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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

  

 

 

Lip balm adalah sediaan kosmetika yang serupa dengan lipstik yang 

digunakan untuk mencegah kekeringan pada bibir dan melindungi dari bahaya 

lingkungan (Denavarre, 1975; Gouvea, 2007). Formulasi Lip balm merupakan 

perbandingan yang seimbang antara konsentrasi bahan utama yaitu butter (fase 

lemak), minyak dan wax, sehingga produk akhir memiliki titik lebur antara 65 dan 

75 ºC. Perbedaan proporsi pada wax, minyak dan pigmen, akan memberikan bentuk 

dan karakteristik yang berbeda pada sediaan (Fernandes et al., 2013). Perbedaan 

karakteristik tersebut terdiri dari kekerasan, daya sebar, titik lebur, dan pH dari 

sediaan lip balm.  

Sediaan tabir surya adalah sediaan kosmetika yang digunakan untuk maksud 

membaurkan atau menyerap secara emisi gelombang ultraviolet dan inframerah, 

Bibir: 

- Lapisan korneum 

yang tipis 

- Tidak memiliki 

melanin 

- Mudah rusak 

akibat pengaruh 

buruk lingkungan 

khususnya sinar 

UV  

Sifat fisik dan kimia 

sediaan lip balm 

- Organoleptis 

- Kekerasan  

- Daya sebar 

- Titik lebur 

- Stabilitas  

Sediaan Lip Balm 

Bahan pada 

sediaan lip balm: 

- Wax 

- Lemak 

- Minyak 

 
Nilai SPF  

(Sun Protection Factor) 

 

VCO 

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Penelitian Optimasi Fornulasi Lip Balm 

Mengandung VCO dengan basis Cera Alba 
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sehingga dapat mencegah terjadinya gangguan kulit karena cahaya mahatari (Ditjen 

POM, 1985). Lip balm juga mengandung sunscreen organik. Sebagian besar lip 

balm memiliki Sun Protection Factor (SPF) pada rentang 15 hingga 30 (Draelos, 

2011).  

VCO telah banyak dilaporkan memiliki aktivitas sebagai sunscreen alami 

dengan resistensi terhadap sinar UV sebesar 20% dan memiliki nilai SPF sebesar 

7,119 (Mufti, 2003; Burgess, 2009; Wolf et al., 2001; Kaur dan Saraf, 2009). 

Kandungan paling besar dalam VCO adalah asam laurat dan asam kaprilat, serta 

komponen lain berupa tokoferol (Hapsari, 2007; Villarino dan Lizada, 2007). Asam 

laurat dan tokoferol yang terdapat pada minyak tanaman diketahui memiliki efek 

antioksidan dan dapat mengurangi stres karena paparan UVB, serta memiliki efek 

antipoliferasi yang mencegah timbulnya promosi karsinogenesis pada tikus setelah 

terpapar radiasi UVB (F’guyer et al., 2005; Sharman dan Sultan). Menurut 

Hernanto dkk pada tahun 2008 bahwa kandungan asam laurat dan tokoferol (0.5 

mg/ 100 g minyak kelapa) pada VCO 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). 

Efisiensi suatu produk mengandung sunscreen biasanya dinyatakan dengan 

SPF (Sun Protection Factor), yang mana didefinisikan sebagai energi UV yang 

diperlukan untuk menimbulkan MED (Minimal Erythemal Dose) pada kulit yang 

dilindungi oleh sunscreen dibandingkan dengan energi UV yang diperlukan untuk 

menimbulkan MED pada kulit yang tidak terlindungi oleh sunscreen. Banyak faktor 

yang mempengaruhi nilai suatu SPF pada sediaan mengandung sunscreen. 

Diantaranya adalah kombinasi dan konsentrasi dari sunscreen. Selain itu, tipe 

emulsi, interaksi andtar komponen pembawa pada sediaan sunscreen, emolien dan 

emulsifier yang digunakan pada formula, interaksi bahan pembawa dengan kulit,, 

dan pH serta reologi dapat mempengaruhi nilai SPF dari sediaan sunscreen (Aburjai 

et al., 2003; Bendová et al., 2007; Riegelman dan Penna, 1960; Agrapidis-

Paloympis et al., 1987). 

Berdasarkan pemaparan mengenai penelitian-penelitian yang berhubungan 

dengan VCO menyatakan bahwa minyak tersebut dapat digunakan sebagai 
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sunscreen atau bahan yang dapat melindungi dari sinar UV. Dalam penelitian ini 

penulis ingin mengetahui pengaruh konsentrasi VCO (Virgin Coconut Oil) pada 

sediaan lip balm dengan basis cera alba terhadap nilai SPF menggunakan metode 

pengukuran secara in vitro dengan alat spektrofotometer UV-VIS. SPF yang lebih 

tinggi dapat dibuat dengan meningkatkan konsentrasi dari organic filter (Draelos, 

2011).  Organic filter merupakan bahan yang dapat dipakai sebagai UV filter. Dari 

pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa dengan meningkatkan konsentrasi 

bahan sunscreen (filter organik) akan meningkatkan pula nilai SPF-nya, sehingga 

dapat ditarik hipotesis dari penelitian ini adalah peningkatan konsentrasi VCO 

berbanding lurus dengan nilai SPF, yaitu semakin tinggi konsemtrasi VCO maka 

nilai SPF sediaan lip balm  semakin besar. 

 


