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BAB III  

KERANGKA KONSEPTUAL 

Dalam pembuatan sediaan kosmetik tabir surya kali ini digunakan bahan 

aktif tabir surya yaitu titanium dioksida yang sering digunakan pada sediaan 

sunscreen pada umumnya.  

Penggunaan titanium dioksida 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 UV ke kulit (Schueller & Romanowski, 2003). Salah satu 

bahan alam yang mempunyai efek melindungi dari sinar matahari yaitu virgin 

coconut oil. VCO memiliki fungsi sebagai UV-Filter dan mencegah sunburn 

dengan nilai SPF sebesar 7,119 (Kaur dan Saraf, 2010). Selain itu, VCO juga 

memiliki banyak manfaat untuk kesehatan termasuk untuk kulit yaitu dapat 

membantu menjaga kelembaban kulit serta memulihkan kulit yang kering, kasar, 

dan keriput (Alamsyah, 2005). 

Pada jaman sekarang ini sediaan kosmetik sangat dibutuhkan oleh 

masyarakat terutama bagi kaum hawa. Sediaan kosmetik bukan hanya untuk 

mempercantik diri tetapi juga diharapkan dapat sebagai perawatan kesehatan 

terutama untuk kulit. Untuk melindungi kulit dari dampak negatif sinar matahari 

maka dibutuhkan sediaan topikal tabir surya, oleh sebab itu pemilihan titanium 

dioksida dan VCO sangat tepat jika dikombinasikan untuk sediaan krim tabir surya. 

Sediaan semisolida sangat berfungsi sebagai pembawa pada obat topikal, 

sebagai pelunak, dan sebagai pelindung. Dalam pembuatan tabir surya ini akan 

dibuat dalam bentuk sediaan krim. Krim memiliki beberapa keuntungan yaitu 

mudah saat digunakan, penyebaran di kulit mudah merata dan cara kerjanya 

langsung pada jaringan setempat. Penambahan emulgator asam stearat dan TEA 

bertujuan untuk menstabilkan sediaan krim. 

Berdasarkan uraian diatas maka akan dilakukan optimasi formula krim m/a 

dari titanium dioksida dengan berbagai kadar VCO yaitu 15%, 20%, 25% dengan 

menggunakan emulgator asam stearat dan TEA. 
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Gambar 3.1.  Alur Kerangka Konseptual 

 

Titanium dioksida sebagai bahan 

aktif untuk sediaan tabir surya 

VCO memiliki fungsi sebagai UV-

Filter dan mencegah sunburn dengan 

nilai SPF sebesar 7,119 ( Kaur dan 

Saraf, 2010 ). 

Virgin coconut oil (VCO) merupakan 

pelembab kulit alami karena mampu 

mencegah kerusakan jaringan dan 

memberikan perlindungan terhadap 

kulit. 

Dibuat sediaan krim dengan tipe 

m/a karena mudah dicuci dan 

dingin saat dioleskan 

Asam stearat dan TEA sebagai 

emulgator dalam krim yang 

berfungsi sebagai penstabil 

emulsi 

Sediaan tabir surya dengan  

berbagai kadar VCO 15%, 20%, 

25% 

Peningkatan kadar VCO dapat 

memberikan perbedaan pada 

karakteristik fisik, kimia, dan 

nilai SPF serta melihat kestabilan 

krim tabir surya. 


