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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Niasinamida 

2.1.1 Struktur Kimia Niasinamida 

 

Gambar 2.1 Struktur Kimia Niasinamida  

Sumber : (USP, 2005) 

2.1.2 Sifat-sifat Niasinamida 

Tabel II.1 Monografi Niasinamida 

Sinonim  Nikotinamida, Niasinamida, Niacinamide 

Nama kimia Piridin-30-karboksamida (C6H6N2O) 

Pemerian Serbuk hablur; putih; tidak berbau atau 

praktis tidak berbau; rasa pahit. Larutan 

bersifat netral terhadap kertas lakmus 

Kelarutan Mudah larut dalam air dan dalam etanol; 

larut dalam gliserin 

Jarak lebur Antara 128
o 
dan 131

o
 

Ph 6.0-7.5 

  Sumber : (DepKes RI, 2014) 

Untuk kestabilan Niasinamida tahan dengan pemanasan, udara dan 

oksidan tetapi niasinamida dihidrolisis oleh asam kuat dan larutan alkalis. 

Niasinamida diasumsikan menjadi vitamin larut air yang paling stabil (Leskova et 

al., 2006). Stabilitas Niasinamida tetap konstan selama penyimpanan pada suhu 

20°, 30° dan 37°C selama 12 bulan (Albala-Hurtado et al., 2000). 
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2.1.3 Sumber Niasinamida 

Niasinamida ditemukan secara luas dalam sebagian besar makanan hewani 

dan nabati. Asam amino essensial triptofan dapat diubah menjadi niasinamida 

dimana setiap 60 mg triptofan dapat dihasilkan 1 mg niasinamida (Rusdiana, 

2004).. 

2.1.4 Manfaat Niasinamida Bagi Kulit 

Niasinamida merupakan bagian dari koenzim Nicotinamide Adenine 

Dinucleotide (NAD), NAD phosphate (NADP) dan bentuk reduksinya (NADH 

dan NADPH) yang penting bagi reaksi biokimia pada kulit. Sebagai contoh, 

NADPH merupakan kofaktor dalam sintesis ceramide dan NADH berfungsi 

manghambat sintesis glikosaminoglikan. Selain itu, Niasinamida juga dapat 

meningkatkan produksi lapisan protein pelindung kulit, menghambat transfer 

melanosom menuju keratinosit dan efek antimikroba (Wohlrab dan Kreft, 2014). 

Niasinamida mampu meningkatkan fungsi penghalang lapisan kulit 

sehingga meningkatkan resistensi kulit terhadap lingkungan dari senyawa yang 

dapat merusak seperti surfaktan, pelarut, dan dapat mengurangi iritasi, inflamasi, 

dan kekasaran dimana dapat menyebabkan penuaan pada kulit. Selain itu, vitamin 

ini dapat meningkatkan kandungan air pada lapisan tanduk, mengurangi 

hiperpigmentasi, antigaris halus, antikerut, antioksidan, dan antijerawat. Efek 

antikerut Niasinamida diperoleh dengan meningkatkan produksi fibroblast untuk 

merangsang sintesis kolagen. Penggunaan dalam waktu lama dapat ditoleransi 

dengan baik oleh kulit. Dosis topikal Niasinamida ialah 1%-5% (Bissett, 2009; 

Draelos & Traman, 2006; Lupo, 2001; Salvador & Chisvert, 2007). 

Menurut hasil penelitian, Niasinamida memiliki efek yang lebih baik 

dalam mengecilkan pori-pori, mengurangi bintik noda, dan kerutan, yang dalam 

konsentrasi tinggi dapat meningkatkan efek anti penuaan (Surjanto et al., 2016). 

Niasinamida topikal 5% juga diuji selama 12 minggu kepada wanita 

Kaukasian yang berusia 50 tahun. Hasilnya menunjukkan bahwa terjadi 

peningkatan signifikan selama 8 hingga 12 minggu berupa pengurangan garis 

halus dan kerutan pada ulit wajah, mengurangi lipid sebasea dan ukuran pori-pori, 

serta meningkatkan elastisitas kulit (Bissett, 2009).  
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Niasinamida banyak digunakan dalam kosmetik dan produk perawatan 

kulit. Vitamin ini telah terbukti mampu mengurangi pigmentasi kulit (Hakozaki, 

2002). Sebagai pencerah kulit, Niasinamida bekerja dengan cara menghambat 

transfer melanosom, dari melanosit ke keratinosid yang menyebabkan 

pengurangan hiperpigmentasi kulit (Draelos, 2006). 

Niasinamida dapat bekerja sebagai antikerut atau antiaging dengan cara 

meningkatkan produksi kolagen yang dapat mengurangi munculnya kerutan pada 

kulit wajah. Niasinamida mengurangi produksi kelebihan glikosaminoglikan kulit 

yang merupakan ciri khas dari penuaan atau kerutan pada kulit (Draelos, 2006). 

2.1.5 Penetrasi Niasinamida ke Dalam Kulit 

Niasinamida merupakan senyawa hidrofilik sehingga sulit untuk 

menembus ke dalam kulit karena struktur lipid bilayer dari stratum korneum 

(Hakozaki et al., 2006; Nicoli et al., 2008).  

2.2  Kulit 

2.2.1 Definisi Kulit 

 

Gambar 2.2 Struktur Kulit  

Sumber : (Riliani, 2015) 

Kulit adalah organ tubuh yang terletak paling luar dan membatasinya dari 

lingkungan hidup manusia. Luas kulit orang dewasa 1,5 m
2
 dengan berat kira-kira 

15% berat badan. Kulit merupakan organ esensial dan vital serta merupakan 

cermin kesehatan dan kehidupan. Kulit juga sangat kompleks, elastis dan sensitif, 

bervariasi pada keadaan iklim, umur, seks, ras dan juga bergantung pada lokasi 
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tubuh. Warna kulit berbeda-beda, dari kulit yang berwarna terang (fair skin), 

pirang dan hitam, warna merah muda pada telapak kaki dan tangan bayi, serta 

warna hitam kecoklatan pada genitalia orang dewasa (Djuanda et. al., 2001). 

Demikian pula kulit bervariasi mengenai lembut, tipis dan tebalnya; kulit 

yang elastis dan longgar terdapat pada palpebral, bibir dan preputium, kulit yang 

tebal dan tegang terdapat di telapak kaki dan tangan dewasa. Kulit yang tipis 

terdapat pada muka, yang lembut pada leher dan badan, dan yang berambut kasar 

terdapat pada kepala (Djuanda et. al., 2001). 

2.2.2 Anatomi Kulit Secara Histopatologik 

Pembagian kulit secara garis besar tersusun atas tiga lapisan utama, yaitu 

(Djuanda et. al., 2001) : 

1. Lapisan Epidermis 

Lapisan epidermis atau kutikel terdiri dari: 

a. Stratum Korneum 

Stratum korneum atau lapisan tanduk adalah lapisan kulit yang paling 

luar dan terdiri atas beberapa lapis sel-sel gepeng yang mati, tidak 

berinti, dan protoplasmanya telah berubah menjadi keratin (zat 

tanduk). 

b. Stratum Lusidum 

Stratum lusidum terdapat langsung di bawah lapisan korneum, 

merupakan lapisan sel-sel gepeng tanpa inti degan protoplasma yang 

berubah menjadi protein yang disebut eleidin. Lapisan tersebut tampak 

lebih jelas di telapak tangan dan kaki. 

c. Stratum Granulosum 

Stratum granulosum atau lapisan keratohialin merupakan 2 atau 3 lapis 

sel-sel gepeng dengan sitoplasma berbutir kasar dan terdapat inti 

diantaranya. Butir-butir kasar ini terdiri atas keratohialin. Mukosa 

biasanya tidak mempunyai lapisan ini. Stratum granulosum juga 

tampak jelas di telapak tangan dan kaki. 

d. Stratum Spinosum 

Stratum spinosum atau stratum malphigi atau disebut pula pickle cell 

layer (lapisan akanta) terdiri atas beberapa lapis sel yang berbentuk 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

8 
 

 

polygonal yang besarnya berbeda-beda karena adanya proses mitosis. 

Protoplasmanya jernih karena banyak mengandung glikogen, dan inti 

terletak di tengah-tengah. Sel-sel ini makin dekat ke permukaan makin 

gepeng bentuknya. Di antara sel-sel stratum spinosum terdapat 

jembatan-jembatan antar sel (intercellular bridges) yang terdiri atas 

protoplasma dan tonofobril atau keratin.  

e. Stratum Basale 

Stratum basale terdiri atas sel-sel berbentuk kubus (kolumnar) yang 

tersusun vertikal pada perbatasan dermo-epidermal berbaris seperti 

pagar (palisade). Lapisan ini merupakan lapisan epidermis yang paling 

bawah. Sel-sel basal ini mengadakan mitosis dan berfungsi 

reproduktif. Lapisan ini terdiri atas dua jenis sel yaitu sel-sel yang 

berbentuk kolumnar dan sel pembentuk melanin atau melanosit. 

2. Lapisan Dermis 

Lapisan dermis adalah lapisan di bawah epidermis yang jauh lebih tebal 

daripada epidermis. Lapisan ini terdiri atas lapisan elastis dan fibrosa padat 

dengan elemen-elemen selular dan folikel rambut. Secara garis besar dibagi 

menjadi dua bagian yakni : 

a. Pars papilare, yaitu bagian yang menonjol ke epidermis, berisi ujung 

serabut saraf dan pembuluh darah. 

b. Pars retikulare, yaitu bagian di bawahnya yang menonjol ke arah 

subkutan, bagian ini terdiri atas serabut-serabut penunjang misalnya 

serabut kolagen, elastin, dan retikulin. Dasar (matriks) lapisan ini 

terdiri atas cairan kental asam hialuronat dan kondroitin sulfat, di 

bagian ini terdapat pula fibroblas. Serabut kolagen dibentuk oleh 

fibroblas, membentuk ikatan (bundel) yang mengandung 

hidroksiprolin dan hidroksisilin. Kolagen muda bersifat lentur dengan 

bertambah umur mrnjadi kurang larut sehingga makin stabil. Retikulin 

mirip kolagen muda. Serabut elastin biasanya bergelombang, 

berbentuk amorf dan mudah mengembang serta lebih elastis. 
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3. Lapisan Subkutis 

Lapisan subkutis adalah kelanjutan dermis, terdiri atas jaringan ikat 

longgar berisi sel-sel lemak di dalamnya. Sel-sel lemak merupakan sel bulat, 

besar, dengan inti terdesak ke pinggir sitoplasma lemak yang bertambah. Sel-sel 

ini membentuk kelompok yang dipisahkan satu dengan yang lain oleh trabekula 

yang fibrosa. Lapisan sel-sel lemak disebut panikulus adiposa, berfungsi sebagai 

cadangan makanan. Dilapisan ini terdapat ujung-ujung saraf tepi, pembuluh darah, 

dan getah bening.  

2.2.3 Fungsi Kulit 

Menurut (Djuanda et. al, 2001) fungsi kulit secara umum sebagai berikut: 

1. Fungsi Proteksi 

Kulit menjaga bagian dalam tubuh terhadap gangguan fisik, misalnya 

tekanan; gesekan; tarikan; zat-zat kimia terutama yang bersifat iritan; 

gangguan yang bersifat panas, misalnya radiasi, sengatan UV; gangguan 

infeksi luar terutama kuman maupun jamur.  

2. Fungsi Absorpsi 

Kulit yang sehat tidak mudah menyerap air, larutan dan benda padat, 

tetapi cairan yang mudah menguap lebih mudah diserap, begitu pun yang 

larut lemak. Kemampuan absorpsi kulit dipengaruhi oleh tebal tipisnya 

kulit, hidrasi, kelembaban, metabolisme dan jenis vehikulum. 

Penyerapan dapat berlangsung melalui celah antara sel, menembus sel-

sel epidermis atau melalui muara saluran kelenjar, tetapi lebih banyak 

yang melalui sel-sel epidermis daripada yang melalui muara kelenjar. 

3. Fungsi Ekskresi 

Kelenjar-kelenjar kulit mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna atau sisa 

metabolisme dalam tubuh berupa NaCl, urea, asam urat dan ammonia. 

4. Fungsi Pengaturan Suhu Tubuh 

Kulit melakukan peranan ini dengan cara mengeluarkan keringat dan 

mengerutkan (otot berkontraksi) pembuluh darah kulit. 

5. Fungsi Pembentukan Pigmen 

Sel pembentuk pigmen (melanosit) terletak di lapisan basal dan sel ini 

berasal dari rigi syaraf. Sel pembentuk pigmen (melanosit), terletak di 
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lapisan basal dan sel ini berasal dari rigi saraf. Melanosom dibentuk oleh 

alat Golgi dengan bantuan enzim tirosinase, ion Cu dan O2. Pajanan 

terhadap sinar matahari mempengaruhi produksi melanosom. Pigmen 

disebar ke epidermis melalui tangan-tangan dendrit sedangkan ke lapisan 

kulit di bawahnya dibawa oleh sel melanofag (melanofor). Warna kulit 

tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh pigmen kulit, melainkan juga oleh 

tebal tipisnya kulit, reduksu Hb, oksidasi Hb, dan karoten. 

6. Fungsi Keratinisasi 

Lapisan epidermis dewasa mempunyai 3 jenis sel utama yaitu keratinosit, 

sel Langerhans dan melanosit. Keratinosit dimulai dar sel basal 

mengadakan pembelahan, sel basal yang lain akan berpindah ke atas dan 

berubah bentuknya menjadi sel spinosum, makin ke atas sel menjadi 

makin gepeng dan bergranula menjadi sel granulosum. Makin lama inti 

menghilang dan keratinosit ini menjadi sel tanduk yang amorf. Proses ini 

berlangsung terus menerus seumur hidup. 

7. Fungsi Pembentukan Vitamin D 

Dengan mengubah 7 hidroksi kolesterol dengan bantuan sinar matahari. 

2.2.4 Permeabilitas dan Penetrasi Kulit 

 Reaksi positif kulit terhadap pemakaian kosmetik merupakan hal yang 

sangat diinginkan oleh pembuat dan pemakai kosmetik. Untuk dapat memberikan 

reaksi, kulit harus dapat dipenetrasi oleh komponen aktif dalam kosmetik. 

Penetrasi dapat terjadi dengan cara difusi melalui penetrasi transeluler 

(menyeberangi sel); penetrasi interseluler (antar sel); penetrasi transappendageal 

(melalui folikel rambut, keringat, kelenjar lemak dan perlengkapan pilo 

sebaceaus) (Tranggono dan Latifah, 2007; Ansel, 2005). 

2.3  Hiperpigmentasi Kulit 

Hiperpigmentasi adalah kelainan pigmentasi kulit yang paling sering 

ditemukan pada kulit orang Asia. Hiperpigmentasi disebabkan oleh berbagai 

macam faktor, termasuk faktor endokrin (misalnya α-MSH), growth factor 

(misalnya; B-FGF [basic firoblast growth factor], HGF (hepatocyte growth 

factor), hormon; kontrasepsi oral, dan kehamilan, iradiasi UV (meningkatnya 
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sitokin), inflamasi (prostaglandin E1, D2), penggunaan kosmetik, genetik, dan 

faktor rasial. Warna kulit seseorang terutama ditentukan oleh jumlah melanin. 

Fungsi utama melanin yaitu proteksi terhadap radiasi UV. Peningkatan sintesis 

melanin atau distribusi melanin yang tidak merata dapat menyebabkan kelainan 

hiperpigmentasi (Sudharmono, 2005). 

2.4  Penuaan Kulit  

Manusia akan mengalami proses penuaan, proses penuaan ini antara lain 

tampak dari kerutan dan keriput pada kulit atau kemunduran lainnya dibanding 

ketika masih muda. Ada dua teori yang dapat menjelaskan proses penuaan, yaitu : 

1. Penuaan merupakan proses alami yang tak dapat dihindari oleh semua makhluk 

hidup. 

2. Penuaan adalah akibat kerusakan baik anatomi maupun fisiologi pada semua 

organ tubuh, mulai dari pembuluh darah dan organ tubuh lainnya sampai kulit. 

Perubahan akibat proses penuaan yang terjadi pada kulit dapat dibagi atas 

perubahan anatomis, fisiologis, serta kimiawi. Beberapa perubahan anatomis 

dapat terlihat langsung, seperti hilangnya elastisitas dan fleksibilitas kulit yang 

menyebabkan timbulnya kerut dan keriput, berkurangnya jumlah rambut di kepala 

walaupun pada wanita justru sering tumbuh kumis atau rambut panjang di leher 

atau pipi, hiperpigmentasi dan tumor kulit terutama pada usia 40 tahun ke atas 

akibat terlalu lama terpapar sinar matahari, penebalan kulit, epidermis kering dan 

pecah-pecah, perubahan pada bentuk kuku dan rambut, dan sebagainya. 

Banyak faktor dari luar yang mempengaruhi penuaan kulit, tetapi yang 

terkuat adalah sinar matahari, khususnya sinar UV yang terdapat dalam sinar 

matahari. Kulit yang sering terbuka akan cepat kering, keriput, kasar dan 

menderita kerusakan lain akibat radiasi sinar matahari. 

Secara histologis dan fisiologis, pada kulit yang sudah menua ditemukan 

antara lain a-hal beriut : 

1. Kulit menjadi kering karena menurunnya fungsi kelenjar minyak kulit (kelenjar 

sebasea). 

2. Berkurangnya adar air kulit dan mengeringnya serabut kolagen dan elastin 

akibat menurunnya hormon-hormon kelamin. 
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3. Menurunnya kecepatan metabolisme sel basal dan melambatnya proses 

keratinisasi, mengakibatkan regenerasi sel-sel epidermis menjadi lambat 

(Tranggono dan Latifah, 2007). 

2.5  Krim  

2.5.1 Definisi Krim 

Krim adalah bentuk sediaan setengah padat mengandung satu atau lebih 

bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai (DepKes RI, 

2013). Krim biasanya digunakan sebagai emolien atau pemakaian obat pada kulit. 

Banyak dokter dan pasien lebih suka pada krim karena krim umumnya mudah 

menyebar rata (Ansel, 2005). 

2.5.2 Fungsi Krim 

Krim berfungsi sebagai bahan pembawa substansi obat untuk pengobatan 

kulit, sebagai bahan pelumas untuk kulit, dan sebagai pelindung untuk kulit yaitu 

mencegah kontak permukaan kulit dengan larutan berair dan rangsangan kulit. 

Krim diformulasikan untuk sediaan yang dapat bercampur dengan sekresi kulit 

(Wardiyah, 2015). 

2.5.3 Penggolongan Krim 

Krim digolongkan menjadi 2 tipe yaitu :  

a. Emulsi minyak dalam air merupakan basis yang dapat dicuci dengan 

air. Basis yang dapat dicuci dengan air akan membentuk suatu lapisan 

tipis yang semi permiabel, setelah air menguap pada tempat yang 

digunakan (Lachman et al., 1990).  

b. Emulsi air dalam minyak merupakan basis krim pendingin. Emulsi air 

dalam minyak dari sediaan semi padat cenderung membentuk suatu 

lapisan hidrofobik pada kulit. Suatu lapisan tipis minyak pelindung 

tetap berada pada kulit sesuai dengan penguapan air. Penguapan air 

yang lambat memberikan efek mendinginkan pada kulit (Lachman et 

al., 1990).  
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2.5.4 Krim Tipe M/A 

Krim tipe M/A adalah suatu sediaan setengah padat, berupa emulsi 

mengandung air tidak kurang dari 60% dan dimaksudkan untuk pemakaian luar. 

Krim akan rusak jika terganggu sistem campurannya yang dapat disebabkan 

perubahan suhu dan perubahan salah satu fase secara berlebihan (Ikhsanudin, 

2012). 

Formulasi standar basis krim tipe M/A berdasarkan (Anief, 2000) 

R/  Asam stearat  15,0 

 Cera alba  2 

 Vaselin alba  8 

 Trietanolamin 1,5 

 Propilenglikol  8,0 

 Aquadest   65,5 

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

dengan basis A/M karena lebih mudah dicuci dengan menggunakan air dan tidak 

licin saat diaplikasikan di kulit. Pada saat krim ini digunakan dan digosokkan 

pada kulit, hanya sedikit atau tidak terlihat bukti nyata tentang adanya krim yang 

sebelumnya. Hilangnya krim ini dari kulit atau pakaian dipermudah oleh minyak 

dalam air yang terkandung di dalamnya. Krim dapat digunakan pada kulit dengan 

luka yang basah, karena bahan pembawa minyak dalam air cenderung untuk 

menyerap cairan yang dikeluarkan luka tersebut (Lachman et al., 1990). 

2.5.5 Kualitas Dasar Krim 

Kualitas dasar krim, yaitu : 

1. Stabil, selama masih dipakai mengobati. Maka krim harus bebas dari 

inkompatibilitas, stabil pada suhu kamar, dan kelembaban yang ada 

dalam kamar. 

2. Lunak, yaitu semua zat dalam keadaan halus dan seluruh produk menjadi 

lunak dan homogen. 

3. Mudah dipakai, umumnya krim tipe emulsi adalah yang paling mudah 

dipakai dan dihilangkan dari kulit. 
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4. Terdistribusi merata, obat harus terdispersi merata melalui dasar krim 

padat atau cair pada penggunaan (Wardiyah, 2015). 

2.5.6 Keuntungan Penggunaan krim 

Beberapa keuntungan dari penggunaan sediaan krim, antara lain : 

1. Lebih mudah diaplikasikan 

2. Lebih nyaman digunakan pada wajah 

3. Tidak lengket 

4. Mudah dicuci dengan air (Iswindari, 2014). 

2.5.7 Stabilitas Krim 

Stabilitas krim akan rusak jika system campurannya terganggu oleh 

perubahan suhu dan komposisi, misalnya adanya penambahan salah satu fase 

secara berlebihan. Pengenceran krim hanya dapat dilakukam jika sesuai dengan 

pengenceran yang cocok yang harus dilakukan dengan teknik aseptik. Krim yang 

sudah diencerkan harus digunakan dalam waktu satu bulan (Syamsuni, 2006). 

2.5.8 Bahan Pengemulsi dan Pengawet 

Bahan pengelmusi krim harus disesuaikan dengan jenis dan sifat krim 

yang dikehendaki. Sebagai bahan pengelmusi krim, dapat digunakan emulgid, 

lemak bulu domba, setasium, setilalkohol, stearilalkohol, golongan sorbitan, 

polisorbat, PEG dan sabun. Bahan pengawet yang sering digunakan umumnya 

adalah metilparaben (nipagin) 0,12% – 0,18% dan propilparaben (nipasol) 0,02% 

– 0,05% (Syamsuni, 2006). 

2.5.9. Pembuatan Krim 

Prinsip umum dalam preparasi sediaan krim, seperti sediaan emulsi dan 

yang lainnya, kebersihan merupakan hal yang penting. Spatula dan peralatan 

lainnya harus dibersihkan dengan IMS (Industrial Methylated Spirits). IMS lebih 

baik daripada aquades karena cepat menguap dan tidak meninggalkan residu. 

Pembuatan krim harus dilebihkan karena pada proses pemindahan sediaan krim ke 

wadah akhir, ada kemungkinan tertinggalnya sediaan di tempat yang sebelumnya. 

Menentukan bahan yang larut dalam fasa air atau yang larut dalam fasa minyak. 

Larutkan bahan yang larut air dalam fasa air. Lelehkan basis lemak dalam cawan 
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evaporasi di atas water bath. Proses ini diawali dengan melelehkan basis yang 

memiliki titik leleh tinggi. Setelah itu didinginkan pada suhu 60
o
C (pemanasan 

yang berlebihan dapat mendenaturasi agen pengemulsi dan menghilangkan 

stabilitas produk). Zat-zat yang dapat larut dengan fasa minyak harus diaduk 

sampai mencair. Suhu fasa cair harus disesuaikan 60
o
C. fasa terdispersi kemudian 

ditambahkan ke dalam fasa pendispersi pada suhu yang sama. Oleh karena itu, 

untuk produk minyak dalam air, maka minyak yang ditambahkan ke dalam air. 

Sedangkan untuk produk air dalam minyak, yang ditambahkan adalah air ke 

dalam minyak (Marriott et al., 2010). 

2.6 Uji Evaluasi Sediaan Krim 

1. Uji Organoleptis 

Uji organoleptik dilakukan dengan melihat perubahan warna, bau 

(tengik) dan terjadinya pemisahan fase (Elya et al., 2013). 

2.  Uji Homogenitas 

Homogenitas dan konsistensi krim diamati dengan memeriksa ukuran 

partikel diatas kaca objek untuk melihat adanya partikel kasar (Elya et 

al., 2013). 

3.  Tipe Emulsi 

Untuk memperlihatkan tipe emulsi yang dibuat sesuai dengan tipe emulsi 

yang diharapkan (Pakki et al., 2009). 

4.  Uji pH 

Uji pH bertujuan untuk mengetahui keamanan sediaan krim saat 

digunakan sehingga tidak mengiritasi kulit. Perbedaan nilai pH tidak 

terlalu berpengaruh selama masih pada batas 4,5-6,5 (Tranggono dan 

Latifah, 2007). Berdasarkan persyaratan SNI 16-4954-1998 tentang 

rentang pH sediaan krim yang memenuhi persyaratan yaitu 3,5 – 8 

(Kurniasih, 2016). 

5.  Uji Viskositas 

Viskositas diukur menggunakan Viskometer Brookfield dengan spindle 

dan kecepatan yang disesuaikan maka akan diperoleh viskositas absolute 

dari sediaan (Kurniasih, 2016). 
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6.  Uji Daya Sebar 

Pengamatan daya sebar bertujuan untuk melihat kemampuan krim 

menyebar pada permukaan kulit sehingga dapat diketahui penyebaran 

krim yang dibuat (Lucyani, 2014). 

2.7 Reaksi Penyabunan 

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 (Karizki, 2016). 

 

Gambar 2.3 Reaksi Penyabunan Trietanolamin-stearat  

Sumber : (Puspita, 2012). 

2.8  Virgin Coconut Oil (VCO)  

2.8.1 Definisi VCO 

 Minyak kelapa murni ( Virgin Coconut Oil atau VCO ) merupakan produk 

olahan asli Indonesia yang mulai banyak digunakan untuk meningkatkan 

kesehatan masyarakat. Kandungan asam lemak (terutama asam laurat dan oleat) 

dalam VCO, sifatnya yang melembutkan kulit serta ketersediaan VCO yang 

melimpah di Indonesia membuatnya berpotensi untuk dikembangkan sebagai 

bahan pembawa sediaan obat, diantaranya sebagai peningkat penetrasi. Disamping 

itu, VCO efektif dan aman digunakan sebagai moisturizer pada kulit sehingga 

dapat meningkatkan hidratasi kulit, dan mempercepat penyembuhan pada kulit 

(Lucida et al., 2008). 

 VCO merupakan salah satu hasil olahan dari daging buah kelapa (Cocos 

nucifera) yang masih segar. VCO hanya dapat diperoleh dari pengolahan daging 
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kelapa segar. Penggunaan bahan-bahan kimia dan panas yang tinggi tidak 

digunakan pada pemurnian lebih lanjut seperti halnya minyak kelapa biasa. VCO 

mempunyai kandungan asam lemak jenuh yang lebih tinggi (92%) dari minyak 

nabati lainnya termasuk minyak kelapa biasa. Kandungan asam lemak jenuh 

tersebut didominasi oleh asam laurat (43-53%) yang merupakan medium chain 

fatty acid (MCFA) yang tidak terdapat dalam sebagian besar minyak lain. Di 

dalam tubuh, asam laurat (C12) akan dipecah menjadi energi dan jarang tersimpan 

sebagai lemak. Oleh karena itu, asam lemak dalam VCO tidak menghasilkan 

lemak melainkan energi. Asam laurat juga dapat membunuh berbagai jenis 

mikroorganisme yang membrane sel nya mengandung asam lemak (Shintaningsih, 

2007). 

 Selama sekitar 3960 tahun yang lalu, dari 4000 tahun sejak adanya catatan 

sejarah, telah diketahui penggunaan buah kelapa sebagai bahan makanan dan 

kesehatan. Selama itu, dicatat bahwa 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. Dan yang penting adalah buahnya, daging kelapa, air 

kelapa, santan, dan minyaknya (Widiyanti, 2015). 

Belakangan ini, pemanfaatan daging buah kelapa menjadi lebih bervariasi. 

VCO merupakan bentuk olahan daging kelapa yang baru-baru ini banyak 

diproduksi orang. Di beberapa daerah, VCO lebih terkenal dengan nama minyak 

perawan, minyak sara, atau minyak kelapa murni (Widiyanti, 2015). 

Minyak kelapa murni merupakan hasil olahan kelapa yang bebas dari 

transfatty acid (TFA) atau asam lemak-trans. Asam lemak trans ini dapat terjadi 

akibat proses hidrogenasi. Agar tidak mengalami proses hidrogenasi, maka 

ekstraksi minyak kelapa ini dilakukan dengan proses dingin. Misalnya, secara 

fermentasi, pancingan, sentrifugasi, pemanasan terkendali, pengeringan parutan 

kelapa secara cepat dan lain-lain (Widiyanti, 2015). 

Minyak kelapa murni memiliki sifat kimia-fisika antara lain : 

Penampakan : tidak berwarna, Kristal seperti jarum 

 Aroma : ada sedikit berbau asam ditambah bau karamel 

 Kelarutan : tidak larut dalam air, tetapi larut dalam alcohol (1:1) 
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 Berat jenis : 0,883 pada suhu 20⁰C 

Ph : tidak terukur, karena tidak larut dalamair. Namun karena 

termasuk dalam senyawa asam maka dipastikan memiliki pH di 

bawah 7 

Persentase  : tidak menguap pada suhu 21⁰C (0%) 

penguapan  

Titik cair  : 20-25⁰C 

Titik didih : 225⁰C 

Kerapatan udara (Udara = 1) : 6,91 

Tekanan uap (mmHg) : 1 pada suhu 121⁰C 

Kecepatan penguapan (Asam Butirat = 1) : tidak diketahui (Widiyanti, 2015). 

2.8.2 Kandungan VCO  

 Virgin Coconut Oil atau minyak kelapa murni mengandung asam lemak 

rantai sedang yang mudah dicerna dan dioksidasi oleh tubuh sehingga mencegah 

penimbunan di dalam tubuh. Di samping itu ternyata kandungan antioksidan di 

dalam VCO pun sangat tinggi seperti tokoferol dan betakaroten. Antioksidan ini 

berfungsi untuk mencegah penuaan dini dan menjaga vitalitas tubuh. Komponen 

utama VCO adalah asam lemak jenuh sekitar 90% dan asam lemak tak jenuh 

sekitar 10%. Asam lemak jenuh VCO didominasi oleh asam laurat. VCO 

mengandung ± 53% asam laurat dan sekitar 7% asam kaprilat. Keduanya 

merupakan asam lemak rantai sedang yang biasa disebut Medium Chain Fatty 

Acid (MCFA). Sedangkan menurut Price (2004) VCO mengandung 92% lemak 

jenuh, 6% lemak mono tidak jenuh dan 2% lemak poli tidak jenuh (Widiyanti, 

2015). 

 VCO mengandung 92% asam lemak jenuh yang terdiri dari 48%-53% 

asam laurat (C12), 1,5 – 2,5 % asam oleat dan asam lemak lainnya seperti 8% 

asam kaprilat (C:8) dan 7% asam kaprat (C:10) (Lucida et al., 2008). 
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2.8.3 VCO Sebagai Penetrasi Enhancer 

 Asam-asam lemak rantai pendek dan sedang seperti asam laurat dan asam 

oleat mudah diserap melalui kulit sehingga dapat meningkatkan laju penetrasi zat 

aktif dari sediaan krim dengan VCO sebagai fase minyak pembentuk basis krim 

(Lucida et al., 2008). 

2.8.4 Pembuatan VCO 

 Pengekstraksian VCO secara fermentasi dapat dilakukan dengan 

menggunakan Saccharomyces cerevisiae yang menghasilkan enzim secara 

langsung atau melalui mikroba penghasil enzim protease yang dapat memecah 

ikatan protein dengan minyak pada emulsi santan (Chen dan Diosady, 2003). 

Salah satu mikroba yang dapat digunakan adalah khamir roti (Saccharomyces 

cerevisiae) yang dapat menghasilkan enzim proteolitik dan amilolitik (Rusmanto, 

2004). Enzim amilolitik akan memecah karbohidrat sehingga menghasilkan asam. 

Adanya asam akan menurunkan pH santan sampai mencapai titik isoelektrik 

protein sehingga protein akan terkoagulasi.    

 Kemudian enzim proteolitik akan memecah protein terkoagulasi,  akhirnya   

mudah dipisahkan dari minyak. Keunggulan proses ekstraksi secara fermentasi   

dibandingkan cara lain adalah kemudahannya sehingga dapat diproduksi secara   

praktis, hemat bahan bakar, residu galendo lebih sedikit, tingkat ketengikan 

rendah dengan daya simpan lebih lama, aroma harum dan bebas senyawa  

penginduksi kolesterol (Rosenthal dan Niranjan, 1996). Beberapa metode yang 

saat ini banyak digunakan dalam pembuatan VCO ialah  metode pemanasan, 

metode pemancingan minyak dan metode fermentasi. 

 Pada metode fermentasi krim diperoleh dengan cara yang sama  kemudian 

dicampur dengan khamir roti (Sacharomyces cereviseae). Campuran ini 

difermentasi selama 24 - 36 jam sehingga minyak terpisah dari airnya. Minyak 

dipisahkan sehingga diperoleh VCO (Rosenthal dan Niranjan, 1996). 
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2.9 Komponen Penyusun Krim 

2.9.1 Asam Stearat 

 

Gambar 2.4 Struktur Kimia Asam Stearat  

Sumber : (Wardiyah, 2015) 

Monografi Asam Stearat (Rowe et.al., 2009) 

Pemerian : Padatan Kristal, berwarna putih atau sedikit kuning, 

mengkilat 

Kelarutan : Praktis tidak larut dalam air 

Penggunaan : Sebaga emulsifying agent 

Asam stearat adalah campuran asam organik padat yang diperoleh dari 

lemak sebagian besar terdiri dari asam oktadekanoat, C18H36O2 dan asam 

heksadekanoat, C16H32O2 (DepKes RI, 1995). 

2.9.2 Trietanolamin (TEA) 

 

Gambar 2.5 Struktur Kimia Trietanolamin  

Sumber : (Pubchem, 2004) 

Monografi Trietanolamin (Rowe et.al., 2009) 

Pemerian : Cairan kental, jernih, tidak berwarna hingga kuning 

pucat dengan sedikit bau amoniak 

Kelarutan : Larut dalam air, metanol, karbon tetraklorida, dan 

aseton 

 Penggunaan : Sebagai emulsifying agent 
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Trietanolamin (TEA) merupakan senyawa sabun yang terbentuk melalui 

transplantasi asam lemak dan produk trietanol teknis yang mengandung 10-15% 

dietanolamin dan 5% monoetanolamin. Trietanolamin banyak digunakan dalam 

formulasi sediaan topical, terutama dalam pembentukan emulsi. Bersifat sangat 

higroskopis, TEA akan berubah warna menjadi coklat apabila terpapar oleh udara 

dan cahaya langsung (Rowe et al, 2009). 

2.9.3 Cera Alba  

Monografi Cera Alba (Rowe et.al., 2009) 

Pemerian : Tidak berasa (tawar), berwarna putih atau sedikit 

kuning 

Kelarutan : Larut dalam kloroform, eter, minyak tertentu, 

minyak mudah menguap, dan carbon disulfide 

panas, sukar larut dalam etanol (95%), dan praktis 

tidak larut dalam air 

Penggunaan : Zat tambahan, basis krim, untuk meningkatkan 

konsistensi krim 

Cera alba berupa zat padat, lapisan tipis bening, putih kekuningan; bau 

khas lemah. Praktis tidak larut dalam air, agak sukar larut dalam etanol (95%)P 

dingin, larut dalam kloroform P, dalam eter P hangat, dalam minyak lemak dan 

dalam minyak atsiri. Memiliki suhu lebur 62
0
 - 64

0
C. Berkhasiat sebagai zat 

tambahan (DepKes RI, 1995) 

2.9.4 Vaselin Putih  

Monografi Vaselin Putih (DepKes RI, 1995) 

Pemerian  : Massa lunak, lengket, bening, putih, tidak 

berbau,hampir tidak berasa 

Kelarutan : Praktis tidak larut dalam air dan etanol (95%) P, 

larut dalam kloroform P, dalam eter P dan dalam 

eter minyak tanah P 

Penggunaa : Sebagai basis yang bersifat emolient 

Vaselin alba adalah campuran hidrokarbon setengah padat yang telah 

diputihkan, diperoleh dari minyak mineral. Pemeriannya yaitu berupa massa 
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lunak, lengket, bening, putih, sifat ini tetap walaupun zat telah dileburkan. 

Kelarutannya yaitu praktis tidak larut dalam air dan dalam etanol (95%), tetapi 

larut dalam kloroform dan eter. Suhu leburnya antara 38
o
 hingga 56

o
 C. Khasiat 

umumnya digunakan sebagai zat tambahan (DepKes RI, 1995). 

Vaselin adalah campuran hidrokarbon jenuh setengah padat yang 

dimurnikan, diperoleh dari minyak bumi. Vaselin putih adalah vaselin yang telah 

dihilangkan seluruh atau hampir seluruh warnanya, sehingga mengurangi reaksi 

hipersensitivitas dan lebih dipilih untuk penggunaan kosmetik dan sediaan 

farmasetika lain. Vaselin putih digunakan dalam formulasi sediaaan salep dengan 

fungsi utama sebagai emolient. Vaselin banyak digunakan dalam formulasi 

sediaan topikal sebagai basis yang bersifat emolient. Vaselin album digunakan 

sebagai emolien krim, topikal emulsi, topikal ointments dengan konsentrasi antara 

10-30% (Rowe et.al, 2009). 

2.9.5 Propilen Glikol 

 

Gambar 2.6 Struktur Kimia Propilen glikol  

Sumber : (Wardiyah, 2015) 

Monografi Propilen glikol (Rowe et.al., 2009) 

Pemerian  : Tidak berwarna, kental, praktis tidak berbau, cair, 

dengan rasa manis, rasa sedikit pedas menyerupai 

gliserin 

Kelarutan : Larut dengan aseton, kloroform, etanol (95%), 

gliserin, dan air; larut pada 1 : 6 bagian eter; tidak 

larut dengan minyak atau tetap minyak mineral 

ringan, tetapi akan larut beberapa minyak esensial 

 Penggunaan : Sebagai humektan dengan kadar 1-15%  
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Propilen glikol memiliki titik lebur 69
0
-70

0
C. Inkompatibilitas dengan 

bahan pengoksidasi seperti kalium permanganat. Penggunaan sebagai humektan 

1- 15%. Propilen glikol  telah banyak digunakan sebagai pelarut, ekstraktan, dan 

pengawet dalam berbagai parenteral dan nonparenteral formulasi farmasi. Ini 

adalah pelarut umum lebih baik dari gliserin dan melarutkan berbagai macam 

bahan, seperti kortikosteroid, fenol, obat sulfa, barbiturat, vitamin (A dan D), 

yang paling alkaloid, dan banyak anestesi lokal. Propilen glikol digunakan dalam 

berbagai macam formulasi farmasi dan umumnya dianggap sebagai bahan yang 

tidak beracun (Rowe et al., 2009). 

2.9.6 Gliserin 

 

Gambar 2.7 Struktur  Kimia Gliserin 

Sumber : (Pubchem, 2004) 

 

Monografi Gliserin (Rowe et.al., 2009) 

 Sinonim : Glycerol, glycerin, croderol 

 Rumus molekul : C3H8O3 

 Berat molekul : 92,09 

Pemerian : Tidak berwarna, tidak berbau, viskos, cairan yang 

higroskopis, memiliki rasa yang manis, kurang lebih 

0,6 kali manisnya dari sukrosa 

Kelarutan  : Gliserin praktis tidak larut dengan benzene, 

kloroform, dan minyak, larut dengan etanol 95%, 

methanol dan air. 

Stabilitas  : Pada suhu 20°C. Gliserin sebaiknya ditempat yang 

sejuk dan kering. 

Penggunaan  : Digunakan pada berbagai formulasi sediaan 

farmasetika, pada formulasi farmasetika sediaan 

topikal dan kosmetik, gliserin utamanya digunakan 
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sebagai humektan dan pelembut. Rentang gliserin 

yang digunakan sebagai humektan sebesar ≤30%. 

2.9.7 Nipagin 

 

Gambar 2.8 Struktur Kimia Nipagin  

Sumber : (Pubchem, 2005) 

Monografi Nipagin (DepKes RI, 1995) 

Pemerian  : Hablur kecil, tidak berwarna atau serbuk hablur, 

putih, tidak berbau atau berbau khas lemah, 

mempunyai sedikit rasa terbakar 

Kelarutan  : Sukar larut dalam air dan benzen, mudah larut dalam 

etanol dan dalam eter, larut dalam minyak, propilen 

glikol, dan dalam gliserol 

 Penggunaan : Sebagai pengawet 

 Metil paraben mempunyai karakteristik berupa kristal berwarna atau sebuk 

kristalin putih, dan tidak berbau dengan rasa seperti pada sediaan topikal, metil 

paraben digunakan pada kadar 0,02-0,3%. Efikasi dari pengawet dapat 

ditingkatkan dengan penambahan 2-5% propilenglikol. Dalam formula ini 

digunakan nipagin dengan kadar 0.03% (Rowe et al., 2009). 
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2.9.8 BHT 

 

Gambar 2.9 Struktur  Kimia BHT 

Sumber : (Pubchem, 2005) 

 Monografi BHT (Rowe et al., 2009) 

Sinonim : Butylated Hydroxytoluene, Agidol, BHT, 2,6-

bis(1,1-dimethylethyl)-4-methylphenol, 2,6-di-tert-

butyl-p-cresol, Embanox BHT; Impruvol, Nipanox 

BHT, Tenox BHT, Topanol, Vianol, 

butylhydroxytoluenum. 

Rumus molekul : C15H240 

Berat molekul : 220,35 

Titik lebur : 70
o
C 

Pemerian : Serbuk kristal atau padat kuning putih atau pucat 

dengan aroma fenolik yang samar. 

Kelarutan : Praktis tidak larut dalam air, gliserin, propilen 

glikol, larutan alkali hidroksida, dan asam mineral 

encer. Bebas larut dalam aceton, benzen etanol 

95%, eter metanol, toluen, berbagai minyak dan 

minyak mineral. 

Penggunaan : BHT digunakan sebgai anti oksidan dalam 

kosmetik, makanan, dan obat-obatan, dapat 

digunakan juga sebagai anti virus. Pada sediaan 
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topikal, BHT digunakan sebagai anti oksidan 

dengan kadar 0,0075-0,1%. 

Inkompatibilitas : Dengan agen pengoksidasi kuat seperti peroksida 

dan permanganat dapat menyebabkan pembakaran 

spontan. Garam ferri dapat menyebabkan 

perubahan warna dan hilangnya aktifitas. 

Pemanasan dengan katalitik asam menyebabkan 

dekomposisi cepat dengen pelepasan gas isobutena 

yang mudah terbakar. 

2.9.9 BHA 

 

Gambar 2.10 Struktur  Kimia BHA 

Sumber : (Pubchem, 2005) 

 Monografi BHA (Rowe et al., 2009) 

Sinonim : Butylated Hydroxyanisole, BHA, tert-butyl-4-

methoxyphenol, butylhydroxyanisolum, Nipanox 

BHA, Nipantiox 1-F, Tenox BHA. 

Rumus molekul : C11H1602 

Berat molekul : 180,25 

Titik lebur : 47
o
C 
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Pemerian : Serbuk kristal atau padatan lemah agak berminyak, 

putih kekuningan, putih atau hampir putih. Berbau 

aromatik yang khas 

Kelarutan : Praktis tidak larut dalam air, larut dalam metanol. 

Bebas larut dalam ≥ 50% etanol encer, propilen 

glikol, kloroform, eter, heksana, minyak biji kapas, 

glyceryl monooleat, lemak babi, dan larutan alkali 

hidroksida 

Penggunaan : BHA digunakan sebagai antioksidan dengan 

beberapa sifat anti mikroba. Digunakan dalam 

berbagai kosmetik, makanan, dan obat-obatan. 

BHA sering dikombinasi dengan BHT, alkyl 

gallate, dan asam sitrat. Pada sediaan topikal, BHA 

digunakan sebagai anti oksidan dengan kadar 

0,005-0,02% yang tercantum dalam peraturan FDA 

dan USDA. 

Inkompatibilitas : Dengan agen pengoksidasi dan garam ferri. 

Paparan cahaya dan banyaknya jumlah logam 

menyebabkan perubahan warna dan hilangnya 

aktifitas. 
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2.9.10 Na-EDTA 

 

Gambar 2.11 Struktur  Kimia Na-EDTA 

Sumber : (Pubchem, 2005) 

  Monografi Na-EDTA (Rowe et al., 2009) 

Sinonim : Edetate sodium, edetic acid tetrasodium salt; 

EDTA tetrasodium, N,N0-1,2-ethanediylbis[N-

(carboxymethyl)glycine] tetrasodium salt, 

ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt, 

(ethylenedinitrilo) tetraacetic acid tetrasodium salt, 

Sequestrene NA4, tetracemate tetrasodium, 

tetracemin, tetrasodium edetate, Versene. 

Rumus molekul : C10H12N2Na4O8 

Berat molekul : 380,20 

Titik lebur : > 300
o
C 

pH : 11,3 dalam 1% w/v dalam air 

Pemerian : Serbuk kristal putih. 

Kelarutan : larut dalam air. 

Penggunaan : Na EDTA digunakan sebagai Chellating agent dan 

juga sebagai pengawet anti mikroba. Pada sediaan 
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topikal, Na EDTA digunakan sebagai chellating 

agent  dengan kadar 0,01-0,1%. 

Inkompatibilitas : Dengan agen pengoksidasi kuat, basa kuat, dan 

logam polivalen. 

2.9.11 Nipasol 

 

Gambar 2.12 Struktur Kimia Nipasol  

Sumber : (Pubchem, 2005) 

Monografi Nipasol (DepKes RI, 1995) 

Pemerian   : Serbuk hablur putih, tidak berbau, tidak berasa 

Kelarutan : Sangat sukar larut dalam air, larut dalam 3,5 bagian 

etanol (95%) P, dalam 3 bagian aseton P, dalam 140 

bagian gliserol P dan dalam 40 bagian minyak 

lemak, mudah larut dalam larutan alkali hidroksida 

Penggunaan  : Sebagai pengawet 

Nipasol digunakan secara luas sebagai pengawet antimikroba dalam 

kosmetik, produk makanan, dan sediaan farmasetika. Pengawet ini dapat 

digunakan sendiri atau dikombinasi dengan golongan paraben yang lain atau 

dengan antimikroba yang lain. Nipasol efektif pada rentang pH yang luas yaitu pH 

4-8 dan memiliki spektrum yang luas terhadap mikroba dan jamur. Pada sediaan 
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topikal, nipasol digunakan pada kadar 0,01-0,6%. Dalam formula ini digunakan 

nipasol dengan kadar 0.01% (Rowe et al., 2009). 

2.9.12 Oleum Rosae 

Monografi Oleum Rosae (DepKes RI, 1995) 

Pemerian  : Cairan tidak berwarna atau kuning, bau menyerupai 

bunga mawar, rasa khas, pada suhu 25
o
C kental, dan 

jika didinginkan perlahan-lahan berubah menjadi 

massa hablur bening yang jika dipanaskan mudah 

melebur 

Kelarutan  : Larut dalam kloroform 

Penggunaan  : Sebagai pemberi aroma pada sediaan krim 

Minyak mawar adalah minyak atsiri yang diperoleh dengan penyulingan 

uap bunga segar Rosa gallica L., Rosa damascena Miller, Rosa alba L., dan 

varietas Rosa lainnya (DepKes RI, 1995). 

2.9.13 Aquadest  

Monografi Aquadest (Rowe et al., 2009) 

 Pemerian  : Jernih, tidak berwarna, tidak berasa 

Inkompatibilitas  : Meta alkali, magnesium oksida, garam anhydrous, 

bahan organik dan kalsium karbid 

 Penggunaan  : Sebagai pelarut 

Air banyak digunakan sebagai bahan baku, bahan dan pelarut dalam 

pengolahan, formulasi dan pembuatan produk farmasi, bahan aktif farmasi (API) 

dan intermediet, dan reagen nalitis. Nilai spesifik dari air yang digunakan untuk 

aplikasi tertentu dalam konsentrasi hingga 100% (Rowe et al., 2009). 


