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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Kulit merupakan tempat utama aplikasi kosmetik. Kulit dapat melindungi 

tubuh dari rangsangan eksternal dan kerusakan kulit akibat kehilangan 

kelembaban. Kulit tersusun dari tiga lapisan utama dan tiap lapisan memiliki 

fungsi yang berbeda. Lapisan epidermis berperan pada tahap penetrasi dan 

menjaga  kelembaban sedangkan lapisan dermis berperan penting dalam 

elastisitas dan kekencangan kulit (Mitsui, 1997).  

Kulit adalah target utama dari pengaruh lingkungan, terutama oleh sinar 

UV. Perubahan secara biologis dan klinis akibat sinar UV mulai dari efek 

samping akut seperti sunburn, tanning, dan hiperpigmentasi, sampai pada efek 

samping kronis seperti photoaging dan kanker kulit (Bernerd et al., 2012). 

Secara patologi, hiperpigmentasi yang terjadi dapat disebabkan oleh 

peningkatan jumlah melanin di epidermis dan dermis bagian atas yang tersebar 

pada melasma. Lentigo dan melasma merupakan kelainan akibat proses penuaan 

yang paling sering dikeluhkan oleh masyarakat sehingga mengganggu tampilan 

fisik seseorang dan menyebabkan kurang percaya diri (Lapeere, 2008; Bastonini, 

E., 2016). 

Salah satu tanda penuaan ialah hilangnya elastisitas dan kekencangan dan 

fleksibilitas kulit, epidermis yang kering serta pecah- pecah sehingga 

menyebabkan timbulnya kerut. Seiring bertambahnya usia, manusia pasti akan 

mengalami penuaan. Proses penuaan ini terlihat pada terbentuknya kerutan atau 

keriput pada kulit atau terjadinya kemunduran kondisi dan fungsi kulit. Proses 

penuaan dapat terjadi secara alami dan penuaan akibat kerusakan baik anatomi 

maupun fisiologi pada semua organ tubuh, mulai dari pembuluh darah hingga 

kulit (Tranggono dan Latifah, 2007). 

Niasinamida merupakan vitamin yang sangat larut dalam air dan bagian dari 

kelompok vitamin B. Niasinamida, juga dikenal sebagai nikotinamida 

dan nikotinik amida, adalah suatu amida dari asam nikotinat (vitamin B3/ niasin). 

Niasinamida memiliki efek yang lebih baik dalam mengecilkan pori-pori, 

https://id.wikipedia.org/wiki/Vitamin_B
https://id.wikipedia.org/wiki/Amida
https://id.wikipedia.org/wiki/Asam_nikotinat
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mengurangi bintik noda, dan kerutan, yang dalam konsentrasi tinggi dapat 

meningkatkan efek anti penuaan (Surjanto, 2016). Niasinamida juga memberikan 

efek pencerah pada kulit, membantu mencegah masuknya sinar UV terhadap kulit, 

antimikroba dan antiinflamsi (Wohlrab, 2014). Niasinamida banyak digunakan 

dalam kosmetik dan produk perawatan kulit. Salah satu bentuk sediaan kosmetik 

yang sering digunakan adalah krim. 

 Krim 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 relatif cair diformulasi sebagai emulsi air dalam minyak atau minyak 

dalam air (DepKes RI, 2014). 

Pada penelitian ini akan dibuat sediaan krim dengan tipe M/A, pada 

umumnya krim dengan basis M/A lebih disukai daripada krim dengan basis a/m 

karena lebih mudah dicuci dengan menggunakan air dan tidak licin saat 

diaplikasikan di kulit (Lachman et al., 1994).  

Kualitas fisik sediaan krim dipengaruhi oleh komposisi bahan-bahan yang 

digunakan. Pemanfaatan VCO dalam sediaan semi padat dimungkinkan karena 

memiliki sejumlah sifat yang baik terhadap kulit yaitu bersifat emolien dan 

moisturizer (Agero dan Verallo-Rowell, 2004). Asam-asam lemak rantai pendek 

dan sedang yang terkandung dalam VCO seperti asam laurat dan asam oleat 

mudah diserap melalui kulit sehingga dapat meningkatkan laju penetrasi zat aktif 

dari sediaan krim berbasis VCO (Lucida et al., 2008). 

Pada penelitian ini bertujuan untuk memformulasikan sediaan krim 

Niasinamida tipe M/A dengan fase minyak yang mengandung VCO kadar 15%, 

20%, dan 25% dengan tween 80 dan span 20 sebagai emulgator. Penggunaan 

emulgator nonionik gabungan tween 80 dan span 20 dipilih karena emulgator 

gabungan dapat menghasilkan pengurangan tegangan antar muka yang lebih besar 

dibanding emulgator tunggal sehingga emulsi yang dibentuk akan lebih stabil 

serta karakteristik hidrofilik dan lipofilik yang seimbang, molekul surfaktan 

cenderung lebih senang berada pada antar muka. Emulgator nonionik digunakan 

dalam penelitian ini karena emulgator ini bersifat netral dan stabil dengan adanya 
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asam/basa dari komponen krim, serta tidak menyebabkan iritasi dan toksisitas 

pada kulit (Hamzah, 2014; Rowe, 2009). 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh peningkatan kadar VCO 15%, 20%, dan 25% 

terhadap uji evaluasi tipe emulsi sediaan krim Niasinamida? 

2. Bagaimana karakteristik fisik (organoleptis, homogenitas, viskositas, daya 

sebar) dan karakteristik kimia (pH) sediaan krim Niasinamida tipe M/A 

dengan fase minyak mengandung VCO kadar 15%, 20%, dan 25%? 

3. Bagaimana pengaruh variasi kadar VCO 15%, 20%, dan 25% terhadap 

stabilitas sediaan krim Niasinamida tipe M/A? 

4. Pada kadar berapakah VCO menghasilkan sediaan krim Niasinamida yang 

terbaik berdasarkan karakteristik fisik, karakteristik kimia dan stabilitas? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menentukan pengaruh peningkatan kadar VCO 15%, 20%, dan 25% 

terhadap uji evaluasi tipe emulsi sediaan krim Niasinamida. 

2. Menentukan karakteristik fisik (organoleptis, homogenitas, viskositas, 

daya sebar) dan karakteristik kimia (pH) sediaan krim Niasinamida tipe 

M/A dengan fase minyak mengandung VCO kadar 15%, 20%, dan 25%. 

3. Menentukan variasi kadar VCO 15%, 20%, dan 25% terhadap stabilitas 

sediaan krim Niasinamida tipe M/A. 

4. Menentukan berapakah kadar VCO menghasilkan sediaan krim 

Niasinamida yang terbaik berdasarkan karakteristik fisik, karakteristik 

kimia dan stabilitas. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu dan 

informasi terkait formulasi krim Niasinamida dengan menggunakan VCO sebagai 

fase minyak krim dimana menghasilkan mutu fisik yang baik sehingga dapat 

digunakan sebagai pertimbangan dalam mengadakan penelitian lebih lanjut. 


