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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada umumnya, ciri-ciri seseorang yang memiliki kulit kering adalah kulit 

kusam dan mulai tampak kerutan-kerutan. Secara alami, kulit sudah berusaha 

melindungi dirinya dari bahaya sinar UV matahari dengan membentuk butir-butir 

pigmen kulit yang sedikit banyak memantulkan kembali sinar matahari. Tetapi 

jika kulit terpapar sinar matahari maka akan terjadi penambahan pigmen kulit 

dengan cepat ke permukaan kulit sehingga menyebabkan kulit menjadi gelap dan 

kusam (Tranggono dan Latifah, 2007). 

Keriput tidak hanya datang akibat bertambahnya usia saja, tetapi beberapa 

faktor lain juga mempengaruhi kondisi kulit seseorang. Hal ini disebabkan oleh 

tingginya stress, tingkat polusi, pancaran sinar matahari, radikal bebas, dan sinar 

UV. Apabila kulit tidak dirawat dengan baik dalam keadaan tersebut maka kulit 

akan bertambah kering dan tampak lebih tua. Kulit yang mulus dan halus akan 

menjadi kusam, keriput atau kurang elastis menjadi hal yang menakutkan, karena 

dianggap penampilannya tidak menarik (Tranggono dan Latifah, 2007). 

Kulit merupakan tempat utama aplikasi kosmetik. Kulit tersusun dari tiga 

lapisan utama dan tiap lapisan memiliki fungsi yang berbeda. Lapisan epidermis 

berperan pada tahap penetrasi dan menjaga kelembapan sedangkan lapisan dermis 

berperan penting dalam elastisitas dan kekencangan kulit. Salah satu tanda 

penuaan ialah hilangnya elastisitas dan fleksibilitas kulit, epidermis kering serta 

pecah-pecah sehingga menyebabkan timbulnya kerut (Tranggono dan Latifah, 

2007). 

Mengingat akan pentingnya dalam merawat kulit terutama pada wajah 

banyak cara yang dilakukan untuk mengurangi keriput pada wajah. Dalam 

penelitian ini menggunakan krim mengandung Niasinamida yang bermanfaat 

untuk kulit keriput sekaligus membuat kulit tampak lebih cerah. Menurut hasil 

penelitian Wang Xi (2014), Niasinamida efektif dapat mengurangi pigmentasi 

pada pasien dengan epidermal melasma, sedangkan pada penelitian Surjanto 

(2016), Niasinamida memiliki efek yang lebih baik dalam mengecilkan pori-pori, 
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mengurangi bintik noda dan kerutan yang dalam konsentrasi tinggi dapat 

meningkatkan efek anti penuaan. 

Krim disebut juga salep yang banyak mengandung air, sehingga 

memberikan perasaan sejuk bila dioleskan pada kulit dan mampu melekat pada 

permukaan tempat pemakaian dalam waktu yang cukup lama sebelum sediaan 

dicuci atau dihilangkan. Untuk membuat krim digunakan zat pengemulsi. 

Umumnya berupa surfaktan-surfaktan anionik, kationik, dan nonionik (Anief, 

2010). 

Krim yang dipilih untuk penelitian ini adalah krim tipe M/A yaitu minyak 

dalam air dengan fase minyak mengandung VCO dan Tween 80 dan span 20 

sebagai emulsifiying agent. 

Dipilih fase minyak mengandung VCO karena pemanfaatannya dalam 

sediaan setengah padat dimungkinkan karena memiliki sejumlah sifat yang baik 

terhadap kulit yaitu bersifat emolien dan moisturizer. Hal ini membuat kulit 

menjadi lembut dan lembab sehingga dapat menurunkan tahanan diffusinya 

(Agero dan Verallo-Rowell, 2004). Asam-asam lemak rantai pendek dan sedang 

seperti asam laurat dan asam oleat yang terkandung dalam VCO mudah diserap 

melalui kulit sehingga dapat meningkatkan laju penetrasi zat aktif dari sediaan 

krim berbasis VCO (Lucida et al, 2008). 

Penggunaan emulgator nonionik gabungan tween 80 dan span 20, dipilih 

dengan alasan emulgator gabungan dapat menghasilkan pengurangan tegangan 

antar muka yang lebih besar dibanding emulgator tunggal sehingga emulsi yang 

dibentuk akan lebih stabil serta karakteristik hidrofilik dan lipofilik yang 

seimbang, molekul surfaktan cenderung lebih senang berada pada antar muka 

(Hamzah, 2014). 

Pada penelitian ini, dibuat krim Niasinamida dengan menggunakan Tween 

80 dan Span 20 sebagai emulsifiying agent dan menggunakan fase minyak 

mengandung VCO dengan konsentrasi yang berbeda-beda untuk setiap formula 

yaitu 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? 
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2. Bagaimana karakteristik fisik (organoleptis, homogenitas, viskositas, daya 

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

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

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

sediaan krim Niasinamida tipe M/A? 

4. Pada kadar berapakah VCO menghasilkan sediaan krim Niasinamida yang 

terbaik berdasarkan karakteristik fisik, karakteristik kimia dan stabilitas? 

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, 

daya sebar) dan karakteristik kimia (pH) sediaan krim Niasinamida tipe 

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

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

sediaan krim Niasinamida tipe M/A. 

4. Menentukan berapakah kadar VCO menghasilkan sediaan krim 

Niasinamida yang terbaik berdasarkan karakteristik fisik, karakteristik 

kimia dan stabilitas.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

formulasi krim Niasinamida dengan fase minyak yang mengandung VCO yang 

memiliki mutu fisik yang baik sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam 

mengadakan penelitian lebih lanjut. 

 


