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BAB  II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kelapa 

2.1.1. Taksonomi Tanaman Kelapa 

Klasifikasi Cocos nucifera L (National Plant Databas, 2004). 

Kingdom : Plantae-Plants  

Subkingdom : Tracheobionta-Vascular plants  

Superdivision : Spermatophyta-Seed plants  

Division  : Magnoliophyta-Flowering plants  

Class  : Liliopsida-Monocotyledons  

Subclass  : Arecidae  

Order  : Arecales 

Family  : Arecaceae-Palm Family  

Genus  : Cocos L.- Coconut Palm  

Species  : Cocos nucifera L.- Coconut Palm  

 

Tabel II.1 Kandungan Buah Kelapa (Prihatini, 2008). 

 

Kandungan 
Muda Setengah Tua Tua 

Kalori (Kal) 

Air (g) 

Protein (g) 

Lemak (g) 

Karbohidrat (g) 

Kalsium (mg) 

Fosfor (mg) 

Besi (mg) 

Vitamin A (SI) 

Vitamin B1 (mg) 

Vitamin C (mg) 

68 

83,3 

1 

0,9 

14 

7 

30 

1 

0 

0,06 

4 

180 

70 

4 

15 

10 

8 

55 

1,3 

10 

0,05 

4 

359 

46,9 

3,4 

34,7 

14 

21 

98 

2 

0 

0,1 

2 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

5 

 

 

2.1.2.VCO 

 

 

 

Gambar 2.1 VCO (Bawalan, 2011) 

 

 Ada dua jenis utama minyak kelapa, virgin coconut oil  (VCO) dan kopra 

oil (CO), berdasarkan proses produksinya. VCO diekstrak dari kernel kelapa segar 

dan matang dengan metode ekstraksi basah atau kering, sedangkan CO diekstraksi 

dengan metode kering untuk menekan kopra (Wijayaratna et al, 2015).  

 VCO merupakan minyak kelapa yang diperoleh dari daging buah kelapa 

(Cocos nuciferaL.) tua yang segar dan diproses dengan atau tanpa penambahan 

air, tanpa pemanasan atau pemanasan tidak lebih dari 60°C (SNI, 2008). Di 

beberapa daerah, VCO lebih terkenal dengan nama minyak perawan, minyak sara, 

atau minyak kelapa murni (Setiaji dan Prayugo, 2006). 

Pada pengolahan minyak kelapa biasa atau minyak goreng secara tradisional 

dihasilkan minyak kelapa bermutu kurang baik. Hal tersebut ditandai dengan 

adanya kadar air dan asam lemak bebas yang cukup tinggi di dalam minyak 

kelapa, warna agak kecokelatan sehingga cepat menjadi tengik dan daya  

simpannya tidak lama, hanya sekitar dua bulan saja. Oleh karena itu, dilakukan 

serangkaian pengujian untuk memperbaiki teknik pengolahan minyak kelapa 

tersebut sehingga diperoleh minyak kelapa dengan mutu yang lebih baik dari cara 

sebelumnya. Minyak kelapa yang dihasilkan memiliki kadar air dan kadar asam 

lemak bebas yang rendah, berwarna bening, serta berbau harum. Daya simpannya 

menjadi lebih lama, bisa lebih dari 12 bulan (Widiyanti, R.A., 2015). 
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Menurut (Darmoyuwono, 2006), VCO memiliki sifat kimia-fisika antara 

lain : 

Organoleptis : Tidak berwarna, Kristal seperti jarum  

Bau  : Ada sedikit berbau asam ditambah bau karamel  

Kelarutan : Tidak larut dalam air, tetapi larut dalam alkohol (1:1)  

pH : Tidak terukur, namun karena tidak larut dalam air dan termasuk 

dalam senyawa asam maka dipastikan memilki pH di bawah 7 

Penguapan : Tidak menguap pada suhu 21˚C 

Minyak kelapa murni merupakan hasil olahan kelapa yang bebas dari 

transfatty acid (TFA). Asam lemak trans ini dapat terjadi akibat proses 

hidrogenasi. Agar tidak mengalami proses hidrogenasi, maka ekstraksi minyak 

kelapa ini dilakukan dengan proses dingin, misalnya; fermentasi , pancingan, 

sentrifugasi, pemanasan terkendali, pengeringan parutan kelapa secara cepat dan 

lain-lain (Darmoyuwono, 2006).  

2.1.3. Cara pembuatan VCO. 

1. Persiapan bahan baku 

Bahan bakunya adalah buah daging kelapa dan fermipan (Saccharomyces 

cereviseae) 

2. Pembuatan VCO 

Daging buah kelapa yang sudah dibuang batoknya kemudian diparut dan 

diambil santannya, dengan cara ditambahkan air panas (70˚C) dengan 

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

Masukkan hasil santan kedalam sebuah 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 biarkan 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 
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menjadi 3 lapisan yaitu VCO, belondo, dan air. Minyak dipisahkan dari 

belondo dengan menggunakan kertas saring (Widiyanti, R.A., 2015). 

 

 

 

Gambar 2.2 Proses Pembuatan VCO (Widiyanti, R.A., 2015) 

 

Minyak kelapa terdiri dari trigliserida yang disusun dari berbagai gliserol 

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

asam lemak tidak jenuh. Keunggulan minyak kelapa terletak pada 92% 

kandungan asam lemak jenuhya. Meskipun diklasifikasikan sebagai minyak 

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

dari 8-12 ikatan karbon (Tenda et al, 2009). Asam lemak utama dari VCO adalah 

Asam laurat, yang memiliki aktivitas antiviral, antibakteri, antischaries, antiplak 

dan antiprotozoa. VCO juga memiliki aktivitas antioksidan lebih banyak 

dibandingkan dengan minyak kelapa olahan (Suraweera et al, 2014). 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 
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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).  

 

Tabel II.2 Kandungan Asam Lemak VCO (Probowati et al., 2012) 

 

Asam Lemak Rumus Kimia Jumlah (%) 

Asam Kaproat C5H11COOH 0,20 

Asam Kaprilat C7H17COOH 6,10 

Asam Kaprat C9H19COOH 8,60 

Asam Laurat C11H23COOH 50,50 

Asam Miristat C13H27COOH 16,18 

Asam Palmitat C15H31COOH 7,50 

Asam Stearat C17H35COOH 1,50 

Asam Arachidat C19H39COOH 0,02 

Asam Palmitoleat C15H29COOH 0,20 

Asam Oleat C17H33COOH 6,50 

Asam Limnoleat C17H31COOH 2,70 

 

2.1.4. Manfaat VCO 

VCO bermanfaat bagi kesehatan tubuh, hal ini disebabkan karena VCO 

mengandung banyak asam lemak rantai menengah (Medium Chain Fatty Acid / 

MCFA). Komponen  utama dari VCO adalah asam  lemak jenuh dan memiliki  

ikatan  ganda dalam jumlah kecil, VCO  relatif  tahan  terhadap  panas, cahaya 

dan oksigen. Kandungan paling besar dalam minyak kelapa adalah asam laurat 

(Hapsari, 2007). 

Menurut (Haerani, 2010) beberapa manfaat VCO terhadap sedian topikal 

yaitu : (a) Berfungsi sebagai antioksidan, (b) Membantu melindungi tubuh dari 

radikal bebas berbahaya yang meningkatkan penuaan dini dan penyakit 

degeneratif, (c) Mencegah infeksi topikal bila dioleskan (melalui kulit), (d) 

Mengurangi gejala psoriasis, eksim dan dermatitis, (e) Melembutkan kulit dan 
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mengencangkan kulit dan lapisan lemak di bawahnya, (f) Mencegah keriput, kulit 

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

radiasi sinar ultra violet pada kulit. 

2.2. Radiasi Ultraviolet 

Sinar matahari mempunyai dua efek, baik menguntungkan maupun yang 

merugikan. Sinar ultraviolet merupakan bagian dari sinar matahari yang 

bertanggung jawab terhadap efek yang merugikan. Kerusakan kulit akibat sinar 

ultraviolet antara lain tergantung dari frekuensi dan lamanya sinar matahari 

mengenai kulit, intensitas sinar matahari, serta kepekaan seseorang (Agustin, R et 

al., 2013). 

1. Efek yang bermanfaat  

Sinar matahari dapat juga untuk mengobati penyakit kulit, misalnya 

psoriasis. Berpengaruh baik pada system saraf otonom dan mengurangi berbagai 

infeksi. Pembentukan melanin akan bertambah, dan kulit menjadi lebih tebal 

sehingga dapat berfungsi sebagai pelindung tubuh alami terhadap sengatan 

matahari slanjutnya (Ditjen POM, 1985). Menurut (Nair & Maseeh, 2012) efek 

yang menguntungkan dampak dari sinar matahari yaitu dapat sebagai sumber 

untama vitamin D yang diinduksi dari radiasi UVB yang mengaktivasi 7-

dehidrokolesterol menjadi vitamin D di kulit, vitamin D mempengaruhi tulang, 

usus, sisitem kekebalan dan kardiovaskular, pankreas, otot, otak dan siklus sel. 

Vitamin D adalah vitamin yang larut dalam lemak yang bertindak sebagai hormon 

steroid. 

2. Efek yang merugikan  

Efek merugikan dari sinar matahari yaitu terbagi menjadi 3 wilayah yaitu 

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. 

Sinar radiasi UV B memiliki panjang gelombang  290 – 320 nm, 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 (Shovyana dan 

Zulkarnain, 2013). Sinar UV-B bertindak terutama Pada lapisan sel epidermis 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

10 

 

 

kulit, tapi lebih genotoksik daripada radiasi UV-A. Kulit yang terbakar sinar 

matahari merupakan risiko utama Faktor untuk melanoma dan kanker kulit non-

melanoma. Sinar radiasi UV C memiliki panjang gelombang 200 – 290 nm 

Radiasi UV-C disaring oleh lapisan ozon stratosfer (Donglikar et al, 2016) 

 

 

 

Gambar 2.3 Penyerapan Sinar UV Terhadap Kulit (Amaro-Ortiz et al, 2015) 

.  

UV-A dan UV-B dapat menembus bumi sementara untuk UV-C hanya 

diserap oleh lapisan ozon. Sehingga UV-A dan UV-B dapat melukai kulit 

manusia, seperti sunburns, 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 sediaan tabir surya (Shovyana dan Zulkarnain, 2013). 

2.3.Kulit (Djuanda, 2007) 

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 yang esensial dan vital serta merupakan 

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

bervariasi pada keadaan iklim, umur, ras, dan juga bergantung pada lokasi tubuh. 

Pembagian kulit secara garis besar tersusun atas tiga lapisan utama, yaitu : 
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a. Lapisan epidermis, lapisan epidermis terdiri atas : stratum korneum 

(lapisan tanduk), stratum lusidum, stratum granulosum (lapisan 

keratohialin), stratum spinosum (stratum malphigi), dan stratum basal.  

b. Lapisan dermis, lapisan dermis adalah lapisan di bawah epidermis yang 

jauh lebih tebal daripada epidermis. Secara garis besar lapisan dermis 

dibagi menjadi dua, yaitu pars papilare dan pars retikulare. 

c. Lapisan subkutis, jaringan subkutis merupakan lapisan yang langsung 

dibawah dermis. Batas antara jaringan subkutis dan dermis tidak tegas. 

Ujung-ujung saraf tepi, pembuluh darah. Lapisan subkutis terdiri atas 

jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak di dalamnya. Lapisan sel-sel 

lemak berfungsi sebagai cadangan makanan. Di lapisan ini terdapat 

ujung-ujung saraf tepi, pembuluh darah, dan getah bening. 

Kulit pada manusia mempunyai peranan yang penting, selain fungsi utama 

yang menjamin kelangsungan hidup juga mempunyai arti lain, yaitu estetika, ras, 

indikator sistemik, dan sarana komunikasi non-verbal antara individu satu dengan 

yang lainnya. Fungsi utama kulit adalah proteksi, absorpsi, ekskresi, persepsi, 

pengaturan suhu tubuh, pembentukan pigmen, pembentukan vitamin D, dan 

keratinasi. 

2.3.1. Struktur kulit (Djuanda, 2007) 

 

 

 

Gambar 2.4 Struktur Kulit Manusia (Maulidia, 2010). 
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1. Lapisan epidermis,  

Lapisan ini terdiri atas stratum korneum, stratum lusidum, stradum 

granulosum, starum spinosum, dan stratum basale. Stratum korneum (lapisan 

tanduk) adalah lapisan kulit yang paling luar dan terdiri atas beberapa lapisan sel 

– sel gepeng yang mati, tidak berinti, dan protoplasmanya telah berubah menjadi 

keratin (zat tanduk). Secara alami, sel – sel yang sudah mati di permukaan kulit 

akan melepaskan diri untuk berdegenarasi.  

Stratum lusidum (daerah sawar/lapisan jernih) terdapat langsung di bawah 

lapisan korneum, merupakan lapisan sel gepeng tanpa inti dengan protoplasma 

yang berubah menjadi protein yang disebut eleidin. Lapisan tersebut tampak jelas 

di telapak tangan dan kaki. 

Stratum granulosum (lapisan keratohialin/lapisan seperti butir) merupakan 2 

atau 3 lapis sel gepeng dengan sitoplasma berbutir kasar dan terdapat inti di 

antaranya. Butir – butir kasar ini terdiri atas keratohialin. 

Stratum spinosum (stratum malphigi/lapisan sel duri) atau disebut prikle cell 

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

yang besarnya berbeda – beda karena adanya proses mitosis. Di antara sel – sel 

spinosum terdapat pula sel Langerhans. Sel – sel stratum spinosum banyak 

mengandung glikogen. 

Stratum germinativum (lapisan sel basal) terdiri atas sel – sel berbentuk 

kubus (kolumnar) yang tersusun vertical pada perbatasan dermo-epidermal 

berbaris seperti pagar (palisade). Di dalam stratum germinativum terdapat sel – sel 

melanosit, yaitu sel-sel yang tidak mengalami keratinisasi dang fungsinya hanya 

membentuk pigmen melanin dan memberikannya kepada sel-sel  keratinosit 

melalui dendritnya. 

2. Lapisan dermis  

Lapisan dermis adalah lapisan di bawah epidermis yang jauh lebih tebal 

daripada epidermis. Lapisan ini terbentuk oleh lapisan elastis dan fibrosa padat 

dengan elemen selular, kelenjar dan folikel rambut. Secara garis besar dibagi 

menjadi dua bagian yaitu, Pars papilare dan  Pars retikulare. 

Pars papilare yaitu bagian yang menonjol ke epidermis, berisi ujung serabut 

saraf dan pembuluh darah. Pars retikulare, yaitu bagian bawah dermis yang 
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berhubungan dengan subkutis, bagian ini terdiri dari serabut-serabut penunjang 

misalnya serabut kolagen, elastin, dan retikulin. 

3. Lapisan subkutis (hypodermis)  

Lapisan hypodermis merupakan kelanjutan dermis, terdiri atas jaringan ikat 

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

dengan inti terbesar ke pinggir karena sitoplasma lemak yang bertambah. Lapisan 

sel-sel lemak disebut panikulus adipose yang berfungsi sebagai cadangan 

makanan. Didalam lapisan ini terdapat ujung-ujung saraf tepi, pembuluh darah, 

dan getah bening. 

2.3.2. Fisiologi kulit (Djuanda, 2007) 

1. Proteksi, kulit ini akan menjaga bagian dalam tubuh terhadap gangguan fisik 

atau mekanik. Serabut elastis yang terdapat pada dermis serta jaringan 

lemak subkutan berfungsi mencegah trauma mekanik langsung terhadap 

interior tubuh. Lapisan tanduk dan mantel lemak kulit menjaga kadar air 

tubuh dengan cara mencegah keluarnya air dari dalam tubuh dan mencegah 

penguapan air, dapat berfungsi sebagai barier terhadap racun dari luar. 

Selain itu, mantel asam dapat berfungsi untuk mencegah pertumbuhan 

bakteri di kulit. 

2. Absorpsi, beberapa bahan dapat diabsorpsi kulit masuk ke dalam tubuh 

melalui dua jalur yaitu melalui epidermis dan melalui kelenjar sebasea. 

Permeabilitas kulit terhadap O2, CO2, dan uap air memungkinkan kulit ikut 

mengambil bagian pada fungsi respirasi. Kemampuan absorpsi kulit 

dipengaruhi oleh tebal tipisnya kulit, hidrasi kelembaban, dan metabolisme. 

3. Ekskresi, kelenjar-kelenjar kulit mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna 

lagi atau sisa metabolisme dalam tubuh berupa NaCl, urea, asam urat, dan 

ammonia. 

4. Persepsi sensoris, kulit bertanggung jawab sebagai indera terhadap 

rangsangan dari luar berupa tekanan, raba, suhu, dan nyeri melalui beberapa 

reseptor seperti benda meissner, diskus markell, dan korpuskulum golgi 

sebagai resptor raba, korpuskulum pacini sebagai reseptor tekanan, 

korspuskulum ruffini dan benda krauss sebagai reseptor nyeri. Rangsangan 
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dari luar diterima oleh resptor-reseptor tersebut dan diteruskan ke sistem 

saraf pusat dan selanjutnya diinterpretasi oleh korteks serebri. 

5. Pengaturan suhu tubuh, kulit melakukan peranan ini dengan cara 

mengeluarkan keringat dan mengerutkan (otot berkontraksi) pembuluh 

darah kulit. Pada saat temperatur badan menurun terjadi vasokontriksi 

sedangkan pada saat temperatur badan meningkat terjadi vasodilatasi untuk 

meningkatkan pembuangan panas. 

6. Pembentukan pigmen, sel pembentuk pigmen (melanosit) terletak di lapisan 

basal. Jumlah, tipe, ukuran, dan distribusi pigmen melanin akan menentukan 

variasi warna kulit seseorang. 

Keratinisasi, proses kerartinisasi ini berlangsung secara normal kira-kira 

selama 14-21 hari dan memberikan perlidungan kulit terhadap infeksi secara 

mekanis fisiologik. 

2.4.Tabir Surya 

Kosmetik adalah sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian 

luar tubuh manusia meliputi epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital 

bagian luar, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau 

melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik (BPOM, 2003). 

Tabir surya didefinisikan sebagai senyawa yang secara fisik atau kimia 

dapat digunakan untuk menyerap sinar matahari secara efektif terutama daerah 

emisi gelombang UV sehingga dapat mencegah gangguan pada kulit akibat 

pancaran langsung sinar UV (Taufikkurohmah, 2005). 

Menurut Ilyas (2015), hal-hal yang diperlukan dalam tabir surya adalah: (a) 

Efektif dalam menyerap sinar eritmogenik pada rentang panjang gelombang 290-

320 nm tanpa menimbulkan gangguan yang akan mengurangi efisiensinya atau 

yang akan menimbulkan toksik atau iritasi, (b) Memberikan transmisi penuh pada 

rentang panjang gelombang 300-400 nm untuk memberikan efek terhadap tanning 

maksimum, (c) Tidak mudah menguap dan resisten terhadap air dan keringat, (d) 

Memiliki sifat-sifat mudah larut yang sesuai untuk memberikan formulasi 

kosmetik yang sesuai, (e) Tidak berbau dan memiliki sifat-sifat fisik yang 

memuaskan, misalnya daya lengketnya, dan lain-lain, (f) Tidak menyebabkan 
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toksik, tidak iritan, (g) Dapat mempertahankan daya proteksinya selama beberapa 

jam, (h) Stabil dalam penggunaan, (i) Tidak menimbulkan noda pakaian. 

Syarat mutu sediaan tabir surya menurut SNI 16-4399-1996 yaitu homogen, 

memiliki pH 4,5-8,0, Viskositas 25˚C (2000 – 50000) dan minimal nilai SPF 4. 

Berdasarkan pada mekanisme aksinya, tabir surya dapat dibagi menjadi tabir 

surya kimiawi yang mampu megubah panjang gelombang berenergi tinggi 

menjadi energi yang rendah dan tabir surya fisik yang disamping mampu 

mengabsorpsi sinar ultraviolet dapat juga mampu memantulkan sinar ultraviolet 

(Depkes RI, 2000). Menurut (Barel et al, 2001) beberapa bahan aktif yang biasa 

digunakan sebagai sediaan tabir surya baik secara fisika maupun kimia yaitu : 

 

Tabel II.3 Bahan Aktif Tabir Surya 

Nama bahan Kosentrasi (%) Absorban 

Aminobenzoic acid Up to 15 UVB 

Avobenzone 2 – 3 UVA 1 

Cinoxate Up to 3 UVB 

Dioxybenzone Up to 3 UVB , UVA II 

Ensulizole Up to 4 UVB 

Homosalate Up to 15 UVB 

Meradimate Up to 5 UVA II 

Octocrylene Up to 10 UVB 

Octinoxate Up to 7,5 UVB 

Oxtisalate Up to 5 UVB 

Ocybenzone Up to 6 UVB, UVA II 

Padimate O Up to 8 UVB 

Sulisobenzone Sampai 10 UVB, UVA II 

Titanium dioksida 2 – 25 Fisika (UVB, UVA II) 

Trolamine salicylate Up to 12 UVB 

Zinc oxide 20 – 20 Fisika (UVB, UVA II, 

UVA I) 
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1. Tabir Surya Kimiawi atau Organik  

Struktur kimiawi bekerja dengan cara menyerap atau mengabsorbsisinar UV 

sehingga penetrasinya kedalam epidermis kulit akan terhambat. Komposisi 

kimia tabir surya UVB mencangkup 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 bisa 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). Tabir surya fisik bekerja dengan cara 

memantulkan dan menghamburkan radiasi UV (Setiawan, 2010). 

 

 

 

Gambar 2.5 Mekanisme aksi tabir surya organik dan inorganik (Nayyir-Mazhir  

et al., 2013) 

 

Menurut  (Shovyana dan Zulkarnain, 2013) ada beberapa faktor yang perlu 

dipertimbangkan dalam pembuatan formula sediaan tabir surya, yaitu :  

1) Harus terasa nyaman dalam penggunaanya, terutama untuk produk yang 

sering digunakan diluar ruangan sehingga pengemasannya harus efektif. 

2) Zat aktif harus memenuhi kuantitas untuk memberikan perlindungan dan 

manfaat efektif. 

3) Zat aktifnya harus kompaktibel dengan bahan pembawa dalam sediaan. 
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4) Zat aktifnya harus memungkinkan membentuk lapisan tipis yang tidak 

mudah menguap (none-volatile)  pada permukaan kulit. 

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

(Iswari,2007). 

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

preparat ini adalah daya tahannya terhadap air, sehingga tidak terganggu 

oleh preparasi dan air kolam renang atau laut. 

2. Emulsi (non-minyak m/a, semi minyak dual emulsion, dan lemak a/m), 

semi minyak dual emulsion dan lemak a/m digunakan sebagai dasar 

preparat tabir surya. Kandungan lemaknya tinggi tampak mirip minyak, 

sedangkan yang bukan minyak mirip preparat yag berbahan air. 

Keuntungan dari preparat emulsi ini adalah penampakannya yang menarik, 

serta konsistensinya yang menyenangkan sehingga memudahkan untuk 

pemakaian. 

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

ini adalah tidak berlemak dan tidak lengket, sehingga lebih menyenangkan 

untuk dipakai, akan tetapi kekurangannya adalah mudah laru dala air.  

2.5. Sun Protection Factor (SPF) 

MED didefinisikan sebagai jangka waktu terendah atau dosis radiasi sinar 

UV yang dibutuhkan untuk menyebabkan terjadinya erythema (Pratama & 

Zulkarnain, 2015). Metode uji SPF antara lain yaitu uji invivo dan invitro.  

Menurut (Donglikar et al, 2016) Uji secara in-vivo dapat didefinisikan, 

seperti yang diusulkan oleh FDA pada tahun 1978, sebagai Rasio numerik antara 

dosis eritema minimal (MED) dari Kulit yang dilindungi tabir surya, dioleskan 

dalam jumlah 2 mg / cm2 dan Dosis minimal Erythemal dari kulit yang tidak 

terlindungi, bersifat matematis Relasi yang bisa diwakili oleh persamaan:  
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Dutra, et al., (2004) menggunakan persamaan yang telah dikembangkan  

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

menggunakan spektrofotometer, persamaanya adalah sebagai berikut : 

 

                           ∑                  

   

   

 

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 et al., 

(2004). 

 

Tabel II.4 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 

 

Berdasarkan tipe kulit dan tingkat pigmentasi, kulit manusia terbagi menjadi 

enam tipe yaitu (Purwanti et al., 2005): 

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

sensitif. 
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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. 

 

Tabel II.5 Keefektifan Sediaan Tabir Surya Berdasarkan Nilai SPF (Zulkarnain, 

2013) 

No Nilai SPF  Kategori Proteksi Tabir Surya 

1 6-9 Proteksi rendah 

2 10-25 Proteksi sedang 

3 30-50 Proteksi tinggi 

4 50+ Proteksi sangat tinggi  

 

2.6. Krim 

Menurut Farmakope Indonesia Edisi III, krim adalah sediaan setengah 

padat, berupa emulsi mengandung air tidak kurang dari 60% dan dimaksudkan 

untuk pemakaian luar. Sedangkan menurut (Ansel, 2010) Krim adalah sediaan 

semi padat  mengandung satu atau lebi bahan obat terlarut atau terdispersi dalam 

bahan dasar yang sesuai, dan memiliki tipe emulsi m/a (minyak dalam air) dan  

a/m (air dalam minyak). 

Jika minyak yang merupakan fase terdispersi dan larutan air merupakan fase 

pembawa, sistem ini disebut emulsi minyak dalam air. Jika air atau larutan air 
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yang merupakan fase terdispersi dan minyak atau bahan seperti minyak 

merupakan fase pembawa, sistem ini disebut emulsi air dalam minyak. Emulsi 

dapat distabilkan dengan penambahan bahan pengemulsi yang mencegah 

koalesensi, yaitu penyatuan tetesan kecil menjadi tetesan besar dan akhirnya 

menjadi satu fase tunggal yang memisah (Depkes RI, 1995). 

Sifat umum sediaan krim ialah mampu melekat pada permukaan tempat 

pemakaian dalam waktu yang cukup lama sebelum sediaan in dicuci atau 

dihilangkan. Krim dapat memberikan efek mengkilat, berminyak, melembabkan, 

dan mudah tersebar merata, mudah berpenetrasi pada kulit, mudah/sulit diusap, 

mudah atau sulit dicuci dengan air (Juwita et al, 2012). 

Ada beberapa tpe krim seperti emulsi, air terdispersi dalam minyak (a/m) 

dan emulsi minyak terdispers dalam air (m/a). Sebagai pengemulsi dapat 

digunakan surfaktan anionik, kationik dan non aionik. Untuk krim tipe a/m 

digunakan : sabun polivalen, span, adeps lanae, kolesterol, cera. Untuk tipe m/a 

digunakan : trietanolaminum, asam stearat, natrium stearat, kalium stearat, 

ammonum stearat (Anief, 1994).  

Beberapa keuntungan dari masing-masing krim tipe m/a ataupun a/m 

(Widyastuti, 2011): 

a. Basis krim tipe 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 antara 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 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 memberikan efek oklusif dan 

hangat pada kulit meskipun sedikit, karena setelah fase air menguap pada kulit 
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tertinggal suatu lapisan film dari lemak, dapat memberikan efek kerja obat yang 

lebih lama karena dapat lebih lama tinggal di kulit dan tidak cepat mengering. 

2.7. Vanishing Krim 

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 dipermudah oleh emulsi minyak dalam air yang terkandung didalamnya. 

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

semipermeabel setelah air menguap pada tempat yang digunakan (Widyastuti, 

2011).  

2.7.1. Formulasi Basis 

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

2011): 

Bahan     % b/b 

Asam stearat    15 

Malam putih    2 

Vaselin putih    8 

Trietanolamin    1,5 

Nipagin    0,25 

Nipasol    0,125 

Aquadest sampai dengan  100 

 

2.8. Emulgator (Emulsifying agent) dan Surfaktan 

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). 

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 
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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. 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 

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 muatan 

positif dan negatif. Contohnya surfaktan yang mengandung asam amino, 

betain, fosfobetain. 

Pada formulasi sediaan krim ini, emulgator yang digunakan yaitu kombinasi 

antara asam stearat dan trietanolamin. Asam stearat akan membentuk krim yang 
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stabil jika digabungkan dengan trietanolamina (TEA) (Hamzah et al., 2014). Menurut 

Kim (2004), proses penyabunan antara trietanolamina dengan asam stearat yang 

menghasilkan sabun stearat terjadi pada suhu ±65
o
C. Sabun stearat berupa 

trietanolamin-stearat yang terbentuk juga berfungsi sebagai emulgator yang 

menstabilkan emulsi melalui pembentukan monolayer yang stabil. Reaksi 

penyabunan yang terjadi ditunjukkan pada gambar berikut: 

 

 

 

Gambar 2.6 Reaksi Penyabunan Trietanolamin-Stearat (Puspita, 2012). 

2.9. Titanium dioksida. 

 

 

Gambar 2.7 Struktur Kimia Titanium Dioksida (Akurati, 2007) 

 

Titanium dioksida (TiO2) berbentuk serbuk putih, tidak berbau, tidak berasa 

dan memiliki berat molekul 79.88. Kelarutan titanium dioksida yaitu praktis tidak 

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

Larut dalam asam fluorida dalam asam sulfat panas terkonsentrasi. Kelarutan 

tergantung pada perlakuan panas sebelumnya, pemanasan berkepanjangan 

menghasilkan bahan yang kurang larut dan sangat stabil pada suhu tinggi. 

Titanium dioksida harus disimpan dalam wadah tertutup baik, terlindung dari 

cahaya, di tempat yang sejuk dan kering (Rowe et al., 2009). TiO2 memiliki tiga 
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bentuk Kristal yaitu anatase, rutil dan brokite. Bentuk Kristal yang bisa digunakan 

sebagai sediaan tabir surya yaitu rutil dan anatase. Anatase adalah bentuk 

polimorfk TiO2 yang paling mudah dikenali dan memiliki aktivitas fotokatalitik 

lebih tinggi dibandingkan dengan rutil (Manaia et al, 2013) 

TiO2 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 yang rendah (Setiawan, 2010). 

Penggunaan TiO2 pada sediaan 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 ke kulit (Schueller & Romanowski, 2003). 

Menurut (Barel et al., 2009) kosentrasi titanium dioksida yang dapat digunakan 

sebagai tabir surya yaitu berkisar 2-25%. Titanium dioksida juga dapat digunakan 

sebagai perlindungan UV yaitu menghindari UV-B dan UV-C (Hernandez et al, 

2016) 

2.10. Bahan penyusun  

1. Asam stearat 

 

Gambar 2.8 Struktur Kimia Asam Stearat 

 

Asam stearat merupakan kristal padat warna putih, sedikit kekuningan, 

mengkilap, sedikit berbau dan berasa seperti lemak. Sangat larut dalam benzene, 

CCl4, kloroform, dan eter; larut dalam etanol (95%), heksan dan propilen glikol, 

praktis tidak larut dalam air. Inkompaktibilitas dengan logam hidroksi, obat 

naproxen dan bahan pengoksidasi. Asam stearat memiliki beberapa sinonim yaitu 

Acid cetylacetic; Crodacid; E570; Edernol, dengan rumus molekul C18H36O2dan 

memiliki berat molekul 284,47 
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Asam stearat berfungsi sebagai bahan penstabil emulsi. Asam stearat dalam 

sediaan topical digunakan sebagai pembentuk emulsi dengan konsentrasi kadar 1-

20%. Sebagian dari asam stearat dinetralkan dengan alkalis atau TEA untuk 

memberikan tekstur krim yang elastik (Rowe et al., 2009). 

2. Trietanolamin  

 

 

Gambar 2.9 Struktur Kimia Trietanolamin 

 

Trietanolamin merupakan Cairan kental, tidak berwarna, bau lemah mirip 

amoniak, sangat higroskopis. Dapat bercampur dengan air, alcohol, gliserin; larut 

dalam gliserin. Dalam formulasi digunakan sebagai bahan pembentuk emulsi. 

Kegunaan lain yaitu sebagai buffer, pelarut, humektan dan polimer plasticizer. 

Trietanolamin memiliki beberapa sinonim yaitu TEA, triethylolamin, 

rihydroxytriethylamine, trolaminum. Trietanolamin mempunyai rumus molekul 

C6H5NO3, berat molekul 149,19 dan pH 10,5. Trietanolamin bila dicampur 

dalam proporsi yang seimbang dengan asam lemak seperti asam stearat atau asam 

oleat akan membentuk sabun anionik yang berguna sebagai bahan pengemulsi 

yang menghasilkan emulsi tipe M/A dengan pH 8 (Rowe et al., 2009). 

3. Malam putih 

Malam putih atau biasa disebut dengan White beeswax atau cera album 

memiliki pemerian tidak berasa, serpihan putih dan sedikit tembus cahaya. 

Kelarutan larut dalam kloroform, eter, minyak menguap; sedikit larut dalam 

etanol (95%), praktis tidak larut dalam air, memiliki suhu lebur 61-65°C. 

Penggunaan bahan penstabil emulsi, bahan pengeras. Pada sediaan krim dan 

ointments digunakan untuk menigkatkan konsistensi dan menstabilkan emulsi air 

dalam minyak (Rowe et al., 2009). 

4. Vaselin putih  

Vaselin putih atau biasa disebut White petrolatum; white petrolaum jelly 

memiliki pemerian berwarna putih, tembus cahaya, tidak berbau dan tidak berasa. 
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Kelarutan praktis tidak larut dalam aseton, etanol, gliserin dan air; larut dalam 

benzene, kloroform, eter, heksan dan minyak menguap. Vaselin album digunakan 

sebagai Emolien cream, topical ointments dengan konsentrasi antara 10-30% 

(Rowe et al., 2009). 

5. Gliserin  

 

Gambar 2.10 Struktur Kimia Gliserin 

 

Gliserin adalah, tidak berwarna, tidak berbau, kental, cairan higroskopis, 

rasa manis, kira-kira 0,6 kali semanis sukrosa. Larut pada aseton, Praktis tidak 

larut pada Benzene; Kloroform; Etanol (95%), Minyak praktis tidak larut, Larut 

air. Gliserin memiliki sinonim Glicerol, Glycerolum, Pricerine, Glycon G-100. 

Rumus molekul dari gliserin yaitu C3H8O3 dengan berat molekul 92,09. 

Penggunaan gliserin sebagai emolien dan humektan <30 % (Rowe et al., 2009). 

6. Propilen Glikol 

 

 

Gambar 2.11 Struktur Kimia Propilen Glikol 

 

 Propilen glikol memiliki sinonim 1,2-Dihidroksipropan, 2-hidroksipropanol, 

metil etilen glikol, propan-1,2-diol, dengan rumus molekul C3H8O2 dan BM 

76.09. Propilen glikol bahan tidak berwarna, kental, praktis tidak berbau, cair, 

manis, rasa sedikit pedas menyerupai gliserin. Larut dengan 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 
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pengawet dalam berbagai parenteral dan non parenteral 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. 

 Propilen glikol stabil pada suhu dingin, propilen glikol stabil di sebuah 

sumur tertutup kontainer, tetapi pada suhu tinggi, di tempat terbuka, ia cenderung 

untuk mengoksidasi,sehingga menimbulkan produk seperti propionaldehida, asam 

laktat, piruvatasam, dan asam asetat. Propilen glikol secara kimiawi stabil saat 

dicampur dengan etanol (95%), gliserin, atau air; larutan air dapat disterilkan 

dengan autoklaf  (Rowe et al., 2009). 

7. Nipagin  

 

 

Gambar 2.12 Struktur Kimia Nipagin 

 

Nipagin adalah kristal tidak berwarna atau kristal, serbuk kristal putih, tidak 

berbau atau hampir tidak berbau dan sedikit rasa membakar, dengan sinonim 

Asam 4-hidroksibenzoat metal ester, metal p-hidroksibenzoat, metal paraben. 

Nipagin melikili rumus molekul C8H8O3 dan BM 152,15. 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, 5 bagian propilen glikol, 400 bagian air 

(25°C), 50 bagian air (50°C) dan 30 bagian (80°C). 

Nipagin biasa digunakan sebagai pengawet 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%. 
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 Stabilitas dari bahan ini yaitu larutan pada pH 3-6 stabil (dekomposisi 

kurang dari 10%) selama 4 tahun penyimpanan pada suhu ruang (Rowe et al., 

2009). 

8. Nipasol  

 

 

Gambar 2.13 Struktur Kimia Nipasol 

 

Nipasol adalah kristal putih, tidak berbau dan tidak berasa. 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).  

Sinonim dari nipasol adalah 4-hydroxybenzoicacid propyl ester; propagin; 

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

dan BM 180,20. Nipasol biasa digunakan sebagai pengawet antimikroba sediaan 

kosmetik, sendiri atau kombinasi dengan paraben atau pengawet yang lain. Kadar 

metilparaben untuk sediaan topikal sebesar 0,01-0,6%. Stabilitas dari nipasol yaitu 

Aktivitas mikroba berkurang dengan kehadiran surfaktan nonionik seperti 

polisorbat 80 karena miselasi (Rowe et al., 2009). 

 

9. BHT 

 

 

Gambar 2.14 Struktur Kimia BHT 

 

 Butylated hydroxytoluene (BHT)bewarna putih atau kuning pucat kristal 

padat atau bubuk dengan bau fenolik karakteristik samar, dengan rumus molekul 
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C15H24O dan memiliki BM 220.35. Kelarutan dari BHT yaitu praktis tidak larut 

dalam air, gliserin, propilenglikol, 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. 

 BHT digunakan sebagai antioksidan dikosmetik, makanan, dan obat-obatan. 

Hal ini terutama digunakan untuk keterlambatan atau mencegah ketengikan 

oksidatif lemak dan minyak dan mencegah hilangnya aktivitas vitamin yang larut 

dalam minyak, tidak stabil dengan paparan cahaya, kelembaban, dan penyebab 

panas perubahan warna dan kerugian aktivitas (Rowe et al., 2009). 

10. BHA 

 

 

Gambar 2.15 Struktur Kimia BHA 

 

 BHA merupakan serbuk putih atau hampir putih, bubuk kristal atau lilin 

berwarna putih kekuningan yang solid dengan samar, bau aromatik yang khas, 

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

methoxyphenol, 2-tert-Butyl-4-methoxyphenol. BHA memiliki rumus molekul 

C11H16O2 dengan BM  180.25. BHA 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 sebagai 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 
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digunakan dalam kombinasi dengan antioksidan lainnya, khususnya butylated 

hydroxytoluene dan alkil gallates, dan dengan sequestrants atau sinergis seperti 

asam sitrat (Rowe et al., 2009). 

11. Na-EDTA  

 

Gambar 2.16 Struktur Kimia Na-EDTA (Hogg, 2015) 

 

Na-EDTA memiliki beberapa sinonim diantaranya adalah Edetate sodium, 

edetic acid tetrasodium salt; EDTA tetrasodium, N,N0-1,2-ethanediylbis[N-

(carboxymethyl)glycine] tetrasodium salt, ethylenediaminetetraacetic acid 

tetrasodium salt, dengan rumus molekul C10H12N2Na4O8, BM 380,20. Na-EDTA 

merupakan Serbuk kristal putih, larut dalam air. Penggunaan Na-EDTA sebagai 

chellating agent dan juga sebagai pengawet anti mikroba. Pada sediaan topikal, 

Na EDTA digunakan sebagai chellating agent  dengan kadar 0,01-0,1%(Rowe et 

al., 2009). 

12. Aqua destilata ( Depkes RI, 1979) 

Aquadest merupakan cairan jernih, tidak berwarna, tidak berbau, tidak 

mempunyai rasa, digunakan sebagai pelarut. 


