
 

 

 

 

 

 

 

                                     

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Kelapa 

Kelapa adalah salah satu jenis tanaman yang termasuk ke dalam suku 

pinang-pinangan (arecaceae). Semua bagian pohon kelapa dapat dimanfaatkan, 

mulai dari bunga, batang, pelepah, daun, buah, bahkan akarnya pun dapat 

dimanfaatkan. Batang pohon kelapa merupakan batang tunggal, tetapi terkadang 

dapat bercabang. Tinggi pohon kelapa dapat mencapai lebih dari 30 cm. Daun 

kelapa tersusun secara majemuk, menyirip sejajar tunggal, berwarna kekuningan 

jika masih muda dan berwarna hijau tua jika sudah tua. 

Klasifikasi Tanaman Kelapa  

 Kingdom: Plantae  

 Subkingdom: Tracheobionta  

 Super divisi : Spermatophyta  

 Divisi: Magnoliophyta  

 Kelas : Liliopsida  

 Subkelas: Arecidae  

 Ordo: Arecales  

 Famili : Arecaceae  

 Genus: Cocos  

 Spesies : Cocos nucifera L.  

(Anonim, 2003) . 

2.2.  Minyak Kelapa Murni (Virgin Coconut Oil) 

Virgin Coconut Oil (VCO) adalah minyak yang dihasilkan dari buah 

kelapa segar. Prosesnya memanfaatkan santan kelapa yang telah diparut kemudian 

diproses lebih lanjut, VCO dapat dihasilkan tidak hanya menggunakan proses 

panas yang tinggi. Banyak alternatif lain yang dapat digunakan dalam 

pembuatannya. VCO bermanfaat bagi kesehatan tubuh, hal ini disebabkan VCO 

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

MCFA). VCO juga memiliki sejumlah sifat fisik yang menguntungkan.  



 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

Diantaranya, memiliki kestabilan secara kimia, bisa disimpan dalam jangka 

panjang dan tidak cepat tengik, serta tahan terhadap panas. 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). 

 

Gambar 2.1 Buah Kelapa dan VCO 

(www.sehatdunia.com) 

 

2.2.1. Proses Pembuatan VCO 

Daging buah kelapa yang sudah dibuang batoknya kemudian diparut. 

Diambil santannya kemudian ditambah air panas (700 C) dengan perbandingan 

2:1, diperas dan disaring. Masukkan di dalam toples besar, setelah itu diamkan 

selama 2-3 jam, sampai terpisah menjadi dua bagian (krim dan skim). Lapisan 

krim kemudian ditambah 0,1 g fermipan. Fermipan dilarutkan ke dalam kurang 

lebih 10 ml air hangat-hangat kuku sambil dihancurkan. fermipan yang telah larut 

semua dimasukkan ke dalam krim dan diaduk sampai merata. Kemudian krim 

masukan dalam botol kecil 350 ml dibiarkan (diperam) selama 14, 16, 18, 20, 22, 

24 jam serta ditutup dengan tutup toples agar krim tidak terkena debu atau 

dimasuki oleh hewan. Selanjutnya pemeraman dapat dilihat bahwa krim tersebut 

sudah terbagi menjadi 3 lapisan yaitu VCO, gelondo (protein), dan air. Minyak 

dipisahkan dari galendo dengan kertas saring. Prosedur tersaji pada Gambar 2.2 

http://vicobagoes.com/


 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

Gambar 2.2 Proses Pembuatan VCO 

(Widiyanti, R.A., 2015). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

2.2.2. Kandungan Minyak Kelapa 

Minyak kelapa terkandung beberapa asam lemak yang mana komponen 

utama didalamnya yaitu Asam Laurat yang merupakan asam lemak jenuh. Asam 

laurat dalam minyak kelapa mempunyai jumlah yang paling banyak, sehingga 

tahan terhadap ketengikan akibat oksidasi. Selain itu terdapat juga kandungan 

asam lemak tak jenuh dalam minyak kelapa. Berikut dapat dilihat komposisi asam 

lemak minyak kelapa pada tabel II.1 

 

Tabel II.1 Komposisi Asam Lemak Minyak Kelapa 

No Asam Lemak Formula VCO ( %) 

1 Asam kaproat C6H12O2 0,0 - 0,8 

2 Asam kaprilat C8H16O2 5,5 - 9,5 

3 Asam kaprat C10H20O2 4,5 - 9,5 

4 Asam laurat C12H24O2 44,0 - 52,0 

5 Miristat  C14H28O2 13,0 - 19,0  

6 Palmitat   C16H32O2 7,5 - 10,5 

7 Stearat  C18H36O2 1,0 - 3,0 

8 Arachditat C19H39COOH 0,0 - 0,4 

9 Oleic C18H34O2 5,0 - 8,0  

10 Linoleic C18H32O2 1,5 - 2,5 

 

(Alamsyah, 2005). 

 

2.2.3. Manfaat VCO 

Manfaat VCO antara lain:  

Berfungsi sebagai antioksidan pelindung; membantu melindungi tubuh 

dari radikal bebas berbahaya yang meningkatkan penuaan dini dan penyakit 

degeneratife; memperbaiki pendayagunaan asam lemak essensial dan 

melindunginya dari oksidasi; mencegah infeksi topikal bila dioleskan ( melalui 

kulit ); mengurangi gejala psoriasis, eksim dan dermatitis; mendukung 

keseimbangan kimia kulit secara alami; melembutkan kulit dan mengencangkan 

kulit dan lapisan lemak di bawahnya. Mecegah keriput kulit kendor dan bercak – 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

bercak penuaan, mencegah kerusakan yang ditimbulkan radiasi sinar ultraviolet 

pada kulit; menolak oksidasi sehingga memberikan perlindungan terhadap 

oksidasi berlebihan (Haerani, 2010). 

 

2.3. Titanium Dioksida 

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

berasa dan tidak larut air serta pelarut organik. Titanium dioksida tergolong 

kedalam jenis tabir surya fisik. Tabir surya fisik adalah partikel yang memantukan 

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 flter kimia 

tidak dapat menahan radiasi sinar UV ke kulit (Schueller & Romanowski, 2003). 

Menurut FDA kosentrasi TiO2 yang dapat digunakan sebagai tabir surya yaitu 

berkisar 2-25% 

 

2.4. Kulit 

 Kulit merupakan pembungkus yang elastis yang terletak paling luar yang 

melindungi tubuh dari pengaruh lingkungan hidup manusia dan merupakan alat 

tubuh yang terberat dan terluas ukurannya, yaitu kira-kira 15% dari berat tubuh 

dan luas kulit orang dewasa1,5 m2. Kulit sangat kompleks, elastis dan sensitif, 

serta sangat bervariasi pada keadaan iklim, umur, seks, ras, dan juga bergantung 

pada lokasi tubuh serta memiliki variasi mengenai lembut, tipis, dan tebalnya. 

Rata-rata tebal kulit 1-2m. Paling tebal (6 mm) terdapat di telapak tangan dan kaki 

dan paling tipis (0,5 mm) terdapat di penis. Kulit merupakan organ yang vital dan 

esensial serta merupakan cermin kesehatan dan kehidupan (Djuanda, 2007). Kulit 

menjadi gelap dalam menanggapi sinar UV (Zubaran C, 2013). 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

2.4.1.  Anatomi Kulit Secara Histopatologik  

Pembagian kulit secara garis besar tersusun atas tiga lapisan utama, yaitu 

(Djuanda, 2007) :  

1.Epidermis  

Lapisan epidermis terdiri atas : 

a. Lapisan basal atau stratum germinativum. Lapisan basal merupakan lapisan 

epidermis paling bawah dan berbatas dengan dermis. Dalam lapisan basal 

terdapat melanosit. Melanosit adalah sel dendritik yang membentuk melanin. 

Melanin berfungsi melindungi kulit terhadap sinar matahari.  

b. Lapisan malpighi atau stratum spinosum. Lapisan malpighi atau disebut juga 

prickle cell layer (lapisan akanta) merupakan lapisan epidermis yang paling 

kuat dan tebal. Terdiri dari beberapa lapis sel yang berbentuk poligonal yang 

besarnya berbeda-beda akibat adanya mitosis serta sel ini makin dekat ke 

permukaan makin gepeng bentuknya. Pada lapisan ini banyak mengandung 

glikogen. 

c. Lapisan granular atau stratum granulosum (Lapisan Keratohialin). Lapisan 

granular terdiri dari 2 atau 3 lapis sel gepeng, berisi butir-butir (granul) 

keratohialin yang basofilik. Stratum granulosum juga tampak jelas di telapak 

tangan dan kaki. 

d. Lapisan lusidum atau stratum lusidum. Lapisan lusidum terletak tepat di 

bawah lapisan korneum. Terdiri dari sel-sel gepeng tanpa inti dengan 

protoplasma yang berubah menjadi protein yang disebut eleidin. 

e. Lapisan tanduk atau stratum korneum. Lapisan tanduk merupakan lapisan 

terluar yang terdiri dari beberapa lapis sel-sel gepeng yang mati, tidak berinti, 

dan protoplasmanya telah berubah menjadi keratin. Pada permukaan lapisan 

ini sel-sel mati terus menerus mengelupas tanpa terlihat.  

 

2. Dermis 

Lapisan dermis adalah lapisan dibawah epidermis yang jauh lebih tebal 

daripada epidermis. Terdiri dari lapisan elastis dan fibrosa padat dengan elemen-

elemen selular dan folikel rambut. Secara garis besar dibagi menjadi dua bagian 

yakni:  



 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

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

saraf dan pembuluh darah. 

b. Pars retikulaare, yaitu bagian di bawahnya yang menonjol ke arah subkutan. 

Bagian ini terdiri atas serabut-serabut penunjang seperti serabut kolagen, 

elastin, dan retikulin. Lapisan ini mengandung pembuluh darah, saraf, 

rambut, kelenjar keringat, dan kelenjar sebasea. 

 

3. Lapisan subkutis  

Lapisan ini merupakan lanjutan dermis, tidak ada garis tegas yang 

memisahkan dermis dan subkutis. Terdiri dari jaringan ikat longgar berisi sel-sel 

lemak di dalamnya. Sel-sel lemak merupakan sel bulat, besar, dengan inti terdesak 

ke pinggir sitoplasma lemak yang bertambah. Jaringan subkutan mengandung 

syaraf, pembuluh darah dan limfe, kantung rambut, dan di lapisan atas jaringan 

subkutan terdapat kelenjar keringat. Fungsi jaringan subkutan adalah penyekat 

panas, bantalan terhadap trauma, dan tempat penumpukan energi.  

 

 

Gambar 2.3 Anatomi Kulit 

 (www.rosaspirit.blogspot.co.id) 

 

 

http://www.rosaspirit.blogspot.co.id/


 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

2.4.2.  Fungsi Kulit 

Fungsi kulit secara umum (Djuanda et al., 2001) :  

1. Fungsi proteksi  

Kulit  menjaga  bagian  dalam  tubuh  terhadap  gangguan  fisik,  

misalnya  tekanan, gesekan,  tarikan,  zat-zat  kimia  terutama  yang  

bersifat  iritan, gangguan  yang   bersifat   panas,   misalnya   radiasi,   

sengatan   UV;   gangguan   infeksi   luar   terutama kuman maupun 

jamur.  

2.  Fungsi absorbsi  

Kulit yang sehat tidak mudah menyerap air, larutan dan benda padat, 

tetapi cairan yang mudah menguap lebih mudah diserap, begitupun yang 

larut lemak.  

3. Fungsi ekskresi  

Kelenjar-kelenjar  kulit  mengeluarkan  zat-zat yang tidak berguna atau 

sisa metabolisme dalam tubuh berupa NaCl, urea, asam urat dan amonia. 

4. Fungsi persepsi  

Kulit  mengandung  ujung-ujung  syaraf  sensorik  di  dermis  dan  

subkutis.  Terhadap  rangsangan  panas  diperankan  oleh  badan-badan  

ruffini  di  dermis  dan  subkutis.  Dingin  oleh  badan  krause.  Rabaan  

oleh  taktil  meissner.  Tekanan  oleh  badan vates paccini.  

5. Fungsi pengaturan suhu tubuh 

  Kulit  melakukan  peranan  ini  dengan  cara  mengeluarkan  keringat  

dan    mengerutkan (otot berkontraksi) pembuluh darah kulit.  

6. Fungsi pembentukan pigmen  

Sel  pembentuk  pigmen  (melanosit)  terletak  di  lapisan  basal  dan  sel  

ini berasal dari rigi syaraf.  

7. Fungsi keratinisasi  

Lapisan epidermis dewasa mempunyai 3 jenis sel utama yaitu keratinosit, 

sel langerhans dan melanosit.  

8. Fungsi pembentukan vitamin D  



 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

Dengan mengubah 7 hidroksi kolesterol dengan bantuan sinar matahari. 

Tetapi kebutuhan vitamin D tidak cukup hanya dari hal tersebut, 

sehingga pemberian vitamin D sistemik masih tetap diperlukan. 

 

2.5.  Radiasi Ultraviolet 

 Sejak munculnya lubang ozon di Antartika di awal tahun 1980an, 

banyak negara di seluruh dunia menjadi sadar akan ancaman kesehatan yang 

ditimbulkan oleh penipisan ozon yang menurunkan atmosfer alami perlindungan 

dari bahaya sinar matahari (Wargent JJ, 2013). 

Sinar ultraviolet (UV) merupakan komponen utama yang dipancarkan oleh 

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

pada kulit. Sinar UV bersifat oksidatif karena dapat menghasilkan suatu senyawa 

radikal bebas yang disebut dengan reactive oxygen species (ROS). Keberadaan 

ROS yang terakumulasi di dalam kulit tersebut diyakini sebagai penginduksi 

terjadinya kerusakan sel, penuaan dini, dan kanker kulit (Hassan et al., 2013; 

Balakrishnan dan Narayanaswamy, 2011). 

Penyinaran matahari mempunyai dua efek, baik yang menguntungkan 

maupun yang merugikan. Sinar ultraviolet merupakan bagian dari sinar matahari 

yang bertanggung jawab terhadap efek yang merugikan tersebut. Kerusakan kulit 

akibat sinar ultraviolet antara lain tergantung dari frekuensi dan lamanya sinar 

matahari mengenai kulit, intensitas sinar matahari, serta sensitivitas seseorang. 

Efek nyata penyinaran matahari, pertama-pertama ialah kemerahan pada kulit 

(eritema) yang diikuti oleh warna cokelat kemerahan yang merupakan reaksi 

perlindungan terhadap kerusakan akibat sinar ultraviolet (Balsam,1972). 

 Kulit yang terpapar oleh sinar matahari selama 6-20 jam akan 

menghasilkan eritema yang cepat atau lambat menimbulkan pencokelatan kulit 

(tanning). Tanning cepat tampak jelas 1 jam setelah kulit terpapar matahari dan 

kemudian akan hilang kembali dalam waktu 4 jam serta tidak tampak adanya 

pembentukan melanosom baru. Tanning lambat terjadi 48-72 jam setelah kulit 

terpapar sinar matahari dengan panjang gelombang 320-500 nm. Reaksi serupa 

terjadi pada sunburn (290-320 nm). Hal ini disebabkan oleh pembentukan 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

melanosom-melanosom baru secara perlahan, dan baru terlihat dalam waktu 72 

jam (Tranggono, 2007). 

 Menurut nandini A et al., 2012,  Sinar matahari selama 2-6 jam mungkin 

mengakibatkan berbagai gejala tergantung dari sifat kulit, seperti Eritema, Edema, 

kehilangan kelembutan dan / atau iritasi, kulit terasa panas untuk disentuh, nyeri, 

terik, menggigil dan demam (kasus parah) dan sekitar 4-7 hari setelah terpapar, 

kulit mungkin mulai mengelupas. 

Sinar ultraviolet gelombang agak panjang serta sinar yang dapat dilihat, antara 

320-700 nm, merupakan penyebab melanogenesis, tetapi gelombang-gelombang 

lebih pendek (290-320 nm) masih merupakan inisiator paling efektif untuk 

melanogenesis (Iswari, 2007). 

Berdasarkan panjang gelombang dan efek fisiologisnya, sinar ultraviolet 

dibedakan menjadi  3 bagian: 

1. 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. 

2. Sinar radiasi UV B memiliki panjang gelombang  290 – 320 nm. Sinar UV B 

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. 

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

diserap oleh lapisan ozon sementara UV-B dan UV-A dapat menembus 

lapisan bumi. Sehingga, baik UV-A dan UV-B dapat melukai kulit manusia, 

seperti sunburns, keratosis surya, 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 tabir surya (Shovyana 

dan Zulkarnain, 2013). 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 Menurut Lin S-W et al., 2013, UVB menciptakan iritasi yang 

menyakitkan, terutama merusak bagian luar lapisan kulit yang dangkal dan 

menyebabkan kemerahan pada kulit, dan akibat dari paparan UVB yang 

berlebihan adalah promotor terdepan terhadap penuaan dini pada kulit.  

 Sinar UVA (320nm - 400nm) adalah panjang gelombang penetrasi yang 

lebih dalam yang lebih sering dikaitkan dengan kulit yaitu kerutan, pigmentasi 

dan kerusakan kulit jangka panjang. Apalagi sistem rating SPF tidak secara akurat 

atau benar-benar menentukan kemampuan pelindung tabir surya dari radiasi UV 

berbahaya lainnya, kecuali panjang gelombang UVB. UVB menciptakan iritasi 

merah dan menyakitkan yang pertama kali dialami saat paparan sinar matahari 

dini, namun UVB bukan satu-satunya panjang gelombang UV yang merusak kulit 

sebenarnya, UVB hanya memiliki efek minimal pada yang lebih dalam kedalaman 

radiasi kulit, UVB dan UVA keduanya dikenal sebagai penyebab kanker kulit 

(Sarkany RPE, 2011). 

 

 

Gambar 2.4 Penyerapan Sinar UV Terhadap Kulit 

 (Amaro-Ortiz et al., 2015) 

 

2.6.      Tabir Surya 

 Sediaan tabir surya adalah sediaan kosmetika yang digunakan untuk 

memantulkan atau menyerap secara emisi gelombang ultraviolet, sehingga dapat 

mencegah tejadinya gangguan kulit karena cahaya matahari (Ditjen POM, 1985).  



 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

Secara alamiah kulit manusia telah mempunyai sistim perlindungan 

terhadap sinar UV yaitu penebalan stratum corneum, pembentukan melanin, dan 

juga pengeluaran keringat. Namun pada penyinaran yang berlebihan sistim 

pertahanan alamiah ini tidak mencukupi lagi sehingga menyebabkan beberapa 

gangguan pada kulit, karena itu diperlukanlah senyawa tabir surya untuk 

melindungi kulit dari radiasi UV secara langsung (Tanjung, 1997). 

 Tabir surya (juga dikenal sebagai sun block) adalah produk topikal 

(krim, lotion, spray, dll) yang membantu melindungi kulit dari sinar UV (Kim 

SM, 2010). Tabir surya membantu melindungi kulit dari sinar UV, baik secara 

kimiawi maupun fisik. Sinar UV umumnya terdiri dari tiga bentuk UVA, UVB 

dan UVC, dan paparan radiasi yang berlebihan ini dapat menyebabkan perubahan 

pigmen, pra-kanker, kulit kanker, keriput dan penuaan kulit (Nagib A. Elmarzugi 

et al., 2013). 

 

2.6.1. Klasifikasi Tabir Surya 

1. Tabir Surya Kimiawi atau Organik  

Struktur kimiawi dari tabir surya ini menyerap gelombang 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  

Meskipun komposisi semua tabir surya adalah kimiawi, istilah nonkimiawi 

atau fisikal digunakan untuk merujuk 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. Partikel kecil ini 

mengubah sinar UV, terutama dengan penyerapan serupa dengan tabir 

surya organik. Tabir surya inorganik sangat fotostabil dan aman (Walters, 

A. Kenneth. Michael S. Robert, 2008). 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

Gambar 2.5 Mekanisme Aksi Tabir Surya Organik Dan Inorganik 

(www. ezebelleskinsolutions.com) 

 

2.6.2.  Karakteristik Tabir Surya 

Menurut Walters, A. Kenneth. Michael S. Robert (2008), Jenis tabir surya 

yang paling penting adalah yang bekerja dengan mengabsorbsi radiasi eritemal 

UV. Karakteristik yang penting dalam tabir surya adalah: 

a) Tidak toksik dan tidak mempengaruhi metabolisme tubuh  

b) Tidak berbahaya secara dermatologis seperti bebas dari efek iritan dan efek 

sensitasi yang berbahaya 

c) Tidak bersifat fotolabil, yaitu mampu mengabsorbsi radiasi eritemogenik, 

tidak mengalami perubahan kimia yang dapat mengurangi kemampuannya 

sebagai tabir surya  

d) Tidak menguap dan memiliki karakteristik kelarutan yang sesuai 

e) Tidak terdekomposisi dengan adanya lembab, keringat dan lain sebagainya 

f) Harus dapat terabsorbsi melalui kulit 
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2.6.3.  Bentuk-Bentuk Preparat Tabir Surya (Sunblock) 

      Bentuk-bentuk preparat tabir surya dapat berupa:  

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

peparat ini adalah daya tahannya terhadap air, sehingga tidak 

terganggu oleh perspirasi 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 W/O digunakan sebagai 

dasar preparat tabir surya yang kandungan lemaknya tinggi tampak 

mirip minyak, sedangkan yang bukan minyak mirip preparat berbahan 

air. Keuntungan dari preparat emulsi ini adalah penampakannya yang 

menarik, serta konsistensinya menyenangkan sehingga memudahkan 

untuk pemakaian. 

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

ini adalah tidak  berlemak dan tidak lengket, sehingga lebih 

menyenagkan untuk dipakai, akan tetapi kekurangannya adalah mudah 

larut dalam air. (Iswari, 2007). 

 

Tabel II.2 Syarat Mutu Sediaan Tabir Surya Menurut SNI 16-4399-1996 

No Kriteria Uji persyaratan 

1 Penampakan Homogen 

2 pH 4,5 – 8,0 

3 Viskositas, 25C 2000 – 50000 

4 SPF Minimal 4 

 

2.7.  Krim 

Krim (cremores) adalah bentuk sediaan setengah padat mengandung satu 

atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. 

Istilah ini secara tradisional telah digunakan untuk sediaan setengah padat yang 

mempunyai konsistensi relative cair diformulasi sebagai emulsi air dalam minyak 

atau minyak dalam air. Sekarang ini batasan tersebut lebih diarahkan untuk 

produk yang terdiri dari emulsi minyak dalam air atau disperse mikrokristal asam-



 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

asam lemak atau alkohol berantai panjang dalam air, yang dapat dicuci dengan air 

dan lebih ditujukan untuk penggunaan kosmetika dan estetika (Depkes RI, 1995). 

Menurut (Ansel, 2010) krim  merupakan sediaan semi padat mengandung 

satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai, 

dan memilii 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 

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). 

Waktu, variasi temperature dan proses pencampuran mempunyai pengaruh 

yang kompleks pada proses emulsifikasi. Pengocokan dibutuhkan untuk 

emulsifikasi sehinggga terbentuk tetesan-tetesan. Pada pengocokan selanjutnya, 

kemungkinan terjadi koalisi antara tetesan-tetesan menjadi semakin sering, 

sehingga dapat terjadi penggabungan. Oleh karena itu, disarankan untuk 

menghindari waktu pengocokan yang terlalu lama, pada waktu dan sesudah 

pembentukan emulsi. Selama penyimpanan, ketidakstabilan emulsi dapat 

dibuktikan oleh pembentukan krim, agregasi bolak-balik, atau agregasi yang tidak 

dapat balik (Rieger, 1994). 

Krim merupakan bentuk sediaan yang paling banyak digunakan untuk 

pemakaian eksternal (sediaan topikal) karena sediaan ini memiliki kelebihan yaitu 

(Widyastuti, 2011): 

a. Tidak memberikan kesan lengket di kulit 

b. Pemakaian nyaman, mudah menyebar pada permukaan kulit dan mudah 

dioleskan. 

c. Tidak mengiritasi kulit. 

d. Memberikan efek dingin. 

e. Mudah tercucikan dengan air, sehingga mudah dihilangkan dari tempat 

pemakaian. 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

Berdasarkan tipe emulsi, krim dibedakan menjadi dua yaitu (Widyastuti, 

2011): 

a. Basis krim tipe minyak dalam air (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 memiliki beberapa keuntungan anatara lain: 

1. Dapat memberikan efek obat yang lebih cepat daripada dasar salep 

minyak. 

2. Pada penggunaan tidak tampak atau tidak berbekas. 

3. Dapat diencerkan oleh air. 

4. Mudah dicucikan oleh air. 

b. Basis krim tipe air dalam minyak (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 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. 

 

2.7.1. Vanishing Cream 

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 semi permeable setelah air menguap pada tempat yang digunakan 

(Widyastuti, 2011).  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

2.7.2. Formulasi Basis 

Pada penelitian ini menggunakan basis vanishing cream untuk digunakan 

dalam formulasi sediaan. 

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 

 

2.7.3. Bahan penyusun 

1. Asam stearat ( Rowe et al., 2009) 

 

Gambar 2.6 Struktur Kimia Asam Stearat 

 

Sinonim dari asam stearat adalah acid cetylacetic; Crodacid; E570; 

Edernol dengan rumus molekul C18H36O2. Memiliki berat molekul 284,47. 

Asam stearat berbentuk kristal padat warna putih, sedikit kekuningan, 

mengkilap, sedikit berbau dan berasa seperti lemak yang sangat larut 

dalam benzene, CCl4, kloroform, dan eter; larut dalam etanol (95%), 

heksan dan propilen glikol serta praktis tidak larut dalam air dengan titk 

lebur ≥54°C. Inkompaktibilitas dengan logam hidroksi, obat naproxen dan 

bahan pengoksidasi. Asam stearat berfungsi sebagai bahan pembentuk 

emulsi. Asam stearate 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 

elastis. 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

2. Trietanolamin ( Rowe et al., 2009) 

 

 

Gambar 2.7 Struktur Kimia Trietanolamin 

 

         Sinonim dari trietanolamin adalah TEA, triethylolamin, 

rihydroxytriethylamine, trolaminum dengan rumus molekul C6H5NO3, 

memiliki berat molekul 149,19. Trietanolamin berbentuk cairan kental, 

tidak berwarna, bau lemah mirip amoniak, sangat higroskopis yang dapat 

bercampur dengan air, alcohol, gliserin; larut dalam gliserin. 

Trietanolamin berfungsi dalam formulasi terutama diguanakan sebagai 

bahan pembentuk emulsi. Kegunaan lain yaitu sebagai buffer, pelarut, 

humektan dan polimer plasticizer. 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 o/w dengan pH 8. 

 

3. Span 20 ( Rowe et al., 2009) 

 

 

Gambar 2.8 Struktur Kimia Span 20 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

Sinonim dari span 20 adalah Sorbitan monolaurate, Sorbitani 

lauras dengan rumus molekul C18H34O6, memiliki berat molekul  346 

dan berat jenis 1,01. Span 20 praktis tidak larut tetapi terdispersi dalam air 

dan dapat bercampur dengan alkohol sedikit larut dalam minyak biji kapas.  

Span 20 atau sorbitan monolaurat adalah cairan kental berwarna 

kuning. Ester sorbitan secara luas digunakan dalam kosmetik, produk 

makanan, dan formulasi sebagai surfaktan non-ionik lipofilik. Ester 

sorbitan secara umum dalam formulasi berfungsi sebagai agen pengemulsi 

dalam pembuatan krim, emulsi, dan salep untuk penggunaan topikal. 

Ketika digunakan sebagai agen pengemulsi tunggal, ester sorbitan 

menghasilkan emulsi air dalam minyak yang stabil dan mikroemulsi, 

namun ester sorbitan lebih sering digunakan dalam kombinasi bersama 

bermacam-macam proporsi polysorbate untuk menghasilkan emulsi atau 

krim, baik tipe M/A atau A/M. Kadar yang digunakan apabila 

dikombinasikan dengan pengemulsi hidrofilik lain adalah 1-10% (Rowe et 

al., 2009).  

Surfaktan nonionik berbeda dari surfaktan anionik, dengan tidak 

adanya muatan atau ionisasi pada molekul bahan pengemulsi ini umumnya 

tidak mengiritasi dibandingkan surfaktan anionik atau kationik. Bahan 

pengemulsi nonionik diantaranya adalah ester sorbitan. Ester sorbitan adalah 

turunan dari mono siklik atau di-anhidrida sorbitol. Sorbitan terdiri dari 

ester sorbitan, yang dibuat dengan esterifikasi satu atau lebih gugus 

hidroksil dalam anhidrida dengan asam lemak seperti asam stearat, palmitat, 

oleat, atau asam laurat, dan polisorbat, yang merupakan turunan 

polioksietilena dari ester sorbitan. Ester sorbitan adalah surfaktan nonionik 

yang larut dalam minyak, dapat terdispersi dalam air . Bahan pengemulsi 

nonionik merupakan pengemulsi air dalam minyak dan dapat mengurangi 

tegangan antar muka yang efektif. Polisorbat lebih bersifat hidrofilik, 

senyawa yang larut dalam air dan digunakan sebagai agen pengemulsi 

minyak dalam air. Dengan memvariasikan jumlah gugus oksietilena dalam 

molekul, dan jenis asam lemak dalam ester sorbitan, surfaktan dengan 

berbagai sifat dapat diperoleh (Sweetman, 2009). 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

Perbedaan Span 20 dengan emulgator lain dapat dilihat pada gambar 

berikut. 

 

 

Struktur Kimia Sorbitan Monoester 

Sumber: (Karhonen M., et al, 2004). 

 

Surfaktan yang digunakan adalah lemak sorbitan non-ionik Ester 

asam, span 20, span 40, span 60 dan span 80. Span 20, span 40, span 60 

dan span 80 adalah lemak jenuh dan sorbitan monoester termasuk lemak 

tak jenuh. 

 

4. Tween 80 (Rowe et al., 2009) 

 

 

Gambar 2.9 Struktur Kimia Tween 80 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

           Sinonim dari tween 80 adalah Polysorbate 80, Cremophor ps 80. 

Rumus molekulnya adalah  C64H126O26 dan memiliki berat molekul 1310. 

Tween 80 berbentuk cairan seperti minyak berwarna kuning, berbau khas 

dan hangat, rasa agak pahit. Tween 80 larut dalam air dan etanol, tidak 

larut dalam minyak mineral dan minyak sayur. Penggunaannya sebagai 

emulgator (penggunaan sendiri dalam m/a =1-15%, kombinasi emulgator 

lain 1-10%) dengan HLB butuh 15. 

 Tween 80 (Polysorbat 80) inkompatibilitas dengan perubahan 

warna dan/atau pengendapan terjadi dengan berbagai zat. Tween 80 

merupakan surfaktan non-ionik hidrofilik yang digunakan secara luas 

sebagai agen pengemulsi pada emulsi minyak dalam air. Selain itu tween 

80 juga digunakan sebagai bahan untuk meningkatkan kelarutan dari 

minyak esensial dan vitamin yang larut dalam minyak juga digunakan 

sebagai agen pembasah pada suspensi oral dan parenteral.  

Perbedaan antara Tween 80 dengan emulgator lain dapat dilihat 

pada gambar berikut. 

 

Struktur Kimia Tween 20, Tween 80, Tween 40, Tween 60 dan Tween 65 

Sumber: (Parma, 2015) 

 

Karakteristik kimia yang unik dari masing-masing Tween 

dikaitkan dengan gugus ester asam lemak yang berbeda di setiap molekul. 

Tween 20, 40, 60 dan 80 hanya mengandung satu gugus asam lemak 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

permolekul, sedangkan pada tween 65, terdapat tiga gugus stearat. 

Kandungan gugus oxietilen lebih beraturan, dengan kira-kira 20 mol per 

molekul secara keseluruhan (Parma, 2015). 

 

5. Malam putih ( Rowe et al., 2009) 

            Sinonim dari malam putih adalah Cera alba, White beeswax. 

Malam putih berbentuk serpihan putih dan sedikit tembus cahaya dan tidak 

berasa. Malam putih dapat larut dalam kloroform, eter, minyak menguap, 

sedikit larut dalam etanol (95%), praktis tidak larut dalam air. Suhu 

leburnya 61-65°C, inkompaktibilitas dengan bahan pengoksidasi. Fungsi 

dari malam putih adalah sebagai bahan penstabil emulsi, bahan pengeras. 

Pada sediaan krim dan ointments digunakan untuk meningkatkan 

konsistensi dan menstabilkan emulsi air dalam minyak. 

 

6. Vaselin putih ( Rowe et al., 2009) 

            Sinonim dari vaselin putih adalah White petrolatum; white 

petrolaum jelly. Vaselin berwarna putih, tembus cahaya, tidak berbau dan 

tidak berasa dengan kelarutan praktis tidak larut dalam aseton, etanol, 

gliserin dan air; larut dalam benzene, kloroform, eter, heksan dan minyak 

menguap. Penggunaan vaselin putih adalah sebagai emolien cream, topical 

ointments dengan konsentrasi antaran10-30%. 

 

7. Nipagin ( Rowe et al., 2009) 

 

 

Gambar 2.10 Struktur Kimia Nipagin 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

Sinonim dari nipagin adalah asam 4-hidroksibenzoat metal ester, 

metal p-hidroksibenzoat, metal paraben dengan rumus molekul C8H8O3 

dan berat molekul 152,15. Nipagin berbentuk kristal tidak berwarna atau 

kristal serbuk kristal putih, tidak berbau atau hamper tidak berbau dan 

sedikit rasa membakar, larut 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, larut dalam 200 bagian minyak kacang, 5 bagian 

propilen glikol, 400 bagian air (25°C), 50 bagian air (50°C) dan 30 bagian 

(80°C). Nipagin dapat 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%. Stabilitas 

larutan pada pH 3-6 stabil (dekomposisi kurang dari 10%) selama 4 tahun 

penyimpanan pada suhu ruang. Larutan pH 8 atau lebih mengalami 

hidrolisis (dekompisisi terjadi lebih dari 10%) setelah penyimpanan 60 

hari pada suhu ruang. Inkompatibilitas aktivitas antimikroba berkurang 

dengan kehadiran surfaktan nonionik  seperti polisorbat 80 karena 

miselisasi. Penambahan 10% propilen glikol menunjukkan efek potensiasi 

dan mencegah interaksi antara paraben dengan polisorbat 80. 

Inkompaktibel dengan bentonit, magnesium trisiklat, talk, tragakan, 

sodium alginate, minyak esensial, sorbitol dan atropin; diabsorbsi oleh 

plastic tergantung pada jenis plastic dan pembawa yang digunakan, botol 

polietilen tidak mengabsorbsi metilparaben; mengalami perubahan warna 

akibat hidrolisis dengan adanya besi, alkali lemah atau asam kuat. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

8. Nipasol ( Rowe et al., 2009) 

 

 

Gambar 2.11 Struktur Kimia Nipasol 

 

Sinonim dari nipasol adalah 4-hydroxybenzoic acid propyl ester; 

propagin; propyl paraben; propyl p-hydroxybenzoate dengan rumus 

molekul C10H1203 dan berat molekul 180,20. Nipagin berbentuk 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). Nipasol dapat digunakan sebagai pengawet antimiroba sediaan 

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

Kadar metilparaben untuk sediaan topikal sebesar 0,01-0,6%. 

Inkompatibel dengan bentonit, magnesium trisilikat, talk, tragakan, sodium 

alginate, minyak essensial, sorbitol dan atropin; diabsorbsi oleh plastik 

tergantung pada jenis plastik dan pembawa yang digunakan, botol 

polietilen tidak mengabsorbsi metilparaben; mengalami perubahan warna 

akibat hidrolisis dengan adanya besi, alklali lemah atau asam kuat. 

 

9. Titanium dioksida (Rowe et al , 2009) 

 

 

 

Gambar 2.12 Struktur Kimia Titanium Dioksida 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

Sinonim dari titanium dioksida adalah anatase titanium dioxide, 

brookite titanium dioxide, Tioxide;, Titanic anhydride, Titanium 

dioxidum, dengan rumus molekul TiO2 dan berat molekul 79.88. Titanium 

dioksida berwarna putih, amorf, tidak berbau, dan tidak berasa, 

nonhygroscopic.  Praktis tidak larut dalam asam encer sulfat, asam klorida, 

asam nitrat, pelarut organic, dan air. Larut dalam asam fluoride dalam 

asam sulfat panas terkonsentrasi. Kelarutan tergantung pada perlakuan 

panas sebelumnya, pemanasan berkepanjangan menghasilkan bahan yang 

kurang larut. Titanium dioksida sangat stabil pada suhu tinggi. 

Inkompaktibilitas karena efek fotokatalitik, titanium dioksida dapat 

berinteraksi dengan zat aktif tertentu, misalnya famotidine. titanium 

dioksida adalah sebagai bahan aktif tabir surya fisika memiliki rentang 2-

25%. Titanium dioksida harus disimpan dalam wadah tertutup baik, 

terlindung dari cahaya, di tempat yang sejuk dan kering. 

 

10. VCO (Darmoyuwono, 2006) 

Sinonim dari VCO adalah Virgin coconut oil, minyak kelapa 

murni, minyak perawan, minyak sara. Memilik berat molekul 0,883. VCO 

merupakan bahan yang tidak berwarna, jernih, bebas endapan, memiliki 

aroma seperti kelapa, serta tidak memiliki bau tengik dan rasa yang masam 

(Gediya, 2011). VCO tidak larut dalam air, tetapi larut dalam alcohol 

(1:1). Suhu lebur VCO adalah 20-25⁰ C. 

 

11. Oleum rosae (Depkes RI, 1995) 

Sinonim dari oleum rosae adalah rose oil dengann konsentrasi 0,01%-

0,05%. Oleum rosae merupakan cairan tak berwarna atau kuning, memiliki 

bau yang khas mawar, pada suhu 25
o
C kental dan larut dalam satu bagian 

kloroform p,larutan jernih. Oleum rosae dapat memadat pada suhu 18
o
C-

22
o
C menjadi masa kristal. Penggunaan dari oleum rosae untuk

 pengharum atau pewangi. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

12. Gliserin (Rowe et al., 2009) 

 

 

Gambar 2.13 Struktur Kimia Gliserin 

 

Sinonim dari gliserin adalah glicerol, glycerolum, gliserin dengan 

rumus molekul C3H8O3 dan berat molekul 180,20. Gliserin merupakan 

cairan putih, tidak berbau, manis diikuti rasa hangat, larut dalam aseton, 

eter, 1,1 bagian etanol 5,6 bagian etanol (50%), 250 bagian gliserin, 3330 

bagian mineral, 70 bagian minyak kacang, 3,9 bagian propilen glikol, 110 

bagian propilen glikol (50%), 4350 bagian air (15
0
C), 2500 bagian air, 225 

bagian air (80
0
C). 

 

13. BHT (Ditjen POM., 2014) 

 

 

Gambar 2.14 Struktur Kimia BHT 

 

Sinonim dari BHT adalah  Butylated Hydroxytoluen, Butil Hidroksitoluen. 

BHT berbentuk hablur padat, putih, bau khas lemah,tidak larut dalam air 

dan dalam propilenglikol, mudah larut dalam etanol, dalam kloroform dan 

dalam eter.fungsi BHT adalah sebagai antioksidan yang digunakan secara 

luas pada produk kosmetik, makanan, dan farmasi. 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

Bahan ini digunakan terutama untuk menunda ata mencegah terjadinya 

rasiditas oksidatif dari minyak dan lemak dan untuk mencegah hilangnya 

aktivitas dari vitamin yang larut dalam lemak. 

Rentang konsemtrasi BHT digunakan sebagai antioksidan pada formula 

sediaan topical adalah 0,0075-0,1% (Guest, 2006). 

 

14. BHA (Rowe et al., 2009) 

 

 

Gambar 2.15 Struktur Kimia BHA 

 

 Sinonim dari BHA adalah Butylated Hydroxyanisole, BHA, tert-

butyl-4-methoxyphenol, butylhydroxyanisolum, Nipanox BHA, Nipantiox 

1-F, Tenox BHA dengan rumus molekul C11H1602 dan berat molekul 

180,25 serta titik lebur 47
o
C. BHA berbentuk serbuk kristal atau padatan 

lemah agak berminyak, putih kekuningan, putih atau hampir putih. Berbau 

aromatik yang khas, praktis tidak larut dalam air, larut dalam metanol. 

Bebas larut dalam ≥ 50% etanol encer, propilen glikol, kloroform, eter, 

heksana, minyak biji kapas, glyceryl monooleat, lemak babi, dan larutan 

alkali hidroksida. Penggunaan BHA adalah sebagai antioksidan dengan 

beberapa sifat anti mikroba. Digunakan dalam berbagai kosmetik, 

makanan, dan obat-obatan. BHA sering dikombinasi dengan BHT, alkyl 

gallate, dan asam sitrat. Pada sediaan topikal, BHA digunakan sebagai anti 

oksidan dengan kadar 0,005-0,02% yang tercantum dalam peraturan FDA 

dan USDA. Inkompatibilitas dengan agen pengoksidasi dan garam ferri. 

Paparan cahaya dan banyaknya jumlah logam menyebabkan perubahan 

warna dan hilangnya aktifitas. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

15. Propilenglikol (Rowe et al., 2009) 

 

 

 

Gambar 2.16 Struktur Kimia Propilenglikol 

 

 Sinonim dari propilenglikol adalah propylenglycolum, Methyl 

ethylene glycol, Methyl glycol, 1,2-Dihidroxypropane, Propane-1,2-diol. 

Rumus molekulnya adalah C3H802 dengan berat molekul 76,09 dan titik 

lebur 59
o
C. Propilenglikol merpakan bahan yang tidak berwarna, kental, 

cairan praktis tidak berbau rasa manis dan sedikit tajam menyerupai 

gliserin, larut dengan aseton, kloroform, etanol (95%), gliserin dan air. 

Larut dalam 6 bagian eter, tidak larut dalam 6 bagian eter, tidak larut 

dalam minyak mineral tetapi dapat melarutkan beberapa minyak. 

Penggunaan propilen glikol pada industri kosmetik dan makanan sebagai 

emulsifier dan pembawa rasa dengan tidak adanya penguapan. Pada 

sediaan topikal, propilen glikol juga digunakan sebagai Humectant dengan 

kadar ≈15%. Inkompatibilitas  dengan agen pengoksidasi seperti kalium 

permanganat. 

 

16. Setil alkohol (Rowe et al., 2009) 

 

 

Gambar 2.17 Struktur Kimia Setil Alkohol 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

Sinonim dari setil alkohol adalah alkohol cetylicus, Etha, ethol 

dengan rumus molekul C16H40. Setil alkohol berbentuk serpihan putih atau 

granul seperti lilin, berminyak memiliki bau dan rasa yang khas, mudah 

larut dalam etanol (95%)  dan eter, kelarutannya meningkat dengan 

peningkatan temperatur, serta tidak larut dalam air. Setil alkohol stabil 

dengan adanya asam, alkali, cahaya, dan udara sehingga tidak mudah 

tengik. Kegunaan seril alkohol adalah sebagai stiffening agent dengan 

konsentrasi 2-10%. Penyimpanannya harus dalam wadah tertutup baik, 

tempat yang sejuk dan kering. 

 

17. Na-EDTA (Rowe et al., 2009) 

 

 

 

Gambar 2.18 Struktur Kimia Na-EDTA 

 

 Sinonim dari Na-EDTA adalah edetate sodium, edetic acid 

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

(carboxymethyl)glycine] tetrasodium salt, ethylenediaminetetraacetic acid 

tetrasodium salt, (ethylenedinitrilo) tetraacetic acid tetrasodium salt, 

Sequestrene NA4, tetracemate tetrasodium, tetracemin, tetrasodium 

edetate, Versene dengan rumus molekul C10H12N2Na4O8 dan berat molekul 

380,20 serta titik lebur > 300
o
C. Na-EDTA memiliki pH 11,3 dalam 1% 

w/v dalam air. Na-EDTA merupakan serbuk kristal putih, larut dalam air. 

Penggunaan Na EDTA adalah sebagai Chellating agent dan juga sebagai 

pengawet anti mikroba. Pada sediaan topikal, Na EDTA digunakan 

sebagai chellating agent  dengan kadar 0,01-0,1%. Inkompatibilitas 

dengan agen pengoksidasi kuat, basa kuat, dan logam polivalen. 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

2.8.     Surfaktan 

Surfaktan merupakan suatu molekul yang sekaligus memiliki gugus 

hidrofilik (bagian polar yang suka akan air) dan gugus lipofilik (bagian non polar 

yang suka akan minyak/lemak) . 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 (Jatmika, 1998).  

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 (Widodo, 2013) :  

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 muata 

positif dan negatif. Contohnya surfaktan yang mengandung asam amino, 

betain, fosfobetain. 

2.9.      Sun Protection Factor (SPF) 

 Efektifitas dari suatu sediaan tabir surya dapat ditunjukkan salah satunya 

adalah dengan nilai SPF, yang didefinisikan sebagai jumlah energi UV yang 

dibutuhkan untuk mencapai minimal erythema dose (MED) pada kulit yang 

dilindungi oleh suatu tabir surya, dibagi dengan jumlah energi UV yang 

dibutuhkan untuk mencapai MED pada kulit yang tidak diberikan perlindungan. 

MED didefinisikan sebagai jangka waktu terendah atau dosis radiasi sinar UV 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

yang dibutuhkan untuk menyebabkan terjadinya erythema. (Wood & Murphy, 

2000). selain menghambat sengatan sinar matahari, tabir surya dengan SPF yang 

tinggi melindungi terhadap penanda biologis kerusakan kulit akibat bahaya UV 

(Curtis Cole et al., 2014). 

 Berdasarkan peraturan FDA, produk yang mengklaim perlindungan SPF 

harus diuji secara klinis pada setidaknya 10 (sebelumnya 20-25) subyek 

sukarelawan manusia. Biasanya, SPF diukur pada subyek sukarelawan manusia 

dengan menerapkan formula tabir surya 2 mg / cm2 ke area di tengah punggung, 

membiarkan tabir surya mengering selama 15 menit, Masing-masing dari enam 

lokasi pengujian (luas 5 • 10 cm2) dipaparkan sinar  UV (Multiport Solar UV 

Simulator Model 601) selama 45 atau 60 detik dengan perkembangan dosis UV 

25% dari (output ke output). Dosis erythemal minimal (MED) diperkirakan secara 

visual setelah 22 ~ 24 jam terpapar UV oleh dokter kulit (ming-thau sheu, 2003). 

Namun, karena pengukuran SPF tersebut memerlukan pemberian radiasi UV 

secara langsung ke kulit, ada upaya untuk mengganti metode in-vivo saat ini 

dengan metode non-invasif yang tidak memerlukan subyek manusia. Dalam 

beberapa tahun terakhir, beberapa tes in-vitro kini telah dikembangkan.. 

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.3 Normalized Product Function yang Digunakan pada Kalkulasi 

SPF 

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 

 

 (Dutra et al., 2004) 

 

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, 

sensitive 

2. Tipe II : Mudah terbakar matahari, sedikit mengalami pigmentasi, 

sensitive 

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 4 Keefektifan Sediaan Tabir Surya Berdasarkan Nilai SPF 

No Nilai SPF  Kategori Proteksi Tabir Surya 

1 2-4  Proteksi minimal 

2 4-6 Proteksi sedang 

3 6-8  Proteksi ekstra 

4 8-15  Proteksi maksimal 

5 ≥15  Proteksi ultra 

 

(Wilkinson & Moore, 1982).



 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 


