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BAB  I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu Negara tropis dengan sinar matahari yang 

tinggi. Pemaparan sinar matahari yang berlebih dapat memberikan efek yang 

merugikan terutama terhadap kulit dapat menyebabkan warna kulit menjadi gelap, 

eritemia, kulit terbakar, percepatan penuaan kulit, bahkan dapat menimbulkan 

kanker (Setiawan, 2010). 

Sinar matahari yang sampai di permukaan bumi dan mempunyai dampak 

dibedakan menjadi 3 wilayah yaitu sinar UV-A (λ 320-400 nm), sinar UV-B (λ 

290-320 nm) dan sinar UV-C (λ 200-290 nm) (Malsawmtluangi et al, 2013). 

Radiasi UV C disaring oleh atmosfer sebelum mencapai bumi. Radiasi UV B 

tidak sepenuhnya disaring oleh lapisan ozon dan dapat mengakibatkan sunburn. 

Radiasi UV A mencapai lapisan yang lebih dalam dari epidermis dan dermis yang 

dapat mengakibatkan penuaan dini pada kulit (Dutra et al, 2004). Oleh karena itu 

untuk menghindari dampak negatif dari sinar matahari, maka diperlukan 

perlindungan pada kulit. Salah satu cara yang digunakan untuk menghindari 

paparan sinar matahari yaitu menggunakan kosmetik berupa tabir surya yang 

dapat di formulasikan dalam sediaan kosmetik krim. Penggunaan tabir surya 

digunakan 30 menit sebelum pergi keluar rumah dan penggunaan dioleskan 

kembali pada interval 2-3 jam (Buller et al, 2012) 

Sediaan tabir surya adalah sediaan kosmetika yang digunakan untuk 

memantulkan atau menyerap secara emisi gelombang ultraviolet, sehingga dapat 

mencegah terjadinya gangguan kulit karena cahaya mahatari  (Ditjen POM, 1985). 

Bahan yang umum digunakan sebagai tabir surya terbagi menjadi dua yaitu 

tabir surya fisik, bekerja dengan cara memantulkan dan menghamburkan sinar UV 

dan tabir surya kimia, bekerja dengan mengabsorbsi energi radiasi (Wasita 

atmadja, 1997). Salah satu contoh sediaan tabir surya fisika yaitu Titanium 

dioksida dan ZnO, sedangkan untuk tabir surya kimia yaitu Oktil metoksisinamat, 

Oksibenzon, oktokrin dan leteolinon (Shetty et al, 2015). 
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Pada penelitian  kali  ini akan dibuat sediaan krim dengan bahan aktif  

titanium  dioksida dan fase minyak menggunakan Virgin Coconut Oil (VCO).  

Titanium dioksida merupakan salah satu contoh dari bahan tabir surya fisika. 

Penggunaan titanium dioksida pada tabir surya bertujuan meningkatkan 

perlindungan terhadap bahaya yang disebabkan oleh radiasi UV-A karena 

umumnya sediaan tabir surya yang hanya mengandung UV filter kimia tidak 

dapat menahan radiasi sinar UV kekulit (Schueller & Romanowski, 2003). 

VCO merupakan pelembab kulit alami karena mampu mencegah  kerusakan 

jaringan dan memberikan perlindungan terhadap kulit (Mu’awanah et al, 2014). 

VCO memiliki fungsi sebagai UV-filter dan mencegah sunburn dengan nilai SPF 

sebesar 7,119 (Kaur dan Saraf, 2010). 

Minyak kelapa terdiri dari trigliserida yang tersusun dari berbagai gliserol 

dan asam lemak. Asam lemak terbagi menjadi dua kategori yaitu asam lemak 

jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Salah satu keunggulan minyak kelapa terletak 

pada 92% kandungan asam lemak jenuhnya. Meskipun diklasifikasikan sebagai 

minyak jenuh,  minyak kelapa termasuk asam lemak rantai menengah (MCFA) 

yang tediri dari 8-12 ikatan karbon. Asam laurat merupakan  MCFA  yang  paling 

banyak terkandung dalam VCO (Tenda et al, 2009). Pada VCO  kandungan asam 

laurat (± 53%) dan tokoferol (0,5 mg/100 g VCO) dapat bersifat sebagai 

antioksidan serta 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 et al., 2008).  

Salah  satu sediaan tabir surya  yang banyak digunakan adalah krim. Krim 

adalah sediaan setengah padat yang mempunyai konsistensi relative cair yang 

diformulasikan sebagai emulsi air dalam minyak atau minyak dalam air (Depkes 

RI, 2014) 

Pada sediaan krim membutuhkan bahan penstabil yang disebut dengan 

emulgator, karena krim merupakan sediaan  yang  tidak stabil secara 

termodinamik, terdiri dari dua fase yang tidak saling tercampur yaitu minyak dan 

air. Pada penelitian ini emulgator yang digunakan untuk menstabilkan sedian krim 

yaitu kombinasi Stearat - Trietanolamin (TEA). Kombinasi dari kedua bahan ini 
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akan menghasilkan krim yang stabil. TEA digunakan sebagai emulgator karena 

TEA akan membentuk suatu emulsi m/a yang sangat stabil apabila 

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

dikombinasikan dengan TEA adalah asam stearat karena asam stearat tidak 

mengalami perubahan warna. Asam stearat bereaksi dengan TEA secara insitu 

menghasilkan suatu garam, yaitu trietanolamin stearat yang berfungsi sebagai 

penstabil emulsi tipe m/a (Aulton, 2002). 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh variasi kadar VCO (2,5%,  

5%, dan 10%) terhadap karakteristik fisika, karakteristik kimia, stabilitas dan uji 

nilai SPF krim titanium dioksida dengan kombinasi emulgator TEA – asam stearat 

sehingga dihasilkan krim m/a dengan syarat kualitas fisik, kimia terbaik serta 

dapat meningkatkan nilai SPF dari krim tabir surya.  

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh kadar VCO (2,5%, 5%, dan 10%) terhadap 

karakteristik fisik (organoleptis,  viskositas dan dayasebar), karakteristik kimia 

(pH), stabilitas dan nilai SPF sediaan tabir surya titanium dioksida? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh kadar VCO (2,5%, 5%, dan 10%) terhadap 

karakteristik fisik (organoleptis,  viskositas dan dayasebar), karakteristik kimia 

(pH), stabilitas  dan nilai SPF sediaan tabir surya titanium dioksida. 

1.4. Hipotesis Penelitian 

  Peningkatan kadar VCO 2,5%, 5% dan 10% dapat memberikan perbedaan 

hasil pada karakteristik fisik dan kimia (meliputi organoleptis, viskositas, daya 

sebar dan pH) stabilitas,  serta dapat meningkatkan nilai SPF pada sediaan krim 

tabir surya titanium dioksida. 

1.5. Manfaaat 

 Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan sediaan krim tabir surya 

titanium dioksida yang memiliki konsentrasi VCO terbaik dalam hal parameter uji 

mutu fisik, kimia, stabilitas sediaan, serta diharapkan dapat meningkatkan nilai 

SPF pada sediaan krim tabir surya titanium dioksida. 


