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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Kelapa 

2.1.1 Klasifikasi Kelapa 

Dalam tata nama atau sistematika (taksonomi) tumbuh-tumbuhan, tanaman 

kelapa (Cocos nucifera) dimasukkan ke dalam klasifikasi sebagai berikut : 

Kingdom  : Plantae (Tumbuh-tumbuhan)  

Divisio  : Spermatophyta (Tumbuhan berbiji)  

Sub-Divisio : Angiospermae (Berbiji tertutup)  

Kelas  : Monocotyledonae (biji berkeping satu)  

Ordo  : Palmales  

Familia  : Palmae  

Genus  : Cocos  

Spesies  : Cocos nucifera L.  

Penggolongan varietas kelapa pada umunya didasarkan pada perbedaan  

umur pohon mulai berbuah, bentuk dan ukuran buah, warna buah, serta sifat-sifat 

khusus yang lain. Buah kelapa umumnya hanya dimanfaatkan untuk kelapa sayur 

dan minyak goreng. Di beberapa tempat telah berkembang pula berbagai produk 

olahan dari kelapa dan hasil sampingnya, seperti dessicated coconut, nata de coco, 

serat sabut, dan arang aktif. Namun, minyak kelapa murni yang memiliki nilai 

tambah tinggi justru belum banyak dikembangkan diIndonesia. Minyak kelapa 

murni terutama digunakan dalam bidang kesehatan dan kosmetik (Warisno, 

2003). 

2.1.2 Morfologi Tanaman Kelapa 

 Seperti tumbuhan monokotil lainnya, kelapa mempunyai sistem perakaran 

serabut. Akar serabut yang tumbuh dapat mencapai panjang 10m-15m, sedangkan 

akar yang tumbuh kebawah dapat menembus tanah samppai 2m-3m. Diameter 

akar kelapa rata-rata 1 cm. 
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Pada umumnya, batang kelapa tumbuh lurus ke atas dan tidak bercabang, 

kecuali jika ditanam di tepi sungai atau tebing. Tinggi batang kelapa dapat 

mencapai 30 m, dengan diameter antara 20 cm-30 cm. 

 Daun kelapa bersirip genap dan bertulang sejajar. Daun memiliki pelepah 

daun yang terdapat anak-anak daun pada sisi kiri dan kanannya. Pada pohon yang 

sudah dewasa, panjang pelepah berkisar antara 5 m – 8 m, dengan berat rata-rata 

15 kg, dan jumlah anak daun 100-300 lembar. Anak daun berukuran panjang 

antara 1m-1,5m, dengan tulang daun ditengahnya yangb biasa disebut lidi. 

 Bunga kelapa merupakan bunga berkarang yang dikenal dengan istilah 

inflorescentia atau mayang atau manggar. Manggar mempunyai induk tangkai 

dan bercabang-cabang sebanyak 30-40 helai. Pada pangkal cabang terletak 1-2 

kuntum bunga betina, disusul bunga-bunga jantan yang sangat banyak sekitar 200 

kuntum ke arah ujung cabang (Warisno, 2003). 

2.1.3 VCO 

VCO atau minyak kelapa murni mengandung asam lemak rantai sedang 

yang mudah dicerna dan dioksidasi oleh tubuh sehingga mencegah penimbunan 

didalam tubuh. Disamping itu ternyata kandungan antioksidan didalam VCO pun 

sangat tinggi seperti tokoferol, dan betakaroten. Antioksidan ini berfungsi untuk 

mencegah penuaan dini dan menjaga varietas tubuh (Setiaji dan Prayugo, 2006).  

 

Gambar 2.1 Virgin Coconut Oil 

(Chapman Keith, 2006) 
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VCO merupakan minyak yang diperoleh tanpa mengubah sifat fisiko 

kimia minyak karena hanya diberi perlakuan mekanis dan penggunaan panas 

rendah. VCO banyak mengandung asam laurat dan asam lemak jenuh berantai 

pendek, sehingga VCO memiliki peran positif bagi kesehatan manusia antara lain 

sebagai antibakteri, antijamur, antiprotozoa, menjaga kesehatan jantung dan 

pembuluh darah, mencegah osteoporosis, diabetes, liver, dan timbulnya kanker, 

dapat menurunkan berat badan, dan memberikan stamina bagi tubuh.  Salah satu 

metode pengolahan VCO adalah dengan menggunakan ragi roti (Alamsyah, 

2005). 

2.1.3 Pembuatan VCO 

1. Persiapan bahan baku 

Bahan bakunya adalah buah daging kelapa dan fermipan (Saccharomyces 

cerevisiae) (Mansor, 2012). 

2. Pembuatan VCO 

Daging buah kelapa yang sudah dibuang batoknya kemudian diparut dan 

diambil santannya, kemudian ditambahkan air panas (70°C) dengan 

menggunakan perbandingan 2:1, setelah itu diperas dan disaring. 

Masukkan hasil santan kedalam sebuaah wadah besar, setelah itu 

didiamkan selama 2-3 jam, sampai terpisah menjadi dua bagian (krim dan 

skim). Lapisan krim kemudian ditambah dengan 0,1 g fermipan. Fermipan 

dilarutkan kedalam kurang lebih 10 ml air hangat kuku sambil 

dihancurkan. Fermipan yang sudah larut kemudian dimasukkan ke dalam 

krim dan diaduk sampai rata. Kemudian masukkan krim ke dalam wadah 

kecil dan bairkan 14, 16, 18, 20, 22, 24 jam serta ditutup dengan tutup 

toples agar krim tidak terkontaminasi. Langkah selanjutnya yaitu 

pemeraman yang dapat dilihat pada gambar bahwa krim sudah terbagi 

menjadi 3 lapisan yaitu VCO, belondo, dan air. Minyak dipisahkan dari 

belondo dedngan mengguanakan kertas saring (Darmuyuwono, 2006). 
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Gambar 2.2 Proses Pembuatan VCO 

(Widiyanti, R.A., 2015) 
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Tabel II.1 Kandungan Asam Lemak VCO  

(Alamsyah, 2005) 

No Asam Lemak Formula Virgin cococonut oil 

( %) 

1 Asam kaproat C6H12O2 0,0 - 0,8 

2 Asam kaprilat C8H16O2 5,5 - 9,5 

3 Asam kaprat C10H20O2 4,5 - 9,5 

4 Asam laurat C12H24O2 44,0 - 52,0 

5 Asam miristat  C14H28O2 13,0 - 19,0  

6 Asam palmitat   C16H32O2 7,5 - 10,5 

7 Asam stearat  C18H36O2 1,0 - 3,0 

8 Asam arachditat C19H39COOH 0,0 - 0,4 

9 Asam oleat C18H34O2 5,0 - 8,0  

10 Asam linoleat C18H32O2 1,5 - 2,5 

11 Asam palmitoleat C15H29COOH 0,0 - 1,3 

 

2.1.4 Manfaat VCO 

Adapun menurut (Haerani, 2010)  beberapa manfaat VCO terhadap sedian 

topikal yaitu : (a) Berfungsi sebagai antioksidan pelindung, (b) Membantu 

melindungi tubuh dari radikal bebas berbahaya yang meningkatkan penuaan dini 

dan penyakit degeneratif, (c) Mencegah infeksi topical bila dioleskan (melalui 

kulit), (d) Mengurangi gejala psoriasis, eksim dan dermatitis, (e) Mendukung 

keseimbangan kimiawi kulit secara alami, (f) Melembutkan kulit dan 

mengencangkan kulit dan lapisan lemak di bawahnya, (g) Mencegah keriput, kulit 

kendor dan bercak-bercak penuaan, (h) Mencegah kerusakan yang ditimbulkan 

radiasi sinar ultra violet pada kulit, (i) Menolak oksidasi sehingga memberikan 

perlindungan terhadap oksidasi berlebihan. 

2.2 Tabir Surya 

2.2.1 Definisi dan Jenis Tabir Surya 

 Tabir surya didefinisikan sebagai zat yang melindungi kulit dari paparan 

radiasi sinar ultraviolet yang berlebihan. Paparan kulit yang berlebihan terhadap 

radiasi ultraviolet memiliki efek merusak pada, kerusakan yang kemudian bisa 
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menyebabkan kanker, eritema, edema, hiperpigmentasi, photoaging, melemahnya 

sistem kekebalan tubuh dan melanoma (Anitha et al., 2016). Tabir surya 

dimasukkan ke dalam golongan obat yang bertujuan untuk melindungi struktur 

dan fungsi dari kulit manusia karena kerusakan akibat dari sinar matahari. Tabir 

surya harus dibuat dari bahan yang aman, tabir surya ini bisa berbentuk larutan, 

gel, krim atau salep yang nantinya dapat menyerap 95% atau lebih sinar UV-B, 

sinar UV-A dan mencegah efek merugikan dari paparan sinar UV pada manusia 

(Harun, 1995). 

Jenis tabir surya terbagi menjadi dua yaitu : 

1. Tabir Surya Kimiawi atau Organik  

Struktur kimiawi dari tabir surya ini menyerap atau mrgabsorbsi sinar UV 

sehingga penetrasinya kedalam epidermis kulit akan terhambat. Komposisi kimia 

tabir surya UVB mencakup PABA dan derivatnya, salicylates, octocrylane, 

ensilozole, dan derivat camphor (Walters, A. Kenneth. Michael S. Robert, 2008). 

2. Tabir Surya Fisik atau Inorganik  

Tabir surya fisik atau biasa disebut dengan tabir surya inorganik yang 

mencakup 2 komposisi; titanium oksida dan seng oksida. Teknologi terbaru 

mengizinkan komposisi ini diproduksi dalam ukuran submikroskopik (<200 nm) 

sehingga pancaran cahaya dapat diminimalisasikan dan tidak tampak di 

permukaan kulit. Tabir surya inorganik sangat fotostabil dan aman (Walters, A. 

Kenneth. Michael S. Robert, 2008). 

Tabel II.2 Syarat Mutu Sediaan Tabir Surya (SNI 16-4399-1996) 

No Kriteria Uji persyaratan 

1 Penampakan Homogen 

2 pH 4,5 – 8,0 

3 Viskositas, 25C 2000 - 50000 

4 SPF Minimal 4 
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Gambar 2.3 Mekanisme Aksi Tabir Surya Organik dan Inorganik  

(Nayyir-Mazhir et al., 2013) 

 

2.2.2 Bentuk-bentuk preparat tabir surya (sunscreen) dapat berupa: (Iswari, 

2007) 

1. Preparat anhydrous (preparat yang berdasar minyak), keutungan dari 

peparat ini adalah daya tahannya terhadap air, sehingga tidak terganggu 

oleh perspirasi dan air kolam renang atau laut. 

2. Emulsi (non-minyak O/W, semi minyak dual emulsion, dan lemak W/O). 

semi minyak dual emulsion dan lemak W/O digunakan sebagai dasar 

preparat tabir surya. Yang kandungan lemaknya tinggi tampak mirip 

minyak, sedangkan yang bukan minyak mirip preparat berbahan air. 

Keuntungan dari preparat emulsi ini adalah penampakannya yang menarik, 

serta konsistensinya menyenangkan sehingga memudahkan untuk 

pemakaian. 

3. Preparat tanpa lemak (grealess preparation), keuntungan dari preparat ini 

adalah tidak  berlemak dan tidak lengket, sehingga lebih menyenangkan 

untuk dipakai, akan tetapi kekurangannya adalah mudah larut dalam air. 
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2.3 Sinar matahari dan pengaruh pada kulit 

Sinar ultraviolet (UV) merupakan komponen utama yang dipancarkan oleh 

sinar matahari. Paparan sinar UV yang berlebihan dapat memberikan efek negatif 

pada kulit. Sinar UV bersifat oksidatif karena dapat menghasilkan suatu senyawa 

radikal bebas yang disebut dengan Reactive Oxygen Species (ROS). Keberadaan 

ROS yang terakumulasi di dalam kulit tersebut diyakini sebagai penginduksi 

terjadinya kerusakan sel, penuaan dini, dan kanker kulit (Hassan et al., 2013; 

Balakrishnan and Narayanaswamy, 2011; Nisakorn and Ampa, 2013). 

Tiga kategori UV berdasarkan panjang gelombang meliputi (Amnuaikit and 

Boonme, 2013) 

- Panjang gelombang UV-B   : 290 nm - 320 nm 

- Panjang gelombang UV-A   : 320 nm - 400 nm 

- Panjang gelombang UV-C   : 270 nm – 290 nm 

Adapun efek merugikan dari sinar matahari yaitu terbagi menjadi 3 

wilayah yaitu : 

1. Sinar radiasi UV - A memiliki panjang gelombang 320 - 400 nm. Sinar 

UV A 20 – 32% dapat mencapai dermis dan 4% terpenetrasi pada jaringan 

subkutis. Efek dari UV A bertanggung jawab pada terbentuknya tanning di 

permukaan kulit. 

2. Sinar radiasi UV B memiliki panjang gelombang  290 – 320 nm. Sinar UV 

B dapat mencapai kulit sebanyak 70% direfleksikan oleh lapisan tanduk 

(stratum corneum), 30% terpenetrasi ke dalam epidermis, dimana sebagian 

besar diabsopsi oleh keratinosit dan melanin, hanya 10% yang mencapai 

bagian atas dermis. 

3. Sinar radiasi UV C memiliki panjang gelombang 200 – 290 nm. 
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Gambar 2.4 Penyerapan Sinar UV Terhadap Kulit (Amaro-Ortiz, 2015) 

 

UV-C diserap oleh lapisan ozon sementara UV-B dan UV-A dapat 

menembus lapisan bumi. Sehingga, baik UV-A dan UV-B dapat melukai kulit 

manusia, seperti sunburns, keratosis surya, photoaging, dan yang berbahaya 

seperti kanker kulit. Besarnya derajat kerusakan kulit tergantung pada frekuensi 

dan lamanya sinar matahari mengenai kulit, intensitas sinar matahari serta 

sensitivitas seseorang. Pada paparan sinar matahari berlebihan sistem 

perlindungan alamiah tidak mampu menahan radiasi tersebut, sehingga diperlukan 

perlindungan tambahan diantaranya yaitu tabir surya (Shovyana and Zulkarnain, 

2013) 

2.4 Titanium Dioksida 

2.4.1. Titanium Dioksida 

TiO2 berbentuk serbuk putih, tidak berbau, tidak berasa dan tidak larut air 

serta pelarut organik titanium dioksida tergolong kedalam jenis tabir surya fisik. 

Tabir surya fisik adalah partikel yang memantulkan energi dari radiasi UV. Dalam 

jumlah yang cukup tabir surya jenis ini mampu berfungsi sebagai pelindung fisik 

terhadap paparan UV dan cahaya tampak. Senyawa ini memiliki fotostabilitas 

yang tinggi dan tingkat toksisitas rendah (Setiawan, 2010). 
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TiO2 banyak digunakan di industri farmasi dan kosmetik dalam produk 

kosmetik salah satunya yaitu tabir surya yang bertujuan untuk meningkatkan 

proteksi terhadap radiasi UV A yang berbahaya, karena tabir surya yang hanya 

mengandung UV filter kimia tidak dapat menahan radiasi sinar UV ke kulit m 

Karakteristik titanium dioksida memberikan warna yang menarik pada pigmen 

kulit dengan jumlah yang sangat kecil. Terdapat banyak produk yang dapat dibuat 

dari bahan titanium dioksida, antara lain : shampo, balsem, lotion, krim, sabun, 

tabir surya, lipstik, pasta gigi, pewarna rambut, perawatan anti keriput, 

perlindungan krim bayi, stretch mark dan lain-lain (Manuel et al., 2014). 

Penggunaan titanium dioksida menurut FDA memiliki konsentrasi 2-25%. 

Meskipun kemajuan dalam teknologi dan pemahaman tentang bahan-

bahan ini, namun terdapat beberapa masalah salah satunya yaitu whitening tetap 

menjadi masalah sekunder untuk residu pigmen (Barel et al., 2009) 

2.4.2. Fotokatalis TiO2 (Titanium dioksida) 

Titanium dioksida adalah material yang dikenal luas sebagai fotokatalis 

didasarkan pada sifat semikonduktornya. Fotokatalisis merupakan suatu proses 

reaksi katalis dengan bantuan cahaya tampak (visible light) atau UV. Selain itu, 

diantara oksida logam yang lain, titanium dioksida dikenal tidak beracun, 

memiliki stabilitas termal cukup tinggi, dan kemampuannya yang dapat 

dipergunakan berulang kali tanpa kehilangan sifat kataliknya, dapat menyerap  

cahaya ultraviolet dengan baik, bersifat inert dalam reaksi,  memiliki kemampuan 

oksidasi yang tinggi dan termasuk zat organik yang sulit terurai dan secara umum 

TiO2 memiliki aktivitas fotokatalisis yang lebih tinggi dari pada fotokatalisis lain  

seperti ZnO, CdS, WO2, dan SnO2 (Okamoto et al., 1985). 

2.5 Sun Protection Factor (SPF) 

SPF didefinisikan sebagai rasio energi UV yang dibutuhkan untuk 

memproduksi Minimal Erythemal Dose (MED) pada kulit yang dilindungi, dibagi 

dengan energi UV yang dibutuhkan untuk menghasilkan MED pada kulit yang 

tidak terlindungi. MED didefinisikan sebagi jangka jangka waktu terendah atau 

dosis radiasi sinar UV yang dibutuhkan untuk menyebabkan terjadinya  erythema 

(Bhalekar et al., 2017). 
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Berdasarkan tipe kulit dan tingkat pigmentasi, kulit manusia terbagi 

menjadi enam tipe yaitu (Donglikar and Deore, 2016) : 

1.  Tipe I : Mudah terbakar matahari, tidak menimbulkan pigmentasi, 

sensitif. 

2.  Tipe II : Mudah terbakar matahari, sedikit mengalami pigmentasi, 

sensitif. 

3. Tipe III : Kulit berwarna coklat muda, pigmentasi timbul perlahan-

lahan, normal. 

4. Tipe IV : Sukar terbakar matahari, mudah mengalami pigmentasi, 

normal. 

5. Tipe V  : Mudah pigmentasi, kulit cokelat gelap, tidak sensitif. 

6. Tipe VI : Kulit hitam, tidak sensitif. 

Hubungan antara tipe kulit dengan nilai SPF adalah sebagai berikut (Purwanti 

et al., 2005): 

a. Kulit tipe I dianjurkan menggunakan produk dengan nilai SPF 8-15 

b. Kulit tipe II dianjurkan menggunakan produk dengan nilai SPF 6-7 

c. Kulit tipe III dianjurkan menggunakan produk dengan nilai SPF 4-5 

d. Kulit tipe IV dianjurkan menggunakan produk dengan nilai SPF 2-3 

e. Kulit tipe V dianjurkan menggunakan produk dengan nilai SPF 2 

f. Kulit tipe VI tidak ada petunjuk. 

Klasifikasi nilai SPF menurut European Commission (EC) Recommendation 

dalam penelitian (Abdul et al., 2013) adalah sebagai berikut :  

1.   Nilai SPF 6-9 memberikan perlindungan rendah  

2.   Nilai SPF 10-25 memberikan perlindungan sedang  

3.   Nilai SPF 30-50 memberikan perlindungan tinggi 

4.   Nilai SPF 50+ memberikan perlindungan yang sangat tinggi 

2.6 Kulit 

Kulit merupakan pembungkus yang elastis yang terletak paling luar yang 

melindungi tubuh dari pengaruh lingkungan hidup manusia dan merupakan alat 

tubuh yang terberat dan terluas ukurannya, yaitu kira-kira 15% dari berat tubuh 

dan luas kulit orang dewasa 1,5 m2. Kulit sangat kompleks, elastis dan sensitif, 
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serta sangat bervariasi pada keadaan iklim, umur, seks, ras, dan juga bergantung 

pada lokasi tubuh serta memiliki variasi mengenai lembut, tipis, dan tebalnya. 

Rata-rata tebal kulit 1-2m. Paling tebal (6 mm) terdapat di telapak tangan dan kaki 

dan paling tipis (0,5 mm) terdapat di penis. Kulit merupakan organ yang vital dan 

esensial serta merupakan cermin kesehatan dan kehidupan (Djuanda, 2007). Kulit 

merupakan organ tubuh terbesar yang dimiliki individu, sebagai antarmuka antara 

kerangka tubuh dan microenvironment (Lorenti, 2012). 

 

Gambar 2.5 Anatomi Kulit Manusia 

(Paul et al., 2011) 

 

2.6.1 Anatomi kulit secara histopatologik  

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

(Djuanda, 2007) :  

1. Epidermis  

Lapisan epidermis terdiri atas :  

a) Lapisan basal atau stratum germinativum. Lapisan basal merupakan 

lapisan epidermis paling bawah dan berbatas dengan dermis. Dalam 

lapisan basal terdapat melanosit. Melanosit adalah sel dendritik yang 

membentuk melanin. Melanin berfungsi melindungi kulit terhadap 

sinar matahari. 

b) Lapisan malpighi atau stratum spinosum. Lapisan malpighi atau 

disebut juga prickle cell layer (lapisan akanta) merupakan lapisan 
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epidermis yang paling kuat dan tebal. Terdiri dari beberapa lapis sel 

yang berbentuk poligonal yang besarnya berbeda-beda akibat adanya 

mitosis serta sel ini makin dekat ke permukaan makin gepeng 

bentuknya. Pada lapisan ini banyak mengandung glikogen. 

c) Lapisan granular atau stratum granulosum (Lapisan Keratohialin). 

Lapisan granular terdiri dari 2 atau 3 lapis sel gepeng, berisi butir-butir 

(granul) keratohialin yang basofilik. Stratum granulosum juga tampak 

jelas di telapak tangan dan kaki. 

d) Lapisan lusidum atau stratum lusidum. Lapisan lusidum terletak tepat 

di bawah lapisan korneum. Terdiri dari sel-sel gepeng tanpa inti 

dengan protoplasma yang berubah menjadi protein yang disebut 

eleidin. 

e) Lapisan tanduk atau stratum korneum. Lapisan tanduk merupakan 

lapisan terluar yang terdiri dari beberapa lapis sel-sel gepeng yang 

mati, tidak berinti, dan protoplasmanya telah berubah menjadi keratin. 

Pada permukaan lapisan ini sel-sel mati terus menerus mengelupas 

tanpa terlihat. 

 

2. Dermis 

Lapisan dermis adalah lapisan dibawah epidermis yang jauh lebih 

tebal daripada epidermis. Terdiri dari 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 dan berisi 

ujung serabut saraf dan pembuluh darah. 

b) Pars retikulaare, yaitu bagian di bawahnya yang menonjol ke arah 

subkutan. Bagian ini terdiri atas serabut-serabut penunjang seperti 

serabut kolagen, elastin, dan retikulin. Lapisan ini mengandung 

pembuluh darah, saraf, rambut, kelenjar keringat, dan kelenjar 

sebasea. 
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2.7 Krim 

2.7.1 Definisi Krim 

 Krim adalah bentuk sediaan setengah padat mengandung satu atau lebih 

bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Secara 

tradisional telah digunakan untuk sediaan setengah padat yang mempunyai 

konsistensi relatif cair diformulasi sebagai emulsi air dalam minyak dan minyak 

dalam air. Yang dapat dicuci dengan air dan lebih ditujukan untuk penggunaan 

kosmetika dan estetika (DepKes RI, 2014). 

 Krim merupakan sistem emulsi sediaan semipadat mengandung satu atau 

lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai dengan 

penampilan tidak jernih. Dua cairan yang tidak saling bercampur cenderung 

membentuk tetesan-tetesan jika diaduk secara mekanis. Jika pengocokan 

dihentikan, tetesan akan bergabung menjadi satu dengan cepat dan kedua cairan 

tersebut akan memisah. Lamanya tetesan tersebut dapat ditingkatkan dengan 

menambahkan suatu pengemulsi. Biasanya hanya ada satu fase yang bertahan 

dalam bentuk tetesan untuk jangka waktu yang cukup lama. Fase ini disebut fase 

dalam (fase terdispersi atau fase diskontinu) dan fase ini dikelilingi fase luar atau 

fase kontinu. Ada dua bentuk emulsi dalam bahan dasar kosmetik, yaitu emulsi 

yang mempunyai fase dalam minyak dan fase luar air, sehingga disebut emulsi 

minyak dalam air (m/a). Sebaliknya, emulsi yang mempunyai fase dalam air dan 

fase luar minyak disebut emulsi air dalam minyak dan dikenal sebagai a/m 

(Rieger, 1994). 

 Waktu variasi temperatur dan proses pencampuran mempunyai pengaruh 

yang kompleks pada proses emulsifikasi. Pengocokan dibutuhkan untuk 

emulsifikasi sehingga terbentuk tetesan-tetesan. Pada pengocokan selanjutnya, 

kemungkinan terjadi koalisi antara tetesan-tetesan menjadi semakin sering, 

sehingga dapat terjadi penggabungan. Oleh karena itu, disarankan untuk 

menghindari waktu pengocokan yang terlalu lama, pada waktu dan sesudah 

pembentukan emulsi. Selama penyimpanan, ketidakstabilan emulsi dapat 

dibuktikan oleh pembentukan krim, agregasi bolak-balik, atau agregasi yang tidak 

dapat balik (Rieger, 1994). 
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Krim merupakan bentuk sediaan yang paling banyak digunakan untuk 

pemakaian eksternal (sediaan topikal) karena sediaan ini memiliki kelebihan yaitu 

(Widyastuti, 2011): 

a. Tidak memberikan kesan lengket di kulit 

b. Pemakaian nyaman, mudah menyebar pada permukaan kulit dan mudah 

dioleskan. 

c. Tidak mengiritasi kulit. 

d. Memberikan efek dingin. 

e. Mudah tercucikan dengan air, sehingga mudah dihilangkan dari tempat 

pemakaian. 

Berdasarkan tipe emulsi, krim dibedakan menjadi dua yaitu (Widyastuti, 2011): 

a. Basis krim tipe minyak dalam air (m/a) 

Basis krim tipe ini fase luarnya adalah air dan fase minyak sebagai fase 

dalam yang terdispersi dalam fase air dengan bantuan suatu emulgator. 

Krim ini paling banyak digunakan karena meiliki beberapa keuntungan 

anatara lain: 

1. Dapat memberikan efek obat yang lebih cepat daripada daser salep 

minyak. 

2. Pada penggunaan tidak tampak atau tidak berbekas. 

3. Dapat diencerkan oleh air. 

4. Mudah dicucikan oleh air. 

b. Basis krim tipe air dalam minyak (a/m) 

Basis krim tipe ini terdiri minyak sebagai fase luar, sedangkan fase air 

sebagai fase dalam. Fase air terdispersi dalam fase minyak dengan bantuan 

suatu emulgator. 

Basis krim ini lebih mudah terdispersi, dapat membeikan efek oklusif dan 

hangat pada kulit meskipun sedikit, karena setelah fase air menguap pada 

kulit tertinggal suatu lapisan film dari lemak, dapat memberikan efek kerja 

obat yang lebih lama karena dapat lebih lama tinggal dikulit dan tidak 

cepat mengering. 
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2.7.2 Vanishing Cream 

 Vanishing cream adalah basis yang dapat dicuci dengan air yaitu emulsi 

minyak dalam air. Diberi istilah demikian, karena waktu krim ini digunakan dan 

digosokkan pada kulit, hanya sedikit atau tidak terlihat. Hilangnya krim ini dari 

kulit diperrmudah oleh emulsi minyak dalam air yang terkandung didalamnya. 

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

semipermeable setelah air menguap pada tempat yang digunakan (Widyastuti, 

2011). 

2.8 Emulgator (Emulsifying agent) 

Emulsifying agent merupakan bahan yang digunakan untuk menurunkan 

tegangan antarmuka antara dua fasa yang dalam keadaan normal tidak saling 

bercampur, sehingga keduanya dapat teremulsi. Secara struktural, emulsifier 

adalah molekul amfifilik, yaitu memiliki gugus hidrofilik maupun lipofilik atau 

gugus yang suka air dan suka lemak dalam satu molekul (Nasution et al., 2004). 

Secara farmasetik, proses emulsifikasi memungkinkan ahli farmasi dapat 

membuat suatu preparat yang stabil dan rata dari campuran dua cairan yang saling 

tidak bercampur. Berdasarkan konstituen dan maksud pemakaiannya, emulsi cair 

dapat digunakan secara bermacam-macam seperti oral, topikal, atau parenteral, 

sedangkan emulsi semisolid digunakan secara topikal. Umumnya untuk membuat 

emulsi diperlukan tiga fase yaitu, fase minyak, fase air, dan fase ketiga atau zat 

pengemulsi (emulsifying agent) (Ansel, 2005). 

2.9 Surfaktan 

Surfaktan merupakan suatu molekul yang sekaligus memiliki gugus 

hidrofilik dan gugus lipofilik sehingga dapat mempersatukan campuran yang 

terdiri dari air dan minyak dengan cara menurunkan tegangan permukaan antar 

fase. Surfaktan dalam jumlah sedikit apabila ditambahkan ke dalam suatu 

campuran dua fase yang tidak saling bercampur seperti minyak dan air dapat 

mengemulsikan kedua fase tersebut menjadi emulsi yang stabil. Aktifitas 

surfaktan diperoleh karena sifat ganda dari molekulnya. Molekul surfaktan 

memiliki bagian polar yang suka akan air (hidrofilik) dan bagian non polar yang 

suka akan minyak/lemak (lipofilik). Bagian polar molekul surfaktan dapat 

bermuatan positif, negatif atau netral. Sifat rangkap ini yang menyebabkan 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

20 

 

 
 

surfaktan dapat diadsorbsi pada antar muka udara-air, minyak-air dan zat padat-

air, membentuk lapisan tunggal dimana gugus hidrofilik berada pada fase air dan 

rantai hidrokarbon ke udara, dalam kontak dengan zat padat ataupun terendam 

dalam fase minyak. Umumnya bagian non polar (lipofilik) adalah merupakan 

rantai alkil yang panjang, sementara bagian yang polar (hidrofilik) mengandung 

gugus hidroksil. Bagian kepala bersifat hidropilik masuk ke fase hidropil dan 

bagian ekor bersifat hidropobik masuk ke fase hidropobik (Jatmika, 1998). 

Menurut Widodo (2013), penggunaan surfaktan terbagi atas tiga golongan, 

yaitu sebagai bahan pembasah (wetting agent), bahan pengemulsi (emulsifying 

agent) dan bahan pelarut (solubilizing agent). Berdasarkan sifat gugus fungsi yang 

dimiliki, surfaktan terbagi menjadi empat golongan, yaitu:  

1) Surfaktan anionik yaitu surfaktan yang bagian alkilnya terikat pada suatu 

anion. Contohnya adalah garam alkana sulfonat, garam olefin sulfonat, 

garam sulfonat asam lemak rantai panjang. 

2) Surfaktan kationik yaitu surfaktan yang bagian alkilnya terikat pada suatu 

kation. Contohnya garam alkil trimethil ammonium, garam dialkil-dimethil 

ammonium dan garam alkil dimethil benzil ammonium. 

3) Surfaktan nonionik yaitu surfaktan yang bagian alkilnya tidak bermuatan. 

Contohnya ester gliserin asam lemak, ester sorbitan asam lemak, ester 

sukrosa asam lemak, polietilena alkil amina, glukamina, alkil poliglukosida, 

mono alkanol amina, dialkanol amina dan alkil amina oksida. 

4) Surfaktan amfoter yaitu surfaktan yang bagian alkilnya mempunyai muata 

positif dan negatif. Contohnya surfaktan yang mengandung asam amino, 

betain, fosfobetain. 
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2.10 Formulasi Basis 

Komposisi basis vanishing cream modifikasi dari Ditter,1970 (Widyastuti, 

2011): 

Bahan     %b/b 

Asam stearate    15 

Malam putih    2 

Vaselin putih    8 

Trietanolamin    1,5 

Nipagin    0,25 

Nipasol    0,125 

Aquadest sampai dengan  100 

2.11 Bahan penyusun 

1. Tween 80 (Rowe et al, 2009) 

 

Gambar 2.6 Struktur Tween 80 

 

Tween 80 memiliki sinonim Polysorbate 80 dan Cremophor ps 80 dengan 

rumus molekul C64H126O26  dan berat molekul 1310. Tween 80 berbentuk seperti 

minyak berwarna kuning, berbau khas dan hangat, rasa agak pahit. Larut dalam air 

dan etanol, tidak larut dalam minyak mineral dan minyak sayur. Memiliki HLB 

butuh 15, tween 80 digunakan sebagai emulgator (penggunaan sendiri dalam m/a 

1-15%, kombinasi dengan emulgator lain 1-10%) emulsi tipe o/w dengan pH 8. 
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Perbedaan antara Tween 80 dengan emulgator lain dapat dilihat pada 

gambar 2.7 berikut. 

 
Gambar 2.7 Struktur Kimia Tween 20, Tween 80, Tween 40, Tween 60 

dan Tween 65 

(Parma, 2015) 

 

Karakteristik kimia yang unik dari masing-masing Tween dikaitkan 

dengan gugus ester asam lemak yang berbeda di setiap molekul. Tween 20, 40, 60 

dan 80 hanya mengandung satu gugus asam lemak per molekul, sedangkan pada 

tween 65, terdapat tiga gugus stearat. Kandungan gugus oxietilen lebih beraturan, 

dengan kira-kira 20 mol per molekul secara keseluruhan (Parma, 2015). 

2. Span 20 (Rowe et al, 2009) 

 

Gambar 2.8 Struktur Span 20 
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Span 20 memiliki sinonim Sorbitan monolaurate, Sorbitani lauras dengan 

rumus molekul C18H34O6, berat molekul 346 dan bobot jenis 1,01. Span 20 

berbentuk cairan kental, berwarna kuning, memiliki rasa dan bau yang khas. Ester 

sorbitan umumnya larut atau terdispersi di minyak, larut dalam pelarut organik. 

Dalam air, meskipun tidak larut, umumnya terdispersi. Memiliki HLB butuh 8,6, 

span 20 digunakan sebagai emulgator (penggunaan sendiri dalam m/a 1-15%, 

kombinasi dengan emulgator lain 1-10%). 

Surfaktan nonionik berbeda dari surfaktan anionik, dengan tidak adanya 

muatan atau ionisasi pada molekul bahan pengemulsi ini umumnya tidak 

mengiritasi dibandingkan surfaktan anionik atau kationik. Bahan pengemulsi 

nonionik diantaranya adalah ester sorbitan. Ester sorbitan adalah turunan dari 

mono siklik atau di-anhidrida sorbitol. Sorbitan terdiri dari ester sorbitan, yang 

dibuat dengan esterifikasi satu atau lebih gugus hidroksil dalam anhidrida dengan 

asam lemak seperti asam stearat, palmitat, oleat, atau asam laurat, dan polisorbat, 

yang merupakan turunan polioksietilena dari ester sorbitan. Ester sorbitan adalah 

surfaktan nonionik yang larut dalam minyak, dapat terdispersi dalam air . Bahan 

pengemulsi nonionik merupakan pengemulsi air dalam minyak dan dapat 

mengurangi tegangan antar muka yang efektif. Polisorbat lebih bersifat hidrofilik, 

senyawa yang larut dalam air dan digunakan sebagai agen pengemulsi minyak 

dalam air. Dengan memvariasikan jumlah gugus oksietilena dalam molekul, dan 

jenis asam lemak dalam ester sorbitan, surfaktan dengan berbagai sifat dapat 

diperoleh (Sweetman, 2009). 
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Perbedaan Span 20 dengan emulgator lain dapat dilihat pada gambar 2.5 

berikut. 

 

 

Gambar 2.9 Struktur Kimia Sorbitan Monoester  

(Karhonen M et al., 2004) 

 

Surfaktan yang digunakan adalah lemak sorbitan non-ionik Ester asam, 

span 20, span 40, span 60 dan span 80. Span 20, span 40, span 60 dan span 80 

adalah lemak jenuh dan sorbitan monoester termasuk lemak tak jenuh. Kejenuhan 

sorbitan monoester berbeda dari yang lain dilihat dari rantai panjang hidrokarbon 

(Gambar a). Minyak yang digunakan adalah isopropilmiristat, sebuah 

isopropilester dari Asam miristil (Gambar b). Surfaktan dan minyaknya yang 

digunakan diperoleh tanpa pemurnian. Air yang digunakan dimurnikan 

menggunakan Milli-RO 12 Plus sistem (Karhonen M., et al, 2004). 

3. Malam Putih (Rowe et al., 2009) 

Malam putih memiliki sinonim White beeswax. Memiliki bentuk serpihan 

putih dan sedikit tembus cahaya. Larut dalam kloroform, eter, minyak menguap; 

sedikit larut dalam etanol (95%); praktis tidak larut dalam air. Memiliki suhu 

lebur 61-65°C. Inkompaktibilitas dengan bahan pengoksidasi. Malam putih 

digunakan untuk bahan penstabil emulsi, bahan pengeras. Pada sediaan krim dan 

ointments digunakan untuk menigkatkan konsistensi dan menstabilkan emulsi air 

dalam minyak. 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

25 

 

 
 

4. Vaselin Putih (Rowe et al., 2009) 

Vaselin putih memiliki sinonim White petrolatum; white petrolaum jelly. 

Berwarna putih, tembus cahaya, tidak berbau dan tidak berasa. Praktis tidak larut 

dalam aseton, etanol, gliserin dan air; larut dalam benzene, kloroform, eter, 

heksan dan minyak menguap. Vaselin putih digunakan sebagai emolien cream, 

topical ointments dengan konsentrasi antaran10-30%. 

5. Gliserin (Rowe et al., 2009) 

 

Gambar 2.10 Struktur Gliserin 

 

Gliserin memiliki sinonim Croderol; E422; glycerine; Glycon G-100 

Kemstrene; Opt Pricerine; 1,2,3-propanetriol; trihydroxypropane glycerol. 

Memiliki rumus molekul C3H8O3 dan berat molekul 92.09. Gliserin ini tidak 

berwarna, tidak berbau, kental, cairan higroskopis yang jelas; memiliki rasa 

manis, kira-kira 0,6 kali semanis sukrosa. Gliserin sedikit larut dalam aseton, 

praktis tidak larut dalam benzen dan chloroform, larut dalam etanol 95%, larut 

dalam methanol, praktis tidak larut dalam minyak, larut dalam air. Dalam 

formulasi farmasi topikal dan kosmetik, gliserin digunakan terutama untuk 

humektan dan sifat emolien. Gliserin digunakan sebagai pelarut atau kosolven 

dalam krim dan emulsi. Gliserin yang juga digunakan di air dan gel tak berair dan 

juga sebagai aditif dalam aplikasi tambalan. Gliserin bersifat higroskopis, gliserin 

murni tidak rentan terhadap oksidasi oleh suasana di bawah kondisi penyimpanan 

biasa, tetapi terurai pada pemanasan dengan evolusi akrolein beracun . Campuran 

gliserin dengan air, etanol (95%), dan propilen glikol stabil. Inkompatibilitas 

Gliserin dapat meledak jika dicampur dengan oksidator kuat seperti kromium 

trioksida, potasium klorat, atau kalium permanganat. Dalam larutan encer, reaksi 

berlangsung pada tingkat lebih lambat dengan beberapa produk oksidasi yang 

terbentuk. 
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6. Asam Stearat (Rowe et al., 2009) 

 

Gambar 2.11 Struktur Asam Stearat 

Asam stearat memiliki inonim acid cetylacetic; Crodacid; E570; Edernol 

dengan rumus molekul C18H36O2 dan berat molekul 284,47. Asam stearat 

berbentuk kristal padat warna putih; sedikit kekuningan, mengkilap, sedikit 

berbau dan berasa seperti lemak. Sangat larut dalam benzen, CCl4, kloroform, dan 

eter; larut dalam etanol (95%), heksan dan propilen glikol; praktis tidak larut 

dalam air. Memiliki suhu lebur ≥54°C dan inkompaktibilitas dengan logam 

hidroksi, obat naproxen dan bahan pengoksidasi. Asam stearat dalam sediaan 

topikal digunakan sebagai pembentuk emulsi dengan konsentrasi kadar 1-20%. 

7. Nipagin (Rowe et al., 2009) 

 

Gambar 2.12 Struktur Nipagin 

 

Nipagin memiliki sinonim asam 4-hidroksibenzoat metal ester, metal p-

hidroksibenzoat, metal paraben. Dengan rumus molekul C8H8O3 dan berat 

molekul 152,15. Nipagin berbentuk kristal tidak berwarna atau kristal serbuk 

kristal putih, tidak berbau atau hamper tidak berbau dan sedikit rasa membakar. 

Nipagin pada suhu 25°C larut dalam 2 bagian etanol, 3 bagian etanol (95%), 6 

bagian etanol (50%), 200 bagian etanol (10%), 10 bagian eter, 60 bagian gliserin, 

2 bagian methanol, praktis tidak larut dalam minyak mineral, larut dalam 200 

bagian minyak kacang, 5 bagian propilen glikol, 400 bagian air (25°C), 50 bagian 

air (50°C) dan 30 bagian (80°C). nipagin digunakan sebagai pengawet 
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antimikroba sediaan kosmetik, sendiri atau kombinasi dengan paraben atau 

pengawet yang lain. Efektivitas sebagai pengawet dapat ditingkatkan dengan 

penambahan 2-5% propilen glikol, feniletil alcohol atau EDTA. Efek sinergis 

sebagai pengawet terjadi pada penggunaan metilparaben dengan paraben lain. 

Kadar metilparaben untuk sediaan topikal sebesar 0,02-0,3%.larutan pada pH 3-6 

stabil (dekomposisi kurang dari 10%) selama 4 tahun penyimpanan pada suhu 

ruang. Larutan pH 8 atau lebih mengalami hidrolisis (dekompisisi terjadi lebih 

dari 10%) setelah penyimpanan 60 hari pada suhu ruang. Inkompatibilitas 

aktivitas antimikroba berkurang dengan kehadiran surfaktan nonionik  seperti 

polisorbat 80 karena miselisasi. Penambahan 10% propilen glikol menunjukkan 

efek potensiasi dan mencegah interaksi antara paraben dengan polisorbat 80. 

Inkompaktibel dengan bentonit, magnesium trisiklat, talk, tragakan, sodium 

alginate, minyak esensial, sorbitol dan atropin; diabsorbsi oleh plastic tergantung 

pada jenis plastic dan pembawa yang digunakan, botol polietilen tidak 

mengabsorbsi metilparaben; mengalami perubahan warna akibat hidrolisis dengan 

adanya besi, alkali lemah atau asam kuat. 

8. Nipasol (Rowe et al., 2009) 

 

Gambar 2.13 Struktur Nipasol 

 

Nipasol memiliki sinonim 4-hydroxybenzoic acid propyl ester; propagin; 

propyl paraben; propyl p-hydroxybenzoate dengan rumus molekul C10H12O3 dan 

berat molekul 180,20. Nipasol berbentuk kristal putih, tidak berbau dan tidak 

berasa dan larut dalam aseton, eter, 1,1 bagian etanol, 5,6 bagiam etanol (50%), 

250 bagian gliserin, 3330 bagian mineral oil, 70 bagian minyak kacang, 3,9 

bagian propilenglikol, 110 bagian propilen glikol (50%), 4350 bagian air (15°C), 

2500 bagian air, 225 bagian air (80°C). Nipasol digunakan sebagai pengawet 

antimiroba sediaan kosmetik, sendiri atau kombinasi dengan paraben atau 

pengawet yang lain. Kadar metilparaben untuk sediaan topikal sebesar 0,01-0,6%. 
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Memiliki stabilitas aktivitas mikroba berkurang dengan kehadiran surfaktan 

nonionic seperti polisorbat 80 karena miselasi. Inkompatibel dengan bentonit, 

magnesium trisilikat, talk, tragakan, sodium alginate, minyak essensial, sorbitol 

dan atropin; diabsorbsi oleh plastik tergantung pada jenis plastik dan pembawa 

yang digunakan, botol polietilen tidak mengabsorbsi metilparaben; mengalami 

perubahan warna akibat hidrolisis dengan adanya besi, alklali lemah atau asam 

kuat. 

9. Titanium Dioksida  

 

 

Gambar 2.14 Struktur Titanium Dioksida 

Titanium dioksida memilik sinonim anatase titanium dioxide; brookite 

titanium dioxide; color index number 77891; E171; Kronos 1171; pigment white 

6; rutile titanium dioxide; Tioxide; TiPure; titanic anhydride; Tronox. Memiliki 

rumus molekul TiO2  dan berat molekul 79.88. Titanium dioksida berbentuk putih, 

amorf, tidak berbau, dan tidak berasa bubuk non higroskopik serta praktis tidak 

larut dalam asam encer sulfat, asam klorida, asam nitrat, pelarut organik, dan air. 

Larut dalam asam fluorida dan asam sulfat panas terkonsentrasi. Kelarutan 

tergantung pada perlakuan panas sebelumnya; pemanasan berkepanjangan 

menghasilkan bahan yang kurang larut. Titanium dioksida banyak digunakan 

dalam kembang gula, kosmetik, dan makanan, dalam industri plastik, dan dalam 

formulasi farmasi topikal dan oral sebagai pigmen putih. Titanium dioksida juga 

digunakan dalam persiapan dermatologis dan kosmetik, seperti tabir surya. 

Titanium dioksida sangat stabil pada suhu tinggi. Ini adalah karena ikatan yang 

kuat antara ion tetravalen titanium dan ion oksigen bivalen. Inkompaktibilitas 

karena efek fotokatalitik, titanium dioksida dapat berinteraksi dengan zat aktif 

tertentu, misalnya famotidine. Penelitian telah menunjukkan bahwa titanium 
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dioksida monatonically menurunkan sifat mekanik film dan meningkatkan 

permeabilitas uap air dari polivinil coating alkohol bila digunakan sebagai pengisi 

inert dan pemutih. 

10. Setil Alkohol (Rowe et al., 2009) 

 

Gambar 2.15 Struktur Setil Alkohol 

Setil alkohol memiliki sinonim Alcohol cetylicus; Avol; Cachalot; 

Crodacol C70 dan Crodacol C90 dengan rumus molekul C16H34O dan berat 

molekul 242.44. setil alkohol berbentuk serpihan putih atau granul seperti lilin, 

berminyak, memiliki bau dan rasa yang khas. Mudah larut dalam etanol (95%) 

dan eter, kelarutannya meningkat dengan peningkatan temperatur, serta tidak larut 

dalam air. Setil alkohol stabil dengan adanya asam, alkali, cahaya dan udara 

sehingga tidak menjadi tengi. Tidak kompatibel dengan oksidator kuat, setil 

alkohol bekerja untuk menurunkan titik leleh ibuprofen. Setil alkohol digunakan 

sebagai stiffening agent dengan konsentrasi 2-10 %. 

11. Propilenglikol (Rowe et al., 2009) 

 

 

Gambar 2.16 Struktur Propilenglikol 

 

Propilenglikol memiliki sinonim 1,2-Dihidroksipropan, 2-

hidroksipropanol, metil etilen glikol dan propan-1,2-diol dengan rumus molekul 

C3H8O2 dan berat molekul .76.09. Propilen glikol  tidak berwarna, kental, praktis 

tidak berbau, cair, manis, rasa sedikit pedas menyerupai gliserin. Larut dengan 
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aseton, kloroform, etanol (95%), gliserin, dan air; larut pada 1 di 6 bagian eter; 

tidak larut dengan minyak atau tetap minyak mineral ringan, tetapi akan larut 

beberapa minyak esensial. Propilen glikol telah banyak digunakan sebagai pelarut, 

ekstraktan, dan pengawet dalam berbagai parenteral dan nonparenteral formulasi 

farmasi. Propilen glikol merupakan pelarut umum yang 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. 

Pada suhu dingin, propilenglikol stabil di sebuah sumur tertutup kontainer, tetapi 

pada suhu tinggi, di tempat terbuka, ia cenderung untuk mengoksidasi, sehingga 

menimbulkan produk seperti propionaldehida, asam laktat, piruvat asam, dan 

asam asetat. Propylene glycol secara kimiawi stabil saat dicampur dengan etanol 

(95%), gliserin, atau air; larutan air dapat disterilkan dengan autoklaf.  Propylene 

glycol adalah higroskopis dan harus disimpan dalam wadah wellclosed, terlindung 

dari cahaya, di tempat yang sejuk dan kering. Propilen glikol tidak sesuai dengan 

reagen pengoksidasi seperti kalium permanganat. 

 

12. BHT (Rowe et al., 2009) 

 

Gambar 2.17 Struktur BHT 

BHT memiliki sinonim 2,6-bis(1,1-dimetiletil)-4-methylphenol 

butylhydroxytoluene,2,6-Di-tert-butyl-4methylphenol dengan rumus molekul 

C15H24O dan berat molekul 220.35. Butylated hydroxytoluene berbentuk putih 

atau kuning pucat kristal padat atau bubuk dengan bau fenolik karakteristik samar. 

Praktis tidak larut dalam air, gliserin, propilen glikol, solusi hidroksida alkali, dan 

encer berair asam mineral. Bebas larut dalam aseton, benzena, etanol (95%), eter, 

metanol, toluen, minyak tetap, dan minyak mineral. Lebih larut dari butylated 

hidroksianisol dalam minyak makanan dan lemak. Butylated hydroxytoluene 

digunakan sebagai antioksidan di kosmetik, makanan, dan obat-obatan. Hal ini 
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terutama digunakan untuk keterlambatan atau mencegah ketengikan oksidatif 

lemak dan minyak dan mencegah hilangnya aktivitas vitamin yang larut dalam 

minyak. Paparan cahaya, kelembaban, dan penyebab panas perubahan warna dan 

kerugian aktivitas. Butylated hydroxytoluene harus disimpan dalam wadah 

wellclosed, terlindung dari cahaya, di tempat yang sejuk dan kering. Butylated 

hydroxytoluene inkompaktibilitas dengan fenolik dan mengalami reaksi 

karakteristik fenol. Hal ini tidak sesuai dengan pengoksidasi kuat agen seperti 

peroksida dan permanganates. Kontak dengan Oksidator dapat menyebabkan 

pembakaran spontan. besi garam menyebabkan perubahan warna dengan 

hilangnya aktivitas. Pemanasan dengan catalytic jumlah asam menyebabkan 

dekomposisi yang cepat dengan merilis mudah terbakar isobutene gas. 

13. BHA (Rowe et al., 2009) 

 

Gambar 2.18 Struktur BHA 

 

BHA memiliki sinonim BHA, tert-butyl-4-methoxyphenol, 1,1-

dimethylethyl-4-methoxyphenol, 2-tert-Butyl-4-methoxyphenol dengan rumus 

molekul C11H16O2 dan berat molekul 180.25. Butylated hydroxyanisole 

berbentuk putih atau hampir putih bubuk kristal atau lilin berwarna putih 

kekuningan yang solid dengan samar, bau aromatik yang khas. Praktis tidak larut 

dalam air; larut dalam metanol; bebas larut dalam 550% etanol berair, propilen 

glikol, kloroform, eter, heksan, minyak biji kapas, minyak kacang, kedelai 

minyak, gliseril monooleat, dan lemak babi, dan solusi dari alkali hidroksida. 

Butylated hydroxyanisole adalah antioksidan dengan beberapa sifat antimikroba. 

Hal ini digunakan dalam berbagai kosmetik, makanan, dan obat-obatan. Ketika 

digunakan dalam makanan, digunakan untuk menunda atau mencegah ketengikan 

oksidatif lemak dan minyak dan untuk mencegah hilangnya aktivitas vitamin yang 

larut dalam minyak. Butylated hydroxyanisole sering digunakan dalam kombinasi 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

32 

 

 
 

dengan antioksidan lainnya, khususnya butylated hydroxytoluene dan alkil 

gallates, dan dengan sequestrants atau sinergis seperti asam sitrat. Paparan cahaya 

menyebabkan perubahan warna dan hilangnya aktivitas. Butylated hydroxyanisole 

harus disimpan dalam wadah tertutup baik, terlindung dari cahaya, di tempat yang 

sejuk dan kering. Butylated hydroxyanisole inkompatibilitas dengan fenolik dan 

mengalami reaksi karakteristik fenol. Hal ini tidak sesuai dengan oksidator dan 

garam besi. Melacak jumlah logam dan paparan cahaya menyebabkan perubahan 

warna dan hilangnya aktivitas. 

14. Na EDTA (Rowe et al., 2009) 

 

 

Gambar 2.19 Struktur Na EDTA (John, 2015) 

 

 Na EDTA memiliki sinonim edetate sodium, edetic acid tetrasodium salt; 

EDTA tetrasodium, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt, 

(ethylenedinitrilo) tetraacetic acid tetrasodium salt, Sequestrene NA4, tetracemate 

tetrasodium, tetracemin, tetrasodium edetate dan versene dengan rumus molekul 

C10H12N2Na4O8 dan berat molekul 380,20. Memiliki itik lebur > 300
o
C dan pH 

11,3 dalam 1% w/v dalam air. Na EDTA berbentuk serbuk kristal berwarna putih, 

larut dalam air. Na EDTA digunakan sebagai Chellating agent dan juga sebagai 

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

chellating agent  dengan kadar 0,01-0,1%. Inkompatibilitas dengan agen 

pengoksidasi kuat, basa kuat, dan logam polivalen. 
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2.12 Uji Efektivitas SPF 

Efektifitas dari suatu sediaan tabir surya dapat ditunjukkan salah satunya 

adalah dengan nilai SPF, yang didefinisikan sebagai jumlah energi UV yang 

dibutuhkan untuk mencapai minimal erythema dose (MED) pada kulit yang 

dilindungi oleh suatu tabir surya, dibagi dengan jumlah energi UV yang 

dibutuhkan untuk mencapai MED pada kulit yang tidak diberikan perlindungan. 

MED didefinisikan sebagai jangka waktu terendah atau dosis radiasi sinar UV 

yang dibutuhkan untuk menyebabkan terjadinya erythema (Wood & Murphy, 

2000). 

Berdasarkan peraturan FDA, produk yang mengklaim perlindungan SPF 

harus diuji secara klinis pada setidaknya 10 (sebelumnya 20-25) subyek 

sukarelawan manusia. Biasanya, SPF diukur pada subyek sukarelawan manusia 

dengan mengoleskan formula tabir surya 2 mg / cm2 ke area di tengah punggung, 

membiarkan tabir surya mengering selama 15 menit. Masing-masing dari enam 

lokasi pengujian (luas 5-10 cm2) dipaparkan sinar  UV (Multiport Solar UV 

Simulator Model 601) selama 45 atau 60 detik dengan perkembangan dosis UV 

25% dari (output ke output). Dosis erythemal minimal (MED) diperkirakan secara 

visual setelah 22 ~ 24 jam terpapar UV oleh dokter kulit (Ming-thau sheu, 2003). 

Namun, karena pengukuran SPF tersebut memerlukan pemberian radiasi UV 

secara langsung ke kulit, ada upaya untuk mengganti metode in-vivo saat ini 

dengan metode non-invasif yang tidak memerlukan subyek manusia. Dalam 

beberapa tahun terakhir, beberapa tes in-vitro kini telah dikembangkan. 

Dutra et al., (2004) menggunakan persamaan yang telah dikembangkan  

oleh Mansur (1986) untuk mengukur nilai SPF secara in vitro dengan 

menggunakan spektrofotometer, persamaanya adalh sebagai berikut : 

                            ∑   ( )    ( )      ( )

   

   

 

Gambar 2.20 Persamaan Matematis Perhitungan SPF 

(Dutra et al., 2004) 
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Dimana : 

   EE : Efek spectrum eritema 

   I : Intensitas spectrum sinar  

   Abs : Nilai serapan produk tabir surya 

   CF : Faktor koreksi 

 Nilai EE x I adalah suatu konstanta. Nilainya dari panjang gelombang 290-

320 nm dan setiap selisih 5 nm telah ditentukan dalam penelitian Dutra, dkk 

(2004). 

Tabel II. 3 Nilai EE x I pada Panjang Gelombang 290-320 nm 

(Dutra et al., 2004) 

Panjang Gelombang ( λ nm) EE x I (normal) 

290 0,0150 

295 0,0817 

300 0,2874 

305 0,3278 

310 0,1864 

315 0,0839 

320 0,0180 

Total 1 

EE – spektrum efek eritema; I – Spektrum intensitas solar 

 


