
 

 

 

 

 

 

 

                                     

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara yang beriklim tropis dengan paparan 

sinar matahari sepanjang musim. Sinar matahari yang sampai di permukaan bumi 

dan mempunyai dampak dibedakan menjadi sinar ultraviolet A atau UV-A (λ 320-

400 nm), sinar UV-B (λ 280-320 nm) dan sinar UV-C (λ 100-280 nm) (WHO, 

2009). Menurut Soebaryo dan Jacoeb (2007), sinar UV-A memiliki energi lebih 

sedikit jika dibandingkan dengan UV-B dan UV-C, tetapi mempunyai identitas 

sinar lebih banyak sampai ke pemukaan bumi dan akan menyebabkan perubahan 

warna kulit menjadi coklat kemerahan. Sinar UV-B memiliki energi yang lebih 

besar dari pada UV-A, tetapi intensitas sinar yang sampai ke permukaan bumi 

lebih sedikit dan akan menyebabkan berbagai reaksi di dalam tubuh. Sinar UV-C 

yang secara alamiah telah diabsorbsi oleh lapisan atmosfer lebih berbahaya 

dibandingkan UV-A dan UV-B. 

Menghindari dampak negatif dari sinar matahari maka diperlukan 

perlindungan pada kulit salah satunya berupa kosmetik tabir surya. Tabir surya 

dapat menyerap sedikitnya 85% sinar matahari pada panjang gelombang 290-320 

nm untuk UVB tetapi dapat meneruskan sinar pada panjang gelombang lebih dari 

320 nm untuk UVA (Suryanto, 2012).   

Tabir surya terbagi menjadi dua bagian yaitu tabir surya fisik yang bekeja 

dengan memantulkan radiasi sinar UV tersebut atau UV blocker dan tabir surya 

kimia yang bekerja dengan menyerap radiasi sinar UV atau UV absorbent. 

Contoh tabir surya fisik antara lain titanium dioksida dan zink oksida, sedangkan 

contoh tabir surya kimia adalah benzofenon dan antranilat (Shai A et al., 2009).  

Tabir surya dapat dibuat dalam berbagai bentuk sediaan seperti : krim,losio 

dan salep (Departemen Kesehatan RI, 1985). Namun, Basis krim disukai pada 

penggunaan sehari-hari karena memiliki keuntungan yaitu setelah pemakaian 

tidak menimbulkan bekas, tidak berminyak serta memiliki kemampuan 

penyebaran yang baik (Ansel, 2010). 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

Bahan aktif sediaan tabir surya pada penelitian ini adalah Titanium 

dioksdida dengan fase minyak yaitu virgin coconut oil (VCO). Titanium dioksida 

atau TiO2 adalah tabir surya yang aman, efektif, dan berspektrum luas, bekerja 

secara fisik (Villalobos-Hernandez, Muller-Goymann, 2006). Penggunaan TiO2 

dalam kosmetik adalah sebagai tabir surya bertujuan untuk meningkatkan proteksi 

terhadap radiasi UVA yang berbahaya karena pada umumnya sediaan tabir surya 

yang hanya mengandung UV filter kimia tidak dapat menahan radiasi sinar UV ke 

kulit (Schueller & Romanowski, 2003). 

Menurut Hasibuan (2011), VCO merupakan pelembab kulit alami karena 

mampu mencegah kerusakan jaringan dan memberikan perlindungan terhadap 

kulit tersebut. Susunan molekular dari VCO memberikan tekstur lembut dan halus 

pada kulit. VCO memiliki fungsi sebagai UV-filter dan mencegah sunburn dengan 

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

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

keunggulannya adalah terletak pada 90% kandungan asam lemak jenuhnya yaitu 

C-8 (asam kaprilat), C-10 (asam kaprat), C-12 (asam laurat)  dan C-14 (asam 

miristat), yang sebagian besar merupakan Medium Chain Triglycerides (MCT) 

dan antioksidannya seperti tokoferol. Kandungan asam laurat (± 53%) dan 

tokoferol (0,5 mg/100 g minyak kelapa) dapat bersifat 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 et al., 

2008).  

Untuk mendapatkan suatu bentuk sediaan krim dibutuhkan eksipien utama 

yaitu fase minyak, fase cair, dan surfaktan (Anwar, 2012). Emulgator atau 

surfaktan dalam sediaan krim berfungsi untuk menurunkan tegangan permukaan 

antara kedua fase yang tidak saling bercampur tersebut yang bekerja dengan 

mengurangi gaya tarik-menarik antar molekul dari kedua fase tersebut sehingga 

fungsi emulgator tersebut berkenaan dengan peningkatan stabilitas emulsi 

(Anwar, 2012).  



 

 

 

 

 

 

 

                                     

Pada penelitian ini emulgator yang digunakan adalah kombinasi span 20- 

tween 80. Kombinasi emulgator span 20 dan tween 80 mampu membentuk emulsi 

minyak dalam air (m/a) dengan konsetrasi 1-10% (Rowe et al., 2009).  

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

5%, dan 10%) terhadap karakteristik fisika, kimia, stabilitas dan nilai SPF krim 

titanium dioksida dengan kombinasi emulgator span 20-tween 80 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%, 10%) terhadap karakteristik 

fisik (organoleptis, viskositas, daya sebar), karakteristik kimia (pH) dan nilai SPF 

sediaan krim tabir surya titanium dioksida ? 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Untuk melihat pengaruh penambahan kadar VCO (2,5%, 5%, 10%) 

terhadap karakteristik fisik (organoleptis, viskositas, daya sebar), karakteristik 

kimia (pH) dan dapat meningkatkan nilai SPF sediaan krim tabir surya titanium 

dioksida. 

 

1.4.  Hipotesis Penelitian 

Peningkatan kadar VCO dapat memberikan perbedaan hasil karakteristik 

fisik (organoleptis, viskositas, daya sebar), karakteristik kimia (pH) dan dapat 

meningkatkan nilai SPF sediaan krim tabir surya titanium dioksida. 

. 

 

1.5. Manfaat 

 Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan sediaan krim tabir surya 

titanium dioksida yang memiliki konsentrasi VCO terbaik dalam hal parameter uji 

mutu fisik,kimia, serta diharapkan dapat meningkatkan nilai SPF. 

 


