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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sinar ultraviolet (UV) merupakan komponen utama yang dipancarkan oleh 

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

pada kulit (Hassan et al., 2013; Balakrishnan and Narayanaswamy, 2011). Radiasi 

UVA dan UVB dapat menimbulkan tanning dan sunburn, namun UVA lebih 

efektif menimbulkan tanning, sebaliknya UVB lebih efektif menimbulkan 

sunburn (Benson, 2008).   

Kulit merupakan pembungkus yang elastis yang melindungi tubuh dari 

pengaruh lingkungan. Kulit terbagi menjadi tiga lapisan pokok, yaitu epidermis, 

dermis atau korium, dan jaringan subkutan. Kulit memiliki berbagai fungsi 

diantaranya sebagai pelindung, pengatur suhu tubuh, penyerap, indera perasa dan 

faal pengetahuan (faal sekretoris). Epidermis memberi warna pada kulit dan 

melindungi kulit dari akibat buruk sinar UV (Harahap, 2000). 

Berbagai upaya dilakukan untuk memberikan perlindungan kulit terhadap 

radiasi sinar UV. Salah satu yang paling umum dilakukan adalah dengan 

menggunakan produk tabir surya. Tabir surya sediaan topikal dapat dibedakan 

menjadi dua macam yaitu tabir surya kimiawi dan tabir surya fisik. Mekanisme 

perlindungan tabir surya pemblok kimiawi adalah bekerja dengan cara menyerap 

sinar UV. Mekanisme perlindungan tabir surya pemblok fisik adalah dengan 

menghalangi sinar UV menembus masuk lapisan kulit dengan cara 

menghamburkan sinar UV karena sifat fisiknya. Dalam jumlah yang cukup, 

penghadang fisik ini akan memantulkan sinar UV, visibel dan infra merah. Tabir 

surya fisik sangat efektif untuk melindungi kulit terhadap paparan sinar UVA 

maupun UVB. Contoh tabir surya fisik adalah titanium dioksida (TiO2), seng 

oksida  (ZnO), petrolium merah, kromium oksida dan kobal oksida (Shaat, 1990).  

Pengembangan kosmetik untuk tabir surya dewasa ini banyak digunakan 

bahan aktif kimia sintetik dan bahan aktif dari bahan alam (Brezova et al.,2005). 
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Bahan aktif yang digunakan adalah kombinasi antara bahan kimia sintetik dan 

bahan alam. Bahan kimia yang digunakan adalah TiO2. TiO2 mempunyai efek 

yang sama dan memiliki kegunaan yang sama dengan ZnO. TiO2  dapat 

memantulkan cahaya UV dan digunakan sebagai tabir surya fisik, TiO2 juga 

merupakan bahan dari beberapa kosmetik (Sweetman, 2009). 

Salah satu tanaman yang dapat dikembangkan sebagai tabir surya adalah 

kencur (Kaempferia galanga L). Salah satu senyawa yang terdapat dalam kencur 

adalah etil p- metoksisinamat (EPMS) yang diperoleh dari rimpang kencur. EPMS 

adalah salah satu senyawa hasil isolasi rimpang kencur yang merupakan bahan 

dasar tabir surya yaitu pelindung kulit dari sengatan sinar matahari (Hudha, 2013). 

Mekanisme kerja EPMS sebagai pengeblok kimia untuk anti UVB (Martindale 

1989). 

Usaha untuk mendapatkan berbagai inovasi baru yang berkaitan dalam 

pembuatan sediaan obat selalu dilakukan, agar obat yang dibuat sesuai dengan 

target yang dikehendaki secara farmasetis maupun farmakologis. Untuk 

kemudahan penggunaan pada kulit, maka perlu diformulasi menjadi suatu sediaan 

farmasi. Bentuk sediaan yang dipilih adalah krim dengan tipe minyak dalam air 

(m/a) karena lebih lembut, mudah dicuci dan dihilangkan dari permukaan kulit, 

serta bisa bersifat sebagai emollient (Sulaiman & Kuswahyuning, 2008).  

Formulasi krim mengandung fase minyak, fase minyak yang digunakan adalah 

VCO (Virgin Coconut Oil). Pemanfaatan VCO dalam sediaan semi padat 

dimungkinkan karena memiliki sejumlah sifat yang baik terhadap kulit yaitu 

bersifat emollient dan moisturizer (Agero dan Verallo-Rowell, 2004). VCO 

memiliki keunggulan, yaitu kadar air dan asam lemak bebas rendah, tidak 

berwarna (bening), beraroma harum, dan daya simpan lebih lama (Five, 2004). 

Dalam perkembangannya VCO telah dimanfaatkan sebagai bahan baku farmasi, 

kosmetik, dan pangan (Rindengan dan Hengki, 2004). 

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

untuk membuat formulasi sediaan krim m/a tabir surya yang mengandung EPMS 

dan titanium dioksida dalam fase minyak VCO dengan kadar 15%, 17,5%, dan 

20%. 
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1.2 Rumusan Masalah 

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

dalam krim yang mengandung titanium dioksida dan  EPMS menggunakan 

emulgator tween 80 dan span 20 terhadap perbedaan karakteristik fisik 

(organoleptis, viskositas, daya sebar, dan homogenitas), karakteristik kimia (pH 

sediaan), dan stabilitas (freeze thaw dan tiga suhu) sediaan krim tabir surya? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

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

dalam krim yang mengandung titanium dioksida dan  EPMS menggunakan 

emulgator tween 80 dan span 20 terhadap perbedaan karakteristik fisik 

(organoleptis, viskositas, daya sebar, dan homogenitas), karakteristik kimia (pH 

sediaan), dan stabilitas (freeze thaw dan tiga suhu) sediaan krim tabir surya. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pengembangan 

formula krim tabir surya titanium dioksida dan  EPMS dengan fase minyak VCO 

menggunakan emulgator tween 80 dan span 20. 


