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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Matahari memancarkan radiasi ultra violet yang tidak dapat dirasakan atau 

diketahui keberadaannya oleh tubuh dan radiasi yang berlebih dapat menyebabkan 

efek yang merugikan. Faktor yang diketahui mempengaruhi efek biologi dari 

pajanan luar yaitu dosis serap, distribusi pajanan pada tubuh, distribusi waktu 

pajanan dan usia. Radiasi sinar UV yang berasal dari matahari dibedakan menjadi 

sinar UV-A (λ 320-400 nm), UV-B (λ 290-320 nm) dan UV-C (λ 200-290 nm) 

(Havas, 2008). Radiasi UV-C diserap oleh oksigen pada lapisan terluar atmosfer 

yang kemudian membentuk lapisan ozon yang berfungsi sebagai filter atau 

pelindung terhadap radiasi UV dengan panjang gelombang < 310 nm (Alatas, 

2004). 

 Hal ini dapat menyebabkan beberapa dampak buruk akibat pajanan radiasi 

UV akan menjadi semakin besar. Sinar UV-B sering disebut sebagai sunburn 

spectrum karena dapat merusak membran sel, sehingga mengakibatkan kulit 

merah dan terbakar merusak sel-sel kulit yang selanjutnya berakibat pada 

rusaknya mekanisme regenerasi sel-sel itu sendiri (Alatas, 2004). 

Kulit merupakan suatu organ terluar dari tubuh yang berperan penting 

sebagai pertahanan terhadap bakteri, virus dan agen-agen toksik lainnya. Salah 

satu fungsi utamanya adalah melindungi kulit dari bahaya paparan sinar UV. 

Paparan sinar UV dalam waktu yang lama dengan frekuensi yang sering dapat 

menyebabkan gangguan pada kulit. Sinar UV dapat meningkatkan sintesis 

melanin di kulit dan menyebabkan hiperpigmentasi (Kusatanti, 2008). 

Efek yang tidak diinginkan tersebut diatas biasanya masih dapat diatasi, 

salah satunya adalah dengan menggunakan kosmetik pelindung. Kosmetik 

pelindung adalah kosmetik yang dikenakan pada kulit yang sudah bersih dengan 

tujuan untuk mempertahankan kondisi kulit sebaik-baiknya dan untuk melindungi 

kulit dari berbagai pengaruh lingkungan yang dapat merugikan kulit, terutama 

melindungi kulit dari radiasi sinar ultra violet matahari (Kusatanti, 2008). 
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Mekanisme tabir surya ada dua yakni memantulkan dan menyerap sinar 

UV secara efektif sehingga dapat mencegah terjadinya gangguan kulit (Newmann 

dkk., 2009). 

Senyawa tabir surya yang ada pada umunya dapat berasal dari senyawa 

alami dan senyawa sintetik seperti titanium dioksida dan seng oksida. Namun, 

senyawa sintetik memiliki kemampuan yang jauh lebih baik sebagai tabir surya. 

Sehingga akan lebih baik apabila senyawa tabir surya yang digunakan berasal dari 

bahan sintetik yang  aman seperti TiO2. Mekanisme sediaan tabir surya dibedakan 

atas dua kelompok, yaitu kelompok tabir surya kimia yang bekerja menyerap sinar 

UV, dan kelompok pemblok fisik (tabir surya yang bekerja secara fisik). Tabir 

surya pemblok fisik bekerja dengan cara memantulkan atau membelokkan radiasi 

UV. Adapun senyawa yang melindungi secara fisik contohnya adalah senyawa 

titanium dioksida, petroleum merah, dan seng oksida (Newmann dkk., 2009). 

 Bahan aktif tabir surya lainnya yang dapat diperoleh dari bahan-bahan 

sintesis juga dapat diperoleh dari bahan alam yaitu tumbuhan yang mempunyai 

kandungan seperti bahan sintesis, misalnya Kaempferia galanga L. (tanaman 

kencur). Tanaman ini mengandung senyawa ester turunan p-metoksisinamat yaitu 

senyawa etil p-metoksisinamat (EPMS) dengan kadar 10% dan senyawa ini telah 

dimanfaatkan sebagai material dasar untuk membuat senyawa tabir surya 

(Tanjung, 1997). 

Formulasi pada sediaan krim mempengaruhi kecepatan dan jumlah zat 

yang di absorpsi. Pemilihan bahan basis yang digunakan harus tepat karena sangat 

berpengaruh terhadap absorbsi obat. Zat aktif dalam sediaan krim masuk ke dalam 

basis yang sesuai dengan karakteristik bahan aktif tersebut sehingga dapat 

membawa obat untuk kontak dengan permukaan kulit dan dapat berpenetrasi ke 

dalam lapisan dan jaringan kulit sehingga efek yang diinginkan dapat tercapai. 

Pada umumya basis krim yang digunakan berasal bahan kimia, namun kini mulai 

bermunculan inovasi baru menggunakan basis yang berasal dari bahan alam salah 

satunya VCO atau yang lebih dikenal dengan minyak kelapa merupakan salah 

satu bahan alami yang diteliti oleh  masyarakat Filipina untuk melindungi kulitnya 

dari paparan sinar matahari, sehingga masyarakatnya jarang terkena kanker kulit 

(Soraya, 2006). 
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Menurut Villarino dan Lizada (2007), menyebutkan bahwa salah satu 

keunggulan VCO ialah lewat mekanisme kandungan asam laurat (± 53%) dan 

tokoferolnya (0,5 mg/100 g minyak kelapa) yang memiliki sifat sebagai 

antioksidan dan dapat mengurangi tekanan oksidatif (suatu keadaan dimana 

tingkat oksigen reaktif intermediat (reactive oxygen intermediate/ROI) yang 

toksik melebihi pertahanan antioksidan endogen) yang diakibatkan oleh paparan 

sinar UV (Hernanto dkk., 2008).  

 Pada sediaan tabir surya biasanya digunakan basis krim atau emulsi 

setengah padat dengan tipe a/m dan m/a. Krim digunakan sebagai emollient atau 

pemakaian obat pada kulit (Ansel, 1985). Dipilihnya sediaan krim karena sifat 

sediaan ini mampu melekat pada permukaan tempat pemakaian dalam waktu 

tertentu dan pada penggunaannya yang lebih aseptabel. Pada pembuatan sediaan 

dipilih tipe m/a karena bersifat mudah dicuci dan tidak lengket. Pertimbangan 

yang penting bagi sediaan farmasi dan kosmetik adalah stabilitas dari produk jadi. 

Sediaan kosmetik yang stabil masih berada dalam batas yang dapat diterima 

selama periode penyimpanan dan penggunaan, yaitu sifat dan karakteristiknya 

sama dengan saat dibuat (Djajadisastra, 2007). 

 Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dalam menguji aktvitas penggunaan sediaan krim tabir surya dengan variasi kadar 

fase minyak VCO 15%, 17,5%, dan 20% menggunakan bahan aktif  TiO2 dan 

EPMS dalam basis krim. 

1.2.Rumusan Masalah 

 Bagaimana pengaruh kadar VCO 15%, 17,5%, dan  20 % sebagai fase 

minyak  dan menggunakan TEA (Trietanolamin) serta asam stearat sebagai 

emulgator dengan bahan aktif  titanium dioksida dan EPMS terhadap karakter 

fisika (organoleptis, homogenitas, viskositas, dan daya sebar), kimia (uji pH), dan 

stabilitas (freeze thaw dan tiga suhu) sediaan krim tabir surya? 
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1.3 Tujuan penelitian 

Menentukan pengaruh kadar VCO 15%, 17,5% dan  20% dengan bahan 

aktif TiO2 dan EPMS menggunakan asam stearat & TEA sebagai emulgator 

dalam basis krim terhadap karakteristik fisika (organoleptis, viskositas, daya sebar 

dan homogenitas), kimia (uji pH), serta stabilitas (freeze thaw dan stabilitas tiga 

suhu) sebagai sediaan krim tabir surya. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Melalui penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu 

rujukan untuk pengembangan formula TiO2 dan EPMS dalam fase minyak VCO 

dan emulgator asam stearat  serta TEA sebagai  sediaan krim tabir surya. 


