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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penampilan adalah hal yang penting, berbagai cara dilakukan demi 

menciptakan penampilan yang menarik. Bagian tubuh yang sering menjadi 

perhatian dalam setiap perubahan penampilan untuk menjadi lebih baik adalah 

kulit wajah. Kulit adalah salah satu organ tubuh yang rentan terhadap perubahan 

suhu, iklim, dan adanya radikal bebas (Budiman, 2008). 

Kulit adalah target utama dari pengaruh lingkungan, terutama oleh sinar 

UV. Perubahan secara biologis dan klinis akibat sinar UV mulai dari efek 

samping akut seperti sunburn, tanning, dan hiperpigmentasi, sampai pada efek 

samping kronis seperti photoaging dan kanker kulit (Bernerd et al., 2012). Secara 

patologi, hiperpigmentasi yang terjadi dapat disebabkan oleh peningkatan jumlah 

melanin di epidermis dan dermis bagian atas yang tersebar pada melisma (Riliani, 

2015). Sinar ultraviolet (UV) merupakan faktor luar yang paling berperan sebagai 

penyebab terjadinya proses penuaan kulit. Penuaan kulit yang dipicu oleh pajanan 

sinar UV kronik dan repetitif yang disebut photoaging dapat memperberat proses 

penuaan alami yang terjadi (Yaar & Gilchrest, 2007). 

Niasinamida atau yang disebut juga vitamin B3 dapat mengatasi salah satu 

masalah kulit yakni kulit gelap dan timbulnya kerutan pada kulit wajah akibat 

paparan sinar matahari yang terlalu lama. Niasinamida adalah antioksidan terkenal 

dan mengganggu dalam transfer melanasom membuat kulit menjadi lebih cerah. 

Menggunakan melanosit dan keratinosid yang ada pada manusia peneliti telah 

menunjukkan bahwa niasinamida menghambat transfer melanosom dari melanosit 

ke keratinosid (Hokazaki et al., 2002). Hasil studi klinis menggunakan 

Niasinamida yang diterapkan secara topikal telah menunjukkan penurunan 

reversibel pada lesi hiperpigmentasi dan meningkatkan kecerahan kulit 

dibandingkan dengan fungsi tubuh sendiri setelah empat minggu penggunaan 

(Gehring, 2004). 

Penggunaan Niasinamida secara topikal dengan kadar 5% dapat 

mengurangi garis-garis halus atau kerutan di kulit wajah pada wanita dengan lama
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penggunaan selama 12 minggu. Dosis yang cukup tinggi (2% sampai 5%) dari 

Niasinamida telah digunakan untuk mencapai efek yang diinginkan. Karena kulit 

memiliki toleransi yang sangat tinggi untuk penggunaan Niasinamida bahkan 

untuk penggunaan jangka panjang, dosis tinggi dapat digunakan (Bissett, 2009). 

Krim adalah bentuk sediaan setengah padat mengandung satu atau lebih 

bahan obat terlarut terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Kelebihan krim 

adalah krim dapat lebih cepat melepaskan bahan aktif ke dalam kulit sehingga 

absorpsi obat ke dalam kulit lebih cepat (DepKes RI, 2014).  

Pada penelitian ini akan dibuat sediaan krim dengan tipe M/A, pada 

umumnya krim dengan basis M/A lebih disukai daripada krim dengan basis A/M 

karena lebih mudah dicuci dengan menggunakan air, hanya sedikit atau tidak 

terlihat bukti nyata tentang adanya krim yang sebelumnya ketika krim ini 

dioleskan dan tidak licin saat diaplikasikan di kulit (Lachman et al., 1990). Basis 

M/A adalah basis terbaik yang dapat digunakan untuk memperoleh penyerapan 

obat dan penetrasi obat yang cepat (Marriott et al., 2010). 

Krim bertipe M/A diformulasi dengan mengkombinasikan asam stearat 

dan triethanolamin (TEA). Dipilih TEA sebagai emulgator karena TEA akan 

membentuk suatu emulsi M/A yang sangat stabil apabila dikombinasikan dengan 

asam lemak bebas. Asam lemak yang paling sesuai untuk dikombinasikan dengan 

TEA adalah asam stearat karena asam stearat tidak mengalami perubahan warna 

seperti halnya asam oleat. Asam stearat bereaksi dengan TEA secara insitu 

menghasilkan suatu garam, yaitu trietanolamin stearat yang berfungsi sebagai 

emulgator untuk emulsi tipe M/A. Garam yang terbentuk merupakan hasil reaksi 

stoikiometri. Masing-masing komponen bereaksi dengan perbandingan yang 

sesuai. Pada umumnya digunakan 2-4% dari TEA dan 5-15% asam stearat 

tergantung dengan jumlah minyak yang akan diemulsi (Puspita, 2012). 

Pada penelitian ini digunakan fase minyak yang mengandung Virgin 

Coconut Oil (VCO) sebagai pembentuk basis krim. Sifat VCO yang mudah 

diserap kulit juga dapat mempermudah bahan aktif melewati membran kulit. 

Williams & Barry (2004) melaporkan bahwa Asam-asam lemak meningkatkan 

penetrasi zat aktif melalui interaksinya dengan lapisan lemak stratum korneum 

menghasilkan semacam pools yang mengurangi impermeabilitas lapisan lemak 
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sehingga memfasilitasi permeasi atau penetrasi senyawa-senyawa hidrofilik 

melalui membran sel kulit (Lucida et al., 2008). 

Pada penelitian ini, dibuat krim tipe M/A menggunakan zat aktif 

Niasinamida dan VCO sebagai salah satu fase minyak pembentuk basis krim 

dengan kadar 2,5%, 5%, dan 10%. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh peningkatan kadar VCO 2,5%, 5%, dan 10% terhadap 

uji evaluasi tipe emulsi sediaan krim Niasinamida? 

2. Bagaimana karakteristik fisik (organoleptis, homogenitas, viskositas dan 

daya sebar) dan karakteristik kimia (pH) krim Niasinamida tipe M/A dengan 

fase minyak mengandung VCO kadar 2,5%, 5%, dan 10%? 

3. Bagaimana pengaruh variasi kadar VCO 2,5%, 5%, dan 10% terhadap 

stabilitas sediaan krim Niasinamida tipe M/A? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menentukan pengaruh peningkatan kadar VCO 2,5%, 5%, dan 10% 

terhadap uji evaluasi tipe emulsi sediaan krim Niasinamida. 

2. Menentukan karakteristik fisik (organoleptis, homogenitas, viskositas dan 

daya sebar) dan karakteristik kimia (pH) krim Niasinamida tipe M/A 

dengan fase minyak mengandung VCO kadar 2,5%, 5%, dan 10%. 

3. Menentukan pengaruh variasi kadar VCO 2,5%, 5%, dan 10% terhadap 

stabilitas sediaan krim Niasinamida tipe M/A. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait 

formulasi krim Niasinamida dengan menggunakan VCO sebagai salah satu fase 

minyak pembentuk basis krim yang memiliki mutu fisik serta stabilitas yang baik 

sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam mengadakan penelitian lebih lanjut. 


