epitelium dengan sedikit keratin, yang mana tidak 

mengandung rambut dan kelenjar keringat. Permukaan bagian dalam bibir berlanjut 

Gambar 2.2 Stuktur bibir manusia (Baki dan Alexander, 2015) 
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dengan mukosa mulut, yang mana ditutupi dengan epitelium tidak berkeratin dan 

mengandung sedikit kelenjar saliva. Pada bagian merah dari bibir, kornifikasi dan 

pigmentasi dari epitelium jarang terjadi. Bagian merah dari area bibir disebabkan 

karena penurunan densiti keratin disepanjang jaringan yang transparan. Area ini 

yang biasanya merupakan zona untuk aplikasi produk makeup (Baki dan Alexander, 

2015). 

Bibir manusia memiliki bentuk yang spesifik karena yang disebabkan dari otot 

dan jaringan penghubung halus. Otot pada bibir yang disebut otot orbicularis oris, 

membuat lengkungan bengkok kearah eksterior pada pinggir area vermilion, yang 

mana memberikan bentuk dari bibir. Bentuk fisikal dari cupid’s bow juga 

disebabkan oleh configurasi dari otot pokok (Baki dan Alexander, 2015). Meskipun 

bibir termasuk kulit, namun kulit dan bibir sangat berbeda. Perbedaan antara kulit 

dan bibir adalah lapisan atas korneum bibir hanya 3-4 lapisan, sangat tipis jika 

dibandingkan dengan kulit wajah yang khas, umumnya memiliki 15 sampai 16 

lapisan (Chan, 2011).  

 

Gambar 2.3 Histologi Bibir pada Manusia (Baki dan Alexander, 2015) 
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Gambar 2.4 Perbedaan Struktur Kulit dan Bibir (Chan, 2011) 

2.3 Sinar UV (Ultraviolet) dan Efeknya Terhadap Kulit 

Radiasi Ultraviolet (UV) adalah salah satu jenis sinar gelombang 

elektromaknetik dari pancaran matahari (Setijo, 2006). Spektrum dari sinar UV 

dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: UVA (320-400 nm) yang mana terbagi 

menjadi dua, yaitu UVA1 ialah sinar dengan panjang gelombang 340-400 nm dan 

UVA2 dengan panjang gelombang 320-340 nm dengan efektivitas tertinggi pada 

340 nm (Wahlberg et al., 1999; Kaur et al., 2010 pada Sihombing, 2016), UVB 

(280-320nm) dengan efektivitas tertinggi pada 297,6 nm, dan UVC (200-280 nm). 

Sebagian besar dari sinar UV yang mencapai bumi adalah UVA (90-99%) dan UVB 

(1-10%), sedangkan UVC diabsorpsi oleh lapisan ozon (Shae CR, 1991).  

Efek toksik radiasi UV yang terdapat pada sinar matahari maupun lampu UV 

merupakan masalah kesehatan yang serius. Efek akut utama yang terjadi oleh 

radiasi UV pada kulit manusia yang normal dapat berupa inflamsi (eritema), 

tanning, dan imunosupresi local atau sistemik. Sedangkan efek kronik dari radiasi 

UV dapat menyebabkan penuaan, imunisupresi, dan fotokarsinogenesis 

(Matsumura Y, 2003). Pemaparan akut UVB dapat menimbulkan efek seperti 

eritema atau sunburn, udema, tanning, penipisan lapisan epidermis dan dermis, dan 

sintesis vitamin D. Pemaparan kronis terhadap UVB dapat menyebabkan 

photoaging (efek penuaan pada kulit karena cahaya), immunosupresi, dan 

fotokarsinogenesis. Pemaparan terhadap UVA lebih memberikan efek dalam 

menginduksi tanning dan kurang menyebabkan eritema, tetapi juga menyebabkan 

photoaging serta fotodermatosis akut dan kronik (Benson, 2008). 
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Perbedaan jangkauan penetrasi sinar UV ke dalam kulit dapat dilihat pada 

Gambar berikut ini: 

 

Gambar 2.5 Perbedaan jangkauan penetrasi sinar UV ke dalam kulit (Sihombing, 

2016) 

Radiasi UVC di saring oleh ozon pada lapisan stratosfer, sehingga hanya 

UVA dan UVB yang dapat mencapai permukaan bumi. UVA lebih mudah untuk 

berpenetrasi ke dalam lapisan kulit terdalam dibandingkan dengan UVB. UVA 

tidak dapat tersaring oleh gelas dan diperkirakan sekitar 50% dari pemaparan UVA 

timbul dalam tempat teduh (Velesco et al., 2008; Dutra et al., 2004 pada Sihombing, 

2016) 

2.3.1 Pengaruh Sinar UV terhadap Bibir 

Bibir atau labia, merupakan bagian dari kulit wajah yang mana secara anatomi 

dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian atas dan bawah (Jahan-Parwar et al., 2011). 

Perbedaan antara kulit wajah lainnya dan bibir adalah lapisan pada bibir memiliki 

lapisan atas korneum yang lebih tipis dibandingkan kulit wajah. Lapisan bibir hanya 

terdiri 3-4 lapisan, dibandingkan dengan lapisan korneum pada kulit wajah yang 

pada umumnya memiliki lapisan 15 sampai 16 lapisan (Chen, 2011). 

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, 
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khususnya sinar matahari (Admin, 2016). Selain itu bibir juga hampir tidak 

memiliki melanin, merupakan pigmen alami dari kulit yang membantu melindungi 

kulit dari pengaruh buruk radiasi sinar matahari, sehingga mengakibatkan bibir 

jarang mengalami perubahan warna, namun dapat mudah terjadinya sunburn 

(Anonim, 2016).  

Kerusakan yang diakibatkan oleh sinar matahari membuat bibir, khususnya 

bagian bawah menjadi keras dan kering (Murchison, 2016). Kolagen merupakan 

salah satu protein yang memberikan bentuk dan kekenyalan pada bibir serta 

membantu mencegah perubahan bentuk menjadi keriput. Namun, ketika bibir 

terpapar sinar matahari terlalu lama, kolagen dapat berubah, yang menyebabkan 

bibir keriput dan membentuk garis halus disekitar mulut (Anonim, 2016).  

 Pemaparan sinar matahari dalam jangka waktu yang lama pada bibir dapat 

menyebabkan pertumbuhan prakanker disebut actinic keratosis (Murchison, 2016). 

Individu dengan kondisi ini sering mengalami kekeringan yang berlangsung lama 

dan mengalami bibir pecah-pecah dan seringkali, muncul efek lain dari kerusakan 

kulit karena sinar matahari, seperti luka prakanker pada kulit dan keriput yang lebar. 

Diperkirakan 3500 kasus baru dari kanker kulit yaitu bibir didiagnosis setiap 

tahunnya, dan 90% dari kanker adalah Squamous Cell Carcinoma (SCC) (Anonim, 

2016).  

2.4 Tabir Surya 

Sediaan tabir surya adalah sediaan kosmetika yang digunakan untuk maksud 

membaurkan atau menyerap secara emisi gelombang ultraviolet dan inframerah, 

sehingga dapat mencegah terjadinya gangguan kulit karena cahaya mahatari (Ditjen 

POM, 1985).  

Secara umum, tabir surya (sunscreen atau sunblock) dibedakan menjadi 2 

kelompok berdasarkan sumbernya, yaitu UV filter anorganik atau UV filter fisik 

dan UV filter organic atau UV filter kimia. UV filter anorganik bekerja dengan 

memantulkan dan menghamburkan radiasi UV. UV filter organik, atau UV filter 

kimia atau sunblock, bekerja dengan mengabsorbsi radiasi (Salvador, 2007). 

Jenis tabir surya yang paling penting adalah yang bekerja dengan mengabsorbsi 

radiasi eritema UV. Karakteristik yang penting dalam tabir surya adalah bahan 

tersebut tidak toksik dan tidak mempengaruhi metabolisme tubuh, tidak berbahaya 
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secara dermatologis seperti bebas dari efek iritan dan efek sensitasi yang berbahaya, 

efektif mengabsorbsi radiasi eritemogenik, tidak bersifat fotolabil, yaitu mampu 

mengabsorbsi radiasi eritemogenik, tidak mengalami perubahan kimia yang dapat 

mengurangi kemampuannya sebagai tabir surya, sehingga mampu mengubah 

senyawa lain yang berbahaya. Adapun berdasarkan stabilitasnya bahan uv filter 

memiliki kriteria tidak menguap dan memiliki karakteristik kelarutan yang sesuai, 

tidak terdekomposisi dengan adanya lembab, keringat dan lain sebagainya, harus 

memiliki (dalam pengenceran dan pembawa yang akan digunakan untuk tabir 

surya) karakter fisik yang dapat diterima oleh konsumen, sebagai contoh, tabir 

surya haruslah tidak menimbulkan bau yang tidak sedap, harus dapat terabsorbsi 

melalui kulit (Harry, 1962) 

2.5 Tinjauan Tentang Lip Balm 

2.5.1 Pengertian Lip Balm 

Lip balm adalah sediaan kosmetika yang serupa dengan lipstik yang 

digunakan untuk mencegah kekeringan pada bibir dan melindungi dari bahaya 

lingkungan. Pada beberapa literatur sangat sedikit formulasi dari Lip Balm 

disebutkan, oleh karena itu, digunakan referensi yang berhubungan dengan lipstik 

karena lipstik dianggap memiliki bentuk yang mirip dengan lip balm. Kemiripan 

ini diketahui dari beberapa aspek seperti persyaratan organoleptis dan stabilitas 

seperti ketahanan terhadap suhu, rasa yang disukai, aman, tingkat kelembutan saat 

pengaplikasian, tahan lama dan kemudahan untuk dihapus (Denavarre, 1975; 

Gouvea, 2007). 

Lip Balm tidak mengandung zat warna dan tidak digunakan sebagai dekoratif, 

namun 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 (Draelos, 2011). 

Lip Balm juga mengandung sunscreen organik. Sebagian besar lip balm 

memiliki Sun Protection Factor (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). 

Formulasi lip balm merupakan perbandingan yang seimbang antara 

konsentrasi bahan utama yaitu butter (fase lemak), minyak dan wax, sehingga 
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produk akhir memiliki titik lebur antara 65 dan 75 ºC. Tergantung pada proporsi 

wax, minyak dan pigmen, Sediaan yang terbentuk akan memiliki karakteristik yang 

berbeda. Sebuah produk yang ditujukan untuk pemakaian tahan lama dapat 

diperoleh dengan menggunakan proporsi yang tinggi dari wax dan pigmen, 

sedangkan sebaliknya akan menghasilkan halus lipstik atau lip balm (Fernandes et 

al., 2013). 

2.5.2 Karakteristik Lip Balm. 

Karakteristik kualitas kosmetik dan obat OTC bibir dari perspektif 

konsumen, menurut Baki pada tahun 2015 adalah sebagai berikut.  

a. Warna yang menarik 

b. Warna merata saat penggunaan. 

c. Melapisi dengan baik 

d. Efek tahan lama 

e. Rasa dan Bau yang sedap 

f. Mudah digunakan 

g. Memiliki UV Protectiom 

h. Tidak meninggalkan noda disekitar bibir 

i. Lip gloss: memberikan tampilan basah dan kilau 

j. Lip liner: harus sangat memberikan pigmen pada bibir, cukup keras untuk 

digunakan membuat garis di sekitar bibir 

k. Lip Balm: melembabkan bibir dan mencegah pecah-pecah. 

Karakteristik kualitas make up bibir secara teknis dapat disimpulkan menjadi 

sebagai berikut. 

a. Memiliki stabilitas yang bertahan lama 

b. Aman secara dermatologis 

c. Dapat dioleskan dengan mudah tanpa ada sensasi berminyak 

d. Tahan lama di bibir tanpa menjadi menggumpal dan lengket 

e. Intensitas warna yang tetap tanpa adanya perubahan warna 

f. Memiliki kekerasan dan kekakuan yang sesuai  

g. Tahan pada suhu 4-40℃ tanpa terjadi pengerasan atau pelelehan. 
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2.5.3 Kelebihan sediaan Lip Balm 

Kelebihan sediaan lip balm menurut Kadu dkk, 2014 dijelaskan bahwa lip 

balm dapat menjaga kesehatan dan keindahan alami bibir. Sun block yang 

terkandung dalam lip balm yang terbukti untuk mencegah bibir dari bahaya sinar 

ultraviolet matahari. Lip balm juga membantu untuk melindungi bibir dari pengaruh 

luka karena dingin, pecah-pecah dan kekeringan. Kontak lip balm dengan kulit 

tidak akan menimbulkan sensasi gesekan atau kekeringa, dan harus memungkinkan 

pembentukan lapisan homogen pada permukaan bibir untuk melindungi labial 

mukosa yang rentan terhadap faktor lingkungan seperti radiasi UV, kekeringan dan 

polusi. Adapun dalam hal pengguna, pengguna lip balm tidak membedakan gender 

baik laki-laki atau perempuan dapat menggunakannya. Penggunaan lip balm dapat 

menyegarkan, dan juga mengatasi gejala yang berhubungan dengan bibir akibat 

pilek, flu dan alergi. Penggunaan lip balm dapat untuk memperbaiki penampilan 

wajah dan kondisi kulit bibir (Kadu et al., 2014). 

2.5.4 Kekurangan Sediaan Lip Balm 

Kekurangan sediaan lip balm adalah tergantung pada kualitas bahan lip balm. 

Lip balm yang dibuat dari bahan-bahan berkualitas rendah dapat membahayakan 

bibir yaitu dapat membuat bibir menjadi kering, bukan melembabkannya. 

Dibandingkan dengan lip balm komersial, lip balm buatan sendiri cenderung 

memiliki kelengketan dengan durasi waktu yang lebih singkat pada bibir pengguna. 

Oleh karena itu, perlu pengaplikasian ulang. Penggunaan pewarna dan perasa alami 

lebih sulit untuk digunakan dan dapat mempengaruhi kestabilan sediaan. Minyak 

alami memiliki kelemahan lain seperti terasa lebih berminyak (greasy), 

Komedogenik, dan kurang dalam hal daya sebarnya. Adapun dari segi pengguna, 

kecanduan pada lip balm adalah kelemahan lain biasanya terlihat dengan seberapa 

sering penggunaan lip balm oleh mereka (Kadu et al., 2014). 

2.5.5 Komponen Bahan yang Digunakan dalam Pembuatan Lip Balm 

Berikut ini merupakan komponen bahan yang biasanya digunakan dalam 

pembuatan sediaan lip balm. 

 

a. Basis 
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Wax merupakan selah satu komponen yang penting dari pembuatan sediaan 

kosmetik, baik sebagai perawatan maupun dekoratif. Wax digunakan secara luas 

pada pembuatan lilin, namun juga banyak digunakan pada produksi makanan, 

kosmetik dan juga produk farmasi sebagai pengental atau emulsifier. Secara kimia, 

wax merupakan campuran kompleks dari hidrokarbon dan asam lemak dikombinasi 

dengan ester. Wax bila dibandingkan dengan lemak, lebih keras, kurang berminyak 

dan lebih rapuh. Selain itu, wax sangat resisten terhadap kelembapan, oksidasi dan 

bekteri. Terdapat empat katagori wax yaitu: (a) Wax dari hewan: Beeswax, lanolin, 

spermaceti; (b) Wax dari tumbuhan: Carnauba, candelila, johoba; (c) Wax mineral: 

Ozokerite, paraffin, mivrocyrtalline; (d) Wax sintesis: Polietilen, carbowaz, 

acrawax, stearon (Harry et al., 1973). 

Secara fisika, wax memiliki karakteristik berupa titik lebur yang tinggi yaitu 

50-100℃. Wax yang paling sering digunakan adalah beeswax yang mana memiliki 

sifat emolien yang baik dan sebagai pengental. Beeswax memiliki titk lebur 62-

64℃. Beeswax biasanya berfungsi untuk mengikat minyak dan termasuk wax 

dengan titik lebur tinggi. Selain itu, wax ini dapat mengeras ketika dingin yang 

dapat membantu membentuk produk (Harry et al., 1973; Sharma, 2008; Kadu, 

2014). 

b. Minyak 

Minyak dan lemak berbeda secara bentuk fisiknya, umumnya lemak 

berbentuk padat pada suhu ruangan. Keduanya minyak dan lemak secara kimia 

merupakan ester dari giserol dan asam lemak dan juga sering disebut sebagai 

trigliserida (Kadu, 2014). Asam lemak dapat menjadi jenuh maupun tak jenuh, yang 

mana akan menentukan stabilitas dan sifat dari minyak. Minyak dengan rantai 

panjang asam lemak jenuh (lauric, myristic, palmitic dan stearic acid) antara lain 

minyak kelapa, minyak palm dan minyak biji kapas. Minyak dengan rantai panjang 

asam lemak tak jenuh (oleic, arakidonat, linoleic acid) adalah termasuk minyak 

kanola, minyak zaitun, minyak jagung, minyak almon, minyak wijen, minyak 

kesumba, dan minyak alpukat. Minyak jenuh lebih stabil dan tidak mudah menjadi 

ransit sama cepatnya dengan minyak tak jenuh. Meskipun demikian, minyak tak 

jenuh lebih halus, lebih indah, kurang berminyak dan lebih mudah diserap oleh 

kulit. Termasuk contoh dari lemak alami adalah seperti shea butter, lemak alpukat 
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atau lemak coklat. Secara umum, lemak alami merupakan emolien dan pengental 

yang sangat baik, tergantung pada tipe lemak yang memiliki sifat bervariasi (seperti 

antioksidan dan sebagai pelapis pada shea butter dan lemak alpukat yang 

disebabkan oleh komponen fenolik) (Harry et al., 1973; Sharma, 2008). 

Campuran dari minyak diperlukan untuk mencampur secara baik antara wax 

sebagai pembentuk lapisan yang cocok yang diaplikasikan pada kulit bibir. 

Campuran yang ideal adalah salah satu yang dapat membuat produk menjadi mudah 

untuk dibaurkan dan dapat membentuk lapisan yang tipis dengan kekuatan 

perlindungan yang baik (Sharma, 2008). Minyak bunga matahari atau minyak 

zaitun, keduanya dapat memberikan kilauan pada bibir (Harry et al., 1973). Minyak 

wijen banyak digunakan pada pembuatan lip balm karena memiliki kualitas yang 

baik. Olahan dari minyak wijen dapat memberikan warna yang baik dan memiliki 

bau yang lemah serta tidak memiliki rasa (Mittal et al., 2000). 

c. Bahan Pewarna 

Pewarna atau zat warna terutama digunakan untuk meberikan penampilan 

yang khas pada produk kosmetik (Harry et al., 1973). Warna telah digunakan pada 

kosmetik sejak dahulu. Pada dasarnya, keinginan untuk membeli suatu produk 

kosmetik dipengaruhi oleh tiga panca indra yaitu penglihtan, peraba dan 

penciuman. Sehinga, warna merupakan komponen yang penting dalam formulasi 

kosmetik (Sharma, 2008).  Pewarna dapat memberikan warna pada bibir dengan du 

acara yaitu yang pertama memberikan warna pada bibir dengan pewarna yang dapat 

larut dan menembus pada lapisan terluar kulit bibir. Sedangkan yang kedua yaitu 

melapisi bibir dengan lapisan warna yang dapt menyembunyikan kulit yang kasar 

dan memberikan kesan lembut pada kulit bibir. Lip balm modern fapat mengandung 

keduanya untuk memberikan hasil kombinasi. Pewarna harus bersertifikat sebagai 

pewarna untuk yang dapat digunakan pada obat dan kosmetik (Mittal et al, 2000).  

Pewarna yang berasal dari tumbuhan harus tidak toksik, juga tidak memiliki 

aktivitas fisiologi. Selain itu, pewarna juga tidak terpengaruh oleh cahaya, suhu 

tropis, hidrolisis dan mikroorganisme serta stabil dalam penyimpanan. Pewarna 

harus tidak terpengaruh oleh komponen oksidasi atau reduksi dan perubahan pH 

serta harus tidak menggangu dalam tes dan uji. Karakteristik yang paling penting 

dari pewarna adalah kompatibel dengan bahan lain dan obat. Pewarna juga harus 
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bebas dari bau dan rasa serta harus mudah didapatkan dan murah (Sharma et al., 

1988; Basha et al., 2011; Balsam dan Sagarin, 2008; Allam dan Kumar, 2011). 

Contoh dari pewarna alami yang digunakanan adalh dari buah beet, kesumba, 

kunyit, dan lain-lain (Sharma, 2008). 

d. Perasa (Flavoring agent) 

Perasa atau Flavoring agent adalah bahan yang biasanya diperlukan untuk 

memenuhi empat dasar sensasi rasa. Flavour merujuk pada campuran sensasi dari 

rasa, sentuhan, bau, penglihatan dan pendengaran, yang mana semuanya terlibat 

dalam sebuah kombinasi dari aksi psikokimia dan psikologi yang mempengaruhi 

presepsi dari suatu substansi. Dengan adanya teknologi mutakhir dalam industri, 

banyak perasa artifisial atau imitasi dibuat. Pembuatan dari perasa yang cocok lebih 

menjadi sebuah seni dibandingkan sains (Sharma et al., 1988).  

Perasa yang digunakan pada lip balm harus tidak mengandung komponen 

yang dapat mengiritasi dan toksik. Ia harus memiliki rasa yang baik dan harus bisa 

menutupi bau minyak dari basis (Sharma, 2008). Bahan perasa merupakan 

komponen dasar untuk menutupi bau dari lemak atau wax dari basis dan juga untuk 

memberikan rasa yang menarik. Bahan perasa harus stabil dan kompatibel dengan 

bahan lain yang terdapat pada lip balm. Perasa tidak harus sangat kuat untuk 

berbenturan dengan atau mengalahkan rasa lain yang dapat digunakan dalam lip 

balm. Aroma dari rasa buah-buahan telah sering digunakan. Biasanya perasa yang 

sering digunakan adalah aprikot, stroberi, rasberi, ceri, madu, dan lain-lain (Mundo 

et al., 2004). 

2.5.6 Metode Pembuatan Lip Balm 

Metode Pembuatan lip balm secara umum sama dengan metode pembuatan 

lipstik mengingat lip balm adalah salah satu jenis kosmetik bibir, yang serupa 

dengan lipstik. Perbedaan antara cara pembuatan lip balm dengan lipstik terdapat 

pada tahap Colour – Grinding atau Penggilingan atau pencampuran bahan pewarna, 

hal ini karena lip balm jarang sekali mengandung pewarna karena tujuan sediaan 

sebagai produk perawatan bibir bukan dekoratif. 

Pembuatan Lip Balm terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu: 

a. Mixing / Pencampuran 
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Proses pencampuran bahan Lip Balm dilakukan dengan memastikan seluruh 

bahan meleleh dan homogen dengan sempurna. Pemanasan yang dilakukan tidak 

berlebihan, pengadukan bahan dilakukan secara perlahan agar didapatkan 

campuran massa minyak yang homogen, serta diusahakan agar waktu pemanasan 

tidak terlalu lama. Massa minyak yang ingin disimpan dalam jangka waktu lama 

dapat disimpan dalam wadah yang inert, tertutup rapat, terhindar dari cahaya dan 

disimpan pada suhu rendah. (Octaviani, 2014). 

b. Molding / Pencetakan 

Sebelum memasukkan lip balm ke dalam kemasan, terlebih dahulu dibuat 

dalam bentuk stik (peluru), hal ini dilakukan dengan pencetakan ke dalam wadah 

pencetakan, peralatan pencetakan konvensional terbuat dari aluminium atau baja, 

dan proses pengisian ke dalam cetakan hanya dilakukan dengan menuangkan 

campuran/ massa minyak yang telah dilebur dan homogen dalam keadaan panas 

cetakan logam. Setelah formulasi didinginkan dan kompak, lip balm yang telah 

terbentuk dikeluarkan dari cetakan (Mallon et al., 2014). 

c. Flaming / Pengkilapan 

Pada langkah pembuatan lip balm sangat jarang dilakukan flaming. 

Terkadang flaming hanya dilakukan pada ujung lip balm untuk menghilangkan 

lubang-lubang kecil yang mungkin terbentuk setelah molding sehingga akan 

terbentuk lip balm yang memiliki permukaan mengkilap di seluruh bagian lip balm 

(Baki et al 2015). 

Flaming dilakukan dengan cara melewatkan Lip Balm melalui nyala api gas 

atau menggunakan pemanas listrik. Jika menggunakan pemanas dengan nyala api 

biasa yaitu dari satu arah, maka lip balm perlu diputar saat melewati api untuk 

mencairkan seluruh permukaan (Octaviani, 2014). 

2.5.7 Evaluasi Sediaan Lip Balm 

Evalusi merupakan salah satu hal penting yang harus dilakukan dalam 

formulasi suatu sediaan. Hal ini dilakukan karena agar menjaga produk yang dibuat 

memenuhi standar mutu yang ditetapkan (Dwivedi et al., 2009). Evaluasi yang 

dilakukan pada sediaan lip balm terdiri dari beberapa parameter, diantaranya titik 

leleh, kekerasan, daya sebar (homogenitas), pH sediaan dan lain-lain (Adliani, 

2012; Fernandes, 2013). 
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Titik lebur penting dilakuakan sebgai data penting untuk estimasi batas 

penyimpanan ideal yang aman dari sediaan lip balm (Dwivedi et al., 2009). Titi 

leleh lipstik yang ideal mendekati suhu bibir dengan kisaran 36-38℃. Titik leleh 

lipstik sebaiknya melebihi kisaran suhu tersebut (Depkes RI, 1985). Perubahan 

kondisi suhu lingkungan dan kondisi iklim suhu di Indonesia yang tropis aka suhu 

leleh lipstik sebaiknya 42℃. (Depkes RI, 1993).  Breaking point (Kekerasan) 

dilakukan untuk mementukan kekerasan lip balm (Dwivedi et al., 2009). 

2.6 SPF (Sun Protection Factor) 

SPF menggambarkan kemampuan suatu tabir surya dalam memberikan 

perlindungan terhadap radiasi sinar UVB. Nilai SPF didefinisikan sebagai 

perbandingan energi UV yang dibutuhkan untuk menghasilkan eritema minimal 

pada kulit yang dilindungi dengan eritema yang sama pada kulit yang tidak 

dilindungi dalam individu yang sama. Untuk contoh, seorang individu 

menggunakan tabir surya SPF 4 akan mengambil empat kali lebih lama untuk 

mengalamai eritema pada kutan ketika terpapar radiasi UVB, dibandingkan dengan 

ketika individu tidak memiliki perlindungan.  

Food and Drug Administration (FDA), yang mengawasi pemasaran dan 

distribusi produk-produk tabir surya di Amerika Serikat, menyarankan bahwa tabir 

surya harus menyediakan setidaknya nilai SPF 2. Kebanyakan di pasaran tersedia 

produk tabir surya memiliki nilai SPF yang melebihi perlindungan minimum. 

Meskipun upaya oleh FDA untuk mendidik konsumen dan mempromosikan sesuai 

merek oleh produsen, tabir surya pelabelan memiliki keterbatasan. Nilai SPF tabir 

surya terutama mengukur kemampuan untuk melindungi terhadap radiasi UVB dan 

tidak cukup mengatasi efek UVA. (Draelos, 2006). Tingkat fotoproteksi yang 

diberikan oleh sediaan tabir surya topikal terhadap paparan radiasi ultraviolet 

matahari dapat ditentukan baik secara in vivo atau in vitro, dan idealnya ditentukan 

dengan cara foto-testing pada objek manusia. Hal ini telah digunakan selama 

bertahun-tahun, meskipun berguna dan tepat, proses ini sangat lama, rumit dan 

mahal, terutama ketika informasi mengenai perlindungan terhadap gelombang 

panjang (UVA) diperlukan (Azevedo et al., 1999; Gasparro et al., 1998). 

Akibatnya, banyak usaha telah dikhususkan untuk pengembangan teknik in vitro 

untuk menilai fotoproteksi senyawa tabir surya. 
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Pengukuran nilai SPF suatu sediaan tabir surya dapat dilakukan secara in 

vitro. Metode pengukuran nilai SPF secara in vitro secara umum terbagi dalam dua 

tipe. Tipe pertama adalah dengan cara mengukur serapan atau transmisi radiasi UV 

melalui lapisan produk tabir surya pada plat kuarsa atau biomembran. Tipe yang 

kedua adalah dengan menentukan karakteristik serapan tabir surya menggunakan 

analisis secara spektrofotometri larutan hasil pengenceran dari tabir surya yang 

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

1986). 

Penilaian SPF mengacu pada ketentuan FDA yang mengelompokkan 

keefektifan sediaan tabir surya berdasarkan SPF (Wilkinson dan Moore, 1982): 

1. Tabir surya dengan nilai SPF 2-4, memberikan proteksi minimal 

2. Tabir surya dengan nilai SPF 4-6, memberikan proteksi sedang 

3. Tabir surya dengan nilai SPF 6-8, memberikan proteksi ekstra 

4. Tabir surya dengan nilai SPF 8-15, memberikan proteksi maksimal 

5. Tabir surya dengan nilai SPF ≥ 15, memberikan proteksi ultra 

2.7 Monografi Eksipien Pembuatan Lip Balm 

2.7.1 Cera Alba 

Malam putih adalah hasil pemurnian dan pengentalan Malam Kuning yang 

diperoleh dari sarang lebah madu Apis mellifera L. (Famili Apidae) dan memenuhi 

syarat Uji kekeruhan penyabunan (Ditjen POM, 2014). 

1. Pemerian 

Padatan putih kekuningan, sedikit tembus cahaya dalam keadaan lapis tipis; 

bau khas lemah dan bebes bau tengik. Bobot jenis kurang 0,95 (Ditjen POM, 2014). 

2. Kelarutan 

Tidak larut dalam air; agak sukar larut dalam etanol dingin. Etanol mendidih 

melarutkan asam serotat dan bagian dari mirisin, yang merupakan kandungan 

malam putih. Larut sempurna dalam kloroform, dalam eter, dalam minyak lemak 

dan minyak atsiri. Sebagian larut dalam benzen dingin dan dalam karbon disulfide 

dingin. Pada suhu lebih kurang 30° larut sempurna dalam benzen, dan dalam karbon 

disulfide (Ditjen POM, 2014). 

3. Titik Lebur 

Titik lebur dari cera alba adalah 61-65℃ (Kibbe1, 2006). 
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4. Kegunaan 

Bahan pembawa controlled-release; bahan penstabil; bahan pengeras. Malam 

putih digunakan baik produk topikal maupun oral, dan pada umumnya dianggap 

sebagai bahan dasar yang tidak toksik dan tidak mengiritasi. Namun, meskipun 

jarang terjadi, reaksi hipersensitif terhadap cera alba (Kibbe1, 2006).  

5. Inkompatibilitas 

Inkompatibel dengan zat pengoksidasi (Kibbe1, 2006). 

2.7.2 Microcrystalline wax 

Seperti yang dikutip pada halaman website The International Group, Inc., 

microcrystalline wax adalah campuran padatan halus, hidrokarbon alifatik jenuh, 

dan diproses dengan de-oiling certain fraction dari proses penyulingan petroleum. 

microcrystalline wax berbeda dengan sulingan paraffin wax dalam struktur 

molekulnya lebih bercabang dan rantai hidrokarbon yang panjang (berat molekul 

yang lebih besar). Oleh karena itu struktur microcrystalline wax jauh lebih halus 

daripada paraffin wax, dan secara langsung berdampak banyak pada sifat fisiknya. 

microcrystalline wax lebih keras, lebih elastis dan umumnya memiliki titik leleh 

yang lebih tinggi dari pada paraffin wax. Struktur Kristal yang halus juga 

memungkinkan microcrystalline wax untuk mengikat pelarut atau minyak, dan 

mencegah cairan keluar dari komponen. 

1. Pemerian 

Microcrystalline wax adalah sejenis lilin yang tidak berbau dan tiak berasa 

dapat berbentuk bongkahan atau serpihan yang mengandung Kristal kecil yang 

tidak beraturan. Warnanya berfariasi dari putih hingga kuning, kuning kecoklatan 

atau hitam tergantung dari kualitas material. Microcrystalline wax untuk 

penggunaan dibidang farmasi biasanya berwarna putih atau kuning (Kibbe2, 2006). 
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2. Kelarutan 

Larut dalam benzene, kloform dan eter; sedikit larut dalam etanol; praktis 

tidak larut dalam air. Ketika meleleh, microcyristalline wax larut dengan minyak 

atsiri dan kebanyakan minyak lemak hangat (Kibbe2, 2006). 

3. Titik Leleh 

Titik leleh dari Microcyristalline wax adalah 54-102℃ (Wang, 2007). 

4. Kegunaan 

Microcyristalline wax digunakan terutama sebagai bahan pengeras pada krim 

topical dan salep. Microcyristalline wax juga digunakan pada formulasi matriks 

pelet oral controlled-release untuk berbagai jenis bahan aktif dan sebagai bahan 

penyalut pada tablet dan kapsul. Selain itu microcyristalline wax digunakan 

pengembangan produk pangan, kosmetik dan makanan (Kibbe2, 2006). 

2.7.3 Vaselin Album 

Vaselin album adalah petrolatum yang telah sangat disaring, karena itu lilin 

yang seluruh bagian atau mendekati tidak berwarwarna (Lambert, 2006). 

1. Pemerian 

Vaselin album berwarna putih hingga kuning pucat; tembus cahaya; bermassa 

halus. Tidak berbau dan berasa serta tidak lebih sedikit berpendar oleh siang hari, 

meskipun dalam keadaan meleleh (Lambert, 2006). 

2. Kelarutan 

Praktis tidak larut dalam aseton, etanol, etanol 95% panas atau dingin, gliserin 

dan air. Larut dalam benzene, karbon disulfide, kloroform, eter, heksana dan larut 

dalam minyak lemak dan minyak atsiri (Lambert, 2006). 

3. Titik Leleh 

Titik leleh dari vaselin adalah 38-60℃ (Lambert, 2006). 

4. Kegunaan 

Vaselin biasanya digunakan pada formulasi produk topikal farmasi sebagai 

basis emolien pada selep; tidak mudah terserap oleh kulit. Vaselin juga digunakan 

pada formulasi krim dan transdermal (Lambert, 2006). 

5. Inkompatibilitas 

Vaselin merupakan bahan pengisi dengan sedikit ketidakkompaktibelan 

(Lambert, 2006). 
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2.7.4 Lanolin 

Lemak Bulu Domba adalah zat serupa lemak yang dimurnikan, diperoleh dari 

bulu domba Ovis aries Linne (Familia Bovidae) yang dibersihkan dan dihilangkan 

warna dan baunya. Mengandung air tidak lebih dari0,25%. Boleh mengandung 

antioksidan yang sesuai tidaklebih dari 0,02%  (Ditjen POM, 2014). 

1. Pemerian 

Massa seperti lemak, lengket; warna kuning; bau khas (Ditjen POM, 2014). 

2. Kelarutan 

Tidak larut dalam air; dapat bercampur dengan air lebih kurang dua kali 

beratnya; agak sukar larut dalam etanol dingin; lebih larut dalam etanol panas; 

mudah larut dalam eter, dan dalam kloroform (Ditjen POM, 2014). 

3. Jarak Lebur 

Antara 38º dan 44º, lakukan penetapan menggunakan contoh yang telah 

didinginkan pada suhu antara 8º dan 10℃ (Ditjen POM, 2014). 

4. Kegunaan 

Lanolin digunakan secara umum pada formulasi sediaan farmasi topical dan 

kosmetik. Lanolin dapat digunakan sebagai basis hidrokarbon dan pada pembuatan 

krem air dalam minyak dan salep (Winfield, 2006). 

5. Inkompatibilitas 

Lanolin mengandung prooxidan, yang mana dapat mempengaruhi stabilitas 

beberapa zat aktif obat (Winfield, 2006). 

2.7.5 Metilparaben 

Metilparaben mengandung tidak kurang dari 99,0% dan tidak lebih dari 

100,5% C8H8O3, dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan (Ditjen POM, 2014). 

1. Pemerian 

Hablur kecil, tidak berwarna atau serbuk hablur, putih: tidak berbau atau 

berbau khas lemah; sedikit rasa terbakar (Ditjen POM, 2014). 

2. Kelarutan 

Sukar larut dalam air, dalam benzen dan dalam karbon tetraklorida; mudah 

larut dalam etanol dan dalam eter (Ditjen POM, 2014). 
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3. Titik Leleh 

Titik leleh dari metilparaben adalah 125-128 ℃ (Jhonson dan Steer, 2006). 

4. Kegunaan 

Metilparaben secara luas digunakan sebagai preservative atau pengawet pada 

produk kosmetik dan makanan, serta produk farmasi. Dapat digunakan tunggal atau 

kombinasi dengan derivat paraben lainnya sebagai pengawet. Rentang konsentrasi 

Metilparaben yang digunakan pada sediaan topical adalah 0,02-0,03% (Jhonson dan 

Steer, 2006). 

5. Inkompatibilitas 

Inkompatibel dengan surfaktan nonionic seperti polisorbat 80 karena dapat 

menirunkan aktifitas sebagai antimikrobanya. Inkompatibel juga dengan bentonite, 

magnesium trisikliat, talcum, tragakan, natrium alginate, minyak esensial, sorbitol 

dan atropine serta bereaksi dengan beberapa macam gula-gulaan juga gula akohol 

(Jhonson dan Steer, 2006). 

2.7.6 Propilparaben 

1. Pemerian 

Bubuk berwarna putih, kristalin, berbau lemah dan tidak berasa (Jhonson dan 

Steer, 2006). 

2. Kelarutan 

Sukar larut dalam air, dalam benzen dan dalam karbon tetraklorida; mudah 

larut dalam etanol dan dalam eter (Ditjen POM, 2014). 

3. Titik Leleh 

Titik leleh dari propilparaben adalah 95-98 ℃ (Jhonson dan Steer, 2006). 

4. Kegunaan 

Propilparaben secara luas digunakan sebagai preservative atau pengawet pada 

produk kosmetik dan makanan, serta produk farmasi. Dapat digunakan tunggal atau 

kombinasi dengan derivat paraben lainnya sebagai pengawet. Rentang konsentrasi 

Propilparaben yang digunakan sebagai pengawet pada sediaan topical adalah 0,01-

0,6% (Jhonson dan Steer, 2006). 

5. Inkompatibilitas 

Inkompatibel dengan surfaktan nonionic seperti polisorbat 80 karena dapat 

menirunkan aktifitas sebagai antimikrobanya. Inkompatibel juga dengan bentonite, 
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magnesium trisikliat, talcum, tragakan, natrium alginate, minyak esensial, sorbitol 

dan atropine serta bereaksi dengan beberapa macam gula-gulaan juga gula akohol 

(Jhonson dan Steer, 2006). 

2.7.7 BHT (Butylated Hydroxytoluen) 

Butil Hidroksitoluen mengandung tidak kurang dari 99,0% C15H24O (Ditjen 

POM, 2014). 

1. Pemerian 

Hablur padat, putih, bau khas lemah (Ditjen POM, 2014). 

2. Kelarutan 

Tidak larut dalam air dan dalam propilenglikol, mudah larut dalam etanol, 

dalam kloroform dan dalam eter (Ditjen POM, 2014). 

3. Titik Leleh 

Titik leleh dari BHT adalah 70℃ (Guest, 2006). 

4. Kegunaan 

BHT digunakan sebagai antioksidan yang digunakan secara luas pada produk 

kosmetik, makanan, dan farmasi. Bahan ini digunakan terutama untuk menunda ata 

mencegah terjadinya rasiditas oksidatif dari minyak dan lemak dan untuk mencegah 

hilangnya aktivitas dari vitamin yang larut dalam lemak. Rentang konsemtrasi BHT 

digunakan sebagai antioksidan pada formula sediaan topical adalah 0,0075-0,1% 

(Guest, 2006). 

5. Inkompatibilitas 

BHT tidak kompatiba; dengan komponen oksidator kuat seperti peroksida 

dan permanganate. Kontak dengan komponen oksidator dapat menyebabkan 

pembakaran spontan. Garam dari besi dapat mengubah warnanya dengan hilangnya 

aktifitas. Pemanasan dengan sejumlah katasil asam menyebabkan   penguraian yang 

cepat dengan mengeluarkan gas isobutene yang mudah terbakarn (Guest, 2006). 

2.7.8 Paraffin Liquid 

Paraffin liquid adalah campuran dari hidrokarbon cair diperoleh dari 

petroleum. Dapat mengandung stabilizer yang sesuai (Wang, 2007). 

 

1. Pemerian 
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Cairan transparan, tidak berwarna, cairan kental berminyak, tanpa pendar 

pada siang hari. Praktis tidak berasa dan tidak berbau ketika dingin, dan memiliki 

bau petroleum yang samar ketika dipanaskan (Owen, 2006). 

2. Kelarutan 

Praktis tidak larut dalam etanol (95%), gliserin dan air; larut dalam aseton, 

benzene, kloforom, karbon disulfide, eter, dan petrolatum eter. Larut dengan 

minyak atsiri dan minyak lemak, kecuali castor oil (Owen, 2006). 

3. Titik Didih 

Lebih dari 360℃ (Owen, 2006). 

4. Kegunaan 

Parafin cair utama digunakan sebagai bahan tambahan pada sediaan farmasi 

topical, yaitu sebagai emolien yang digunakan secara luas pada bahan dalam 

ointment. Penggunaan paraffin cair dalam formulasi ointment topikal memiliki 

rentang 0,1-95,0% (Owen, 2006). 

5. Inkompatibilitas 

Inkompaktibel dengan agen oksidator kuat (Owen, 2006). 

 


