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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Niasinamida 

Niasinamida, juga dikenal sebagai nikotinamida dan nikotinik amida, adalah 

suatu amida dari asam nikotinat (vitamin B3 / niasin). Niasinamida merupakan 

vitamin yang sangat larut dalam air dan bagian dari kelompok vitamin B. 

Niasinamida dikenal memiliki efektivitas pada kulit pucat, kerutan, dan bintik-

bintik hiperpigmentasi pada penuaan kulit (Kawada, 2008). 

 

Gambar 2.1 Struktur Kimia Niasinamida 

Sumber : [Suksawad, 2011] 

Niasinamida merupakan serbuk hablur; putih, tidak berbau atau praktis 

tidak berbau; rasa pahit. Larutan bersifat netral terhadap kertas lakmus. 

Niasinamida Mudah larut dalam air dan dalam etanol, larut dalam gliserin 

(DepKes RI, 2014). 

Vitamin ini sangat stabil terhadap panas, cahaya, oksigen dan kelarutannya 

dalam air juga mempermudah formulasi niasinamida sebagai bahan pelembab 

(Draelos, 2000). Namun, untuk mencegah hidrolisis menjadi asam nikotinat yang 

dapat menyebabkan merah,  maka dalam formulasi dapat dipilih pH 4-7 (Bissett, 

2009). Niasinamida diasumsikan menjadi vitamin larut air yang paling stabil. 

Stabilitas Niasinamida tetap konstan selama penyimpanan pada suhu 20, 30 dan 

37ºC selama 12 bulan (Albaba-Hurtado et al., 2000). 

 Niasinamida mampu meningkatkan fungsi penghalang lapisan kulit 

sehingga meningkatkan resistensi kulit terhadap lingkungan dari senyawa yang

https://id.wikipedia.org/wiki/Amida
https://id.wikipedia.org/wiki/Asam_nikotinat
https://id.wikipedia.org/wiki/Vitamin_B
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dapat merusak seperti surfaktan, pelarut, dan dapat mengurangi iritasi, inflamasi, 

dan kekasaran dimana dapat menyebabkan penuaan pada kulit. Selain itu, vitamin 

ini dapat meningkatkan kandungan air pada lapisan tanduk, antigaris halus, 

antikerut, antioksidan, mengurangi hiperpigmentasi, dan antijerawat (Bissett, 

2009; Draelos & Traman, 2006; Lupo, 2001; Salvador & Chisvert, 2007). 

Niasinamida banyak digunakan dalam kosmetik dan produk perawatan kulit. 

vitamin ini telah terbukti mampu mengurangi pigmentasi kulit dan untuk 

meningkatkan biosintesis lipid di lapisan korneum (Hakozaki,  2002). 

Niasinamida topikal dilaporkan memiliki efek menguntungkan yaitu 

meratakan permukaan kulit menjadi putih. Matts dan Solechnik melaporkan 

bahwa penggunaan emulsi yang mengandung 2,5 % niasinamida jangka panjang 

dapat memperbaiki kerusakan kulit akibat penuaan. Bissett et al., juga 

menunjukkan bahwa penggunaan pelembab tipe minyak dalam air (M/A) 

mengandung 5% niasinamida selama 8 minggu menyebabkan pengurangan 

kerutan halus pada wajah. 

Niasinamida dapat bekerja sebagai anti kerut atau antiaging dengan cara 

meningkatkan produksi kolagen yang dapat mengurangi munculnya kerutan pada 

kulit wajah. Niasinamida mengurangi produksi kelebihan glikosaminoglikan kulit 

yang merupakan ciri khas dari penuaan atau kerutan pada kulit (Draelos, 2006). 

Sebagai pencerah kulit, niasinamida bekerja dengan cara menghambat 

transfer melanosom, dari melanosit ke keratinosid yang menyebabkan 

pengurangan hiperpigmentasi kulit. Dosis topikal niasinamida yang digunakan 

ialah sebanyak 1% - 5% (Draelos, 2006). 

2.2 Kulit 

 Kulit adalah organ tubuh yang terletak paling luar dan membatasinya dari 

lingkungan hidup manusia. Luas kulit orang dewasa sekitar 1,5 m
2 

dengan berat 

kira-kira 15% berat badan. Kulit merupakan organ esensial dan vital serta 

merupakan cermin kesehatan dan kehidupan. Kulit juga sangat kompleks, elastis, 

dan sensisitif, serta bervaiasi pada keadaan iklim, umur, seks, ras, dan lokasi 

tubuh (Wasitaatmadja, 1997). 
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2.2.1 Anatomi Kulit 

Secara histopatologis kulit tersusun atas 3 lapisan utama yaitu: a) lapis 

epidermis atau kutikel; b) lapis dermis (kronium, kutis vera, true skin); dan c) 

lapis subkutis (hypodermis). Tidak ada garis tegas yang memisahkan dermis dan 

subkutis. Subkutis ditandai dengan adanya jaringan ikat longgar dan sel-sel yang 

membentuk jaringan lemak. Lapisan epidermis dan dermis dibatasi oleh taut 

dermoepidermal (dermo epidermal junction) yang berbeda, ireguler, dengan 

cones, ridges dan cord. 

a. Lapisan Epidermis 

Lapisan paling luar yang terdiri atas lapisan epitel gepeng. Unsur 

utamanya adalah sel-sel tanduk (keratinosit) dan sel melanosit. Lapisan 

epidermis tumbuh terus karena lapisan sel induk yang berada di lapisan bawah 

bermitosis terus menerus, sedangkan lapisan paling luar epidermis akan 

mengelupas dan gugur. Epidermis dibina oleh sel-sel epidermis terutama serat-

serat kolagen dan sedikit serat elastis. Dari sudut kosmetik, epidermis 

merupakan bagian kulit yang menarik karena kosmetik dipakai pada epidermis 

itu. Meskipun ada beberapa jenis kosmetik yang digunakan sampai ke dermis, 

namun tetap penampilan epidermis menjadi tujuan utama. Ketebalan epidermis 

berbeda-beda pada berbagai tubuh, yang paling tebal berukuran 1 mm, 

Gambar 2.2 Anatomi Kulit 
Sumber : [Preeti et al., 2013] 
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misalnya ada telapak kaki dan telapak tangan, dan lapisan yang tipis berukuran 

0,1 mm terdapat pada kelopak mata, pipi, dahi, dan perut (Tranggono dan 

Latifah, 2007). 

b. Lapisan Dermis  

 Berbeda dengan epidermis yang tersusun oleh sel-sel dalam berbagai 

bentuk dan keadaan, dermis terutama terdiri dari bahan dasar serabut kolagen 

dan elastin, yang berada di dalam substansi dasar yang bersifat koloid dan 

terbuat dari gelatin mukopolisakarida. Serabut kolagen dapat mencapai 72 

persen dari keseluruhan berat kulit manusia bebas lemak. 

 Di dalam dermis terdapat adneksa-adneksa kulit seperti folikel rambut, 

papila rambut, kelenjar keringat, saluran keringat, kelenjar sebasea, otot 

penegak rambut, ujung pembuluh darah dan ujung saraf, juga sebagai serabut 

lemak yang terdapat pada lapisan lemak bawah (subkutis/ hipodermis) 

(Tranggono dan Latifah, 2007). 

c. Lapisan Subkutis 

 Lapisan ini merupakan kelanjutan dermis, terdiri atas jaringan ikat longgar 

berisi sel-sel lemak di dalamnya. Sel lemak merupakan sel bulat, besar, 

dengan initi tedesak ke pinggir karena sitoplasma lemak yang bertambah. Di 

lapisan ini tedapat ujung-ujung saraf tepi, pembuluh darah, dan aliran getah 

bening. Tebal jaringan lemak tidak sama bergantung pada lokasi, di abdomen 

3 cm, sedangkan didaerah kelopak mata dan penis sangat tipis. Lapisan lemak 

ini juga befungsi sebagai bantalan (Wasitaatmadja, 2003). 

2.2.2 Fungsi Kulit 

 Kulit merupakan “selimut” yang menutupi permukaan tubuh dan memiliki 

fungsi utama sebagai pelindung dari berbagai macam gangguan dan rangsangan 

luar. Fungsi pelindungan ini terjadi melalui sejumlah mekanisme biologis, seperti 

pembentukan lapisan tanduk secara terus-menerus (keratinisasi dan pelepasan sel-

sel yang sudah mati), respirasi dan pengaturan suhu tubuh, produksi sebum dan 

keringat, dan pembentukan pigmen melanin untuk melindungi kulit dari bahaya 

sinar ultraviolet matahari, sebagai peraba dan perasa, serta pertahanan terhadap 
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tekanan dan infeksi dari luar. Selain itu, kulit merupakan suatu kelenjar holokrin 

yang besar (Montagna, Renault, Debreuil) (Tranggono dan Latifah, 2007). 

2.2.3 Hiperpigmentasi 

Bercak hitam atau coklat disebut juga dengan kelainan hiperpigmentasi atau 

hipermelanosis. Hipermelanosis dapat disebabkan oleh sel melanosit bertambah 

maupun hanya karena pigmen melanin saja yang bertambah. Secara patologi, 

hiperpigmentasi yang terjadi dapat disebabkan oleh peningkatan jumlah melanin 

di epidermis seperti pada lentigines, peningkatan jumlah melanin di epidermis dan 

dermis bagian atas yang tersebar seperti pada melasma dan apabila sebaran 

melanin ini bersama makrofag dapat dijumpai pada hiperpigmentasi pasca 

inflamasi, dijumpainya melanin di dalam melanosit dan melanofag pada dermis 

bagian tengah dan bawah seperti pada blue nevi, deposisi melanosit pada dermis 

yang terutama dijumpai pada kelainan hiperpigmentasi kongenital, peningkatan 

jumlah melanosit (hipermelanositosis) pada epidermis dan dermis seperti pada 

nevus pigmentosus adanya melanin pada keratinosit bersama dengan sebaran 

hemosiderin pada melanofag, misalnya pada hemokromatosis dan deposisi 

pigmen eksogen pada dermis pada tato (Saghari, 2009; Lapeere, 2008). 

Melasma adalah gangguan kulit yang umum diperoleh yang ditandai dengan 

bercak hiperpigmntasi lokal pada kulit yang terpapar sinar matahari. Penyebaran 

melasma melibatkan wajah dengan bagian tersering di dahi, pipi, dan bibir (Fauci, 

et al., 2008). 

2.2.4 Penuaan Kulit 

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). 

Proses alami merupakan penuaan kulit yang tidak dapat dihindari oleh 

semua makhluk hidup. Perubahan akibat proses penuaan yang terjadi pada kulit 

dapat dibagi atas perubahanan anatomis, fisiologis, serta kimiawi. Perubahan 

anatomis terlihat langsung pada hilangnya elastisitas dan fleksibilitas kulit 
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sehingga menyebabkan timbulnya keriput dan kerut, epidermis kering dan pecah-

pecah, penebalan kulit, hiperpigmentasi, tumor kulit, dan sebagainya (Tranggono 

dan Latifah, 2007).  

Banyak faktor luar yang mempengaruhi penuaan kulit, yang paling utama 

ialah sinar matahari (sinar UV). Kulit yang sering terpapar sinar matahari 

cenderung lebih cepat kering, keriput, dan kasar. Kulit kering disebabkan oleh 

menurunnya fungsi kelenjar minyak kulit (kelenjar sebasea). Keriput disebabkan 

oleh berkurangnya kadar air kulit dan mengeringnya serabut kolagen serta elastin 

akibat peurunan sekresi hormon-hormon kelamin. Penurunan kecepatan 

metabolisme sel basal dan proses keratinisasi mengakibatkan regenerasi sel-sel 

epidermis menjadi lambat (Tranggono dan Latifah, 2007). 

2.3 Virgin Coconut Oil (VCO) 

Virgin Coconut Oil (VCO) atau minyak perawan adalah hasil olah kelapa 

diketahui banyak manfaat, terutama karena VCO mengandung Medium Chain 

Triglyserida (MCT). MCT yang terdapat pada VCO mirip dengan lemak yang 

terdapat pada Air Susu Ibu (ASI) dan mempunyai efek nutrisi yang sama. VCO 

juga dikenal karena komponen anti bakteri dan anti mikrobanya (Haerani, 2010). 

2.3.1 Cara Pembuatan VCO 

Minyak kelapa murni merupakan hasil olahan kelapa yang bebas dari 

transfatty acid (TFA) atau asam lemak-trans. Asam lemak trans ini dapat terjadi 

akibat proses hidrogenasi. Agar tidak mengalami proses hidrogenasi, maka 

ekstraksi minyak kelapa ini dilakukan dengan proses dingin (Darmoyuwono, 

2006). 

VCO atau minyak kelapa murni terbuat dari daging kelapa segar. Prosesnya 

semua dilakukan dalam suhu relatif rendah. Daging buah diperas santannya. 

Santan ini diproses lebih lanjut melalui proses fermentasi, pendinginan, tekanan 

mekanis atau sentrifugasi. Penambahan zat kimiawi anorganis dan pelarut kimia 

tidak dipakai serta pemakaian suhu tinggi berlebihan juga tidak diterapkan. 

Hasilnya berupa minyak kelapa murni yang rasanya lembut dan bau khas kelapa 

yang unik. Apabila beku warnanya putih murni dan dalam keadaan cair tidak 

berwarna atau bening (Haerani, 2010). 
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Pembuatan VCO dengan metode sentrifugasi. VCO dibuat dengan cara 

memarut buah kelapa segar dengan mesin pemarut kelapa. Lalu diperas hasil 

parutan dengan menggunakan kain. Santan yang dihasilkan didinginkan pada suhu 

1ºC-15ºC, kemudian dimasukan santan kedalam wadah. Wadah yang berisi santan 

dimasukan ke alat sentrifugal, setelah itu dipisahkan minyak. Kemudian divakum 

minyak untuk mengurangi kadar airnya, lalu disaring minyak dengan kertas 

saring. Masukan minyak yang telah disaring kedalam oven pada temperatur 60ºC 

(Fachry et al., 2006). 

Sedangkan pembuatan minyak kelapa dibuat dengan cara daging kelapa 

segar yang diparut kemudian diperas untuk diambil santannya. Lalu santan 

didiamkan hingga terpisah menjadi dua bagian, yaitu krim santan dan air santan. 

Krim santan kemudian dipanaskan hingga minyaknya keluar, lalu minyak disaring 

dan dipisahkan dari ampas. Minyak yang dihasilkan berbau harum, tetapi 

warnanya kurang jernih akibat penggunaan panas pada pengolahannya (Fachry et 

al., 2006). 

2.3.2 Kandungan VCO 

VCO mengandung 92% asam lemak jenuh yang terdiri dari 48% - 53% 

asam laurat (C12), 1,5 – 2,5% asam oleat dan asam lemak lainnya seperti 8% 

asam kaprilat (C:8) dan 7% asam kaprat (C:10). Kandungan asam lemak 

(terutama asam laurat dan oleat) dalam VCO, sifatnya yang melembutkan kulit 

serta ketersediaan VCO yang melimpah di Indonesia membuatnya berpotensi 

untuk dikembangkan sebagai bahan pembawa sediaan obat, diantaranya sebagai 

basis krim (Alamsyah, 2005). 

2.3.2 Manfaat VCO 

VCO memiliki sederet manfaat dan khasiat baik untuk medis maupun 

kosmetika. Kandungan dari VCO salah satunya adalah asam lemak rantai tak 

jenuh yang dapat menghalangi radikal bebas dan mempertahankan sistem 

kekebalan. Hal ini membuat VCO bermanfaat untuk mencegah dan mengobati 

berbagai gangguan kesehatan. VCO juga memiliki tekstur krim alami, bebas dari 

pestisida, dan kontaminan lainnya, susunan molekular kecilnya memudahkan 

penyerapan serta memberi tekstur yang lembut dan halus pada kulit (Hadibroto, 

2006). 
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Minyak kelapa murni (VCO) merupakan produk olahan asli Indonesia yang 

mulai banyak digunakan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. VCO 

memberikan tekstur yang halus dan lembut pada kulit, membantu menjaga 

jaringan konektif agar tetap kuat dan longgar sehingga kulit tidak kendur dan 

keriput, melembutkan kulit yang kering dan kasar, mampu menghilangkan sel-sel 

kulit mati dan memperkuat jaringan kulit, membantu proses penyembuhan dan 

perbaikan kulit yang rusak. Selain itu VCO mudah diserap karena sekitar 80% 

asam lemak jenuh di dalam VCO adalah asam lemak rantai pendek dan rantai 

sedang yang molekulnya berukuran kecil sehingga dapat diserap ke dalam sel-sel 

tubuh dengan mudah, tanpa memerlukan berbagai enzim untuk memutuskan 

ikatannya (Lucida et al., 2008). 

Pemanfaatan VCO dalam sediaan setengah padat dimungkinkan karena 

memiliki sejumlah sifat yang baik terhadap kulit yaitu bersifat emolien dan 

moisturizer. Hal ini membuat kulit menjadi lembut dan lembab sehingga dapat 

menurunkan tahanan diffusinya (Agero and Verallo-Rowell, 2004). Selanjutnya 

asam-asam lemak rantai pendek dan sedang 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., 2007 & 2008).  

2.4 Krim 

2.4.1 Definisi 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 di formulasi sebagai emulsi air dalam minyak atau minyak 

dalam air (DepKes RI, 2014). 

Krim umumnya kurang kental dan lebih ringan daripada salep, sehingga 

krim lebih disukai daripada salep. Umumnya krim mudah menyebar rata dan 

karena krim merupakan emulsi minyak dalam air, maka akan lebih mudah 

dibersihkan daripada sebagian besar salep. Krim dianggap mempunyai daya tarik 

estetik lebih besar karena sifatnya yang tidak berminyak dan kemampuannya 

berpenetrasi dengan cepat dalam kulit (Ansel, 1989). 
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Kualitas dasar krim, yaitu: 

1. Stabil, selama masih dipakai mengobati. Maka krim harus bebas dari 

inkopatibilitas, stabil pada suhu kamar, dan kelembaban yang ada dalam 

kamar. 

2. Lunak, yaitu semua zat dalam keadaan halus dan seluruh produk menjadi 

lunak dan homogen. 

3. Mudah dipakai, umumnya krim tipe emulsi adalah yang paling mudah 

dipakai dan dihilangkan dari kulit. 

4. Terdistribusi merata, obat harus terdispersi merata melalui dasar krim 

padat atau cair pada penggunaan (Anief, 1994) 

2.4.2 Penggolongan Krim  

Ada dua tipe krim, yaitu: 

a. Tipe A/M, yaitu air terdispersi dalam minyak. Contohnya, cold cream. Cold 

cream adalah sediaan kosmetik yang digunakan untuk memberikan rasa 

dingin dan nyaman pada kulit, sebagai krim pembersih, berwarna putih, dan 

bebas dari butiran. Cold cream mengandung mineral oil dalam jumlah 

besar.  

b. Tipe M/A, yaitu minyak terdispersi dalam air. Contohnya, vanishing cream. 

Vanishing cream adalah sediaan kosmetik yang digunakan untuk 

membersihkan, melembabkan, dan sebagai alas bedak. Vanishing cream 

sebagai pelembab (moisturizing) akan meninggalkan lapisan berminyak/ 

film pada kulit. 

2.4.3 Manfaat Krim  

Pada kulit kering pada keadaan kelembaban udara sangat rendah, penguapan 

air dari kulit sangat tinggi, kulit orang tua, atau kelainan kulit tertentu yang 

menyebabkan kulit menjadi kering dan kasar, krim dapat mengurangi kekeringan 

kulit dan mengurangi penguapan kulit dengan cara menutupinya (Wasitaatmadja, 

1997).  

Krim berisi minyak nabati atau minyak hewani, yang terkadang bersifat 

komedogenik. Tentu saja minyak pengganti tidak dapat sepenuhnya 

menggantikan peran minyak alamiah yang keluar dari kelenjar palit, namun 
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setidaknya dapat membantu dalam segi fisik proteksi dan pelembut kulit 

(Wasitaatmadja, 1997). 

2.4.4 Stabilitas Krim 

Stabilitas krim akan rusak jika sistem campurannya terganggu oleh 

perubahan suhu dan komposisi, misalnya adanya penambahan salah satu fase 

secara berlebihan. Pengenceran krim hanya dapat dilakukan jika sesuai dengan 

pengenceran yang cocok yang harus dilakukan dengan teknik aseptis (Syamsuni, 

2005).  

Stabilitas krim akan rusak jika sistem campurannya terganggu oleh 

perubahan suhu dan komposisi, misalnya adanya penambahan salah satu fase 

secara berlebihan. Pengenceran krim hanya dapat dilakukan jika sesuai dengan 

pengenceran yang cocok yang harus dilakukan dengan teknik aseptis. Krim yang 

sudah diencerkan harus digunakan dalam waktu satu bulan (DepKes RI, 1979). 

Beberapa bentuk ketidakstabilan sediaan krim antara lain (Hartomo et al., 

1993): 

1. Creaming 

Creaming ialah kecenderungan tetesan terkumpul di lapisan atas atau bawah 

emulsi. Ini tergantung pada ukuran tetesan, selisih rapatan kedua fasa serta 

viskositas fasa luarnya. 

2. Koagulasi 

Koagulasi ialah kecenderungan tetesan saling melekat saat berkontak, tak 

lepas lagi, namun ciri individunya tetap dipertahankan. Ini tergantung pada jumlah 

tetesan tiap satuan volume (menentukan seringnya tabrakan) serta jenis film 

penstabil pada antarmuka antara tetesan dengan fasa luar (menentukan proporsi 

tabrakan yang menghasilkan lekatan). 

3. Koalesensi 

Koalesensi ialah bergabungnya dua atau lebih tetesan menjadi tetesan lebih 

besar akibat pecahnya film pembatas tetesan yang mengakibatkan terbentuknya 

lapisan minyak ruah bebas. Koalesensi selalu didahului koagulasi. 
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2.4.5 Keuntungan Krim 

Beberapa keuntungan dari penggunaan sediaan krim, antara lain:  

1. Mudah menyebar rata;  

2. Praktis;  

3. Mudah dibersihkan atau dicuci;  

4. Cara kerja berlangsung pada jaringan setempat;  

5. Tidak lengket, terutama tipe m/a.  

6. Memberikan rasa dingin (cold cream) berupa tipe a/m 

7. Digunakan sebagai kosmetik 

8. Bahan untuk pemakaian topikal jumlah yang diabsorpsi tidak cukup 

beracun. 

2.4.6 Kerugian Krim 

Beberapa kerugian dari penggunaan sediaan krim, antara lain: 

1. Susah dalam pembuatannya, karena pembuatan krim harus dalam keadaan 

panas; 

2. Gampang pecah, karena dalam pembuatan, formula tidak pas; serta  

3.  Mudah kering dan rusak, khususnya tipe a/m, karena terganggunya sistem 

campuran, terutama disebabkan oleh perubahan suhu dan perubahan 

komposisi, yang diakibatkan oleh penambahan salah satu fase secara 

berlebihan. 

2.4.7 Bahan Pembentuk Krim 

a. Minyak 

Bahan ini digunakan untuk membentuk fase minyak dari emulsi. Minyak 

tersebut secara luas digunakan sebagai pembawa bahan obat. Minyak yang 

digunakan untuk pemberian rute oral pun dapat digunakan sebagai fase 

minyak, misalnya minyak biji jarak, minyak ikan maupun minyak nabati (Vats 

et al., 2014). 

b. Air 

Bahan ini digunakan untuk membentuk fase air dari emulsi. Bahan yang 

sering digunakan seperti air dan alkohol (Vats et al., 2014). 
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c. Bahan Pengemulsi atau Emulgator 

Ada beberapa tipe krim seperti emulsi air dalam minyak dan emulsi 

minyak dalam air. Bahan pengemulsi krim harus disesuaikan dengan jenis dan 

sifat krim yang dikehendaki (Syamsuni, 2005). Sebagai pengemulsi, dapat 

digunakan surfaktan anionik, kationik, dan nonionik. Untuk tipe krim A/M 

digunakan sabun monovalen, tween, natrium laurilsulfat, emulgidum, dan lain-

lain. Krim tipe M/A mudah dicuci. Untuk penstabilan krim ditambahkan zat 

antioksidan dan zat pengawet (Anief, 2002). 

d. Pengawet 

Bahan pengawet sering digunakan umumnya adalah metilparaben (nipagin 

0.12-0.18%), dan propilparaben (nipasol 0.02-0.05%) (Syamsuni, 2005). 

2.4.8 Sistem HLB 

Pada umumnya, setiap bahan pengemulsi memiliki bagian hidrofilik dan 

lipofilik, dengan satu atau yang lain lebih atau kurang dominan dalam 

mempengaruhi dengan cara yang telah diuraikan diatas untuk membentuk tipe 

emulsi. Sebuah metode yang dirancang untuk pengemulsi atau bahan permukaan 

aktif dapat dikategorikan pada penyusun kimia untuk keseimbangan hidrofil-

lipofil atau HLBnya. Bahan yang sangat polar atau hidrofilik ditandai dengan nilai 

HLB yang tinggi dibandingkan yang kurang polar atau lebih lipofilik. Umumnya, 

bahan permukaan aktif yang memiliki nilai HLB 3-6 lebih lipofil dan 

menghasilkan emulsi A/M. Sedangkan bahan dengan nilai HLB 8-18 

menghasilkan emulsi M/A (Ansel, 2008). 

Dalam sistem HLB, selain untuk bahan pengemulsi, nilai ditandai untuk 

bahan minyak dan bahan menyerupai minyak. Dengan menggunakan dasar HLB 

dalam penyiapan suatu emulsi, dapat dipilih bahan pengemulsi yang memiliki 

nilai HLB yang sama atau mendekati minyak dari emulsi yang diinginkan. Untuk 

membuat emulsi yang stabil, bahan pengemulsi harus memiliki harga HLB sama 

dengan HLB untuk minyak mineral, bergantung pada jenis emulsi yang 

diinginkan. jika diperlukan, dua atau lebih pengemulsi dapat dikombinasikan 

untuk mendapatkan nilai HLB yang diinginkan (Ansel, 2008).  
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2.4.9 Cara Pembuatan Krim 

Seperti pembuatan sediaan lain, dalam pembuatan emulsi kebersihan dari 

seluruh alat yang digunakan sangat penting, seperti wadah pembuatan emulsi, 

spatula dan peralatan lainnya. Dalam pembuatan krim harus melebihkan bahan-

bahan yang digunakan karena krim tidak mungkin dapat dipindahkan seluruhnya 

kedalam wadah akhir. Selanjutnya  menentukan bahan yang larut dalam fase air 

dan fase minyak. Lalu melarutkan bahan yang larut air kedalam fase air. Untuk 

pembuatan fase minyak yaitu dengan mencairkan basis lemak dalam wadah di 

atas penangas air pada suhu serendah mungkin. Dimulai  dari basis yang memiliki 

titik leleh tertinggi. Kemudian didinginkan hingga 60
o
C (panas yang berlebihan 

dapat mendenaturasi bahan pengemulsi dan stabilitas produk dapat hilang). 

Kemudian zat yang larut atau bercampur dengan fase minyak diaduk ke dalam 

leburan. Lalu Suhu fase air harus disesuaikan hingga 60
o
C. Sehingga fase dispersi  

ditambahkan kedalam fase kontinyu pada suhu yang sama. Maka, Untuk membuat 

krim tipe M/A masukkan fase minyak kedalam fase air dan Untuk membuat krim 

tipe A/M masukkan fase air kedalam fase minyak. Kemudian aduk emulsi yang 

dihasilkan tanpa memasukkan udara, hingga terbentuk massa krim. Jangan 

mempercepat pendinginan karena akan menghasilkan produk yang buruk 

(Marriott et al., 2014). 

2.5 Uji Evaluasi Sediaan Krim 

1. Uji Organoleptis 

Uji organoleptis dimaksudkan untuk melihat tampilan fisik suatu sediaan 

yang meliputi bentuk, warna dan bau. Uji ini dilakukan untuk mengetahui 

krim yang dibuat sesuai dengan warna, bau, dan tekstur bahan aktif yang 

digunakan (Juwita et al., 2013). 

2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas bertujuan untuk melihat dan mengetahui tercampurnya 

bahan-bahan sediaan krim (Juwita et al., 2013). 

3. Tipe Emulsi 

Untuk memastikan tipe emulsi yang dibuat sesuai dengan tipe emulsi 

yang diharapkan ( Lachman, 2008). 
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4. Uji pH 

 Uji pH bertujuan untuk mengetahui keamanan sediaan krim saat 

digunakan sehingga tidak mengiritasi kulit. Perbedaan nilai pH tidak terlalu 

berpengaruh selama masih pada batas 4,5-6,5 (Tranggono dan Latifah, 2007). 

Berdasarkan persyaratan SNI 16-4954-1998 tentang rentang pH sediaan krim 

yang memenuhi persyaratan yaitu 3,5 – 8 (SNI, 1998). 

5.  Uji Viskositas 

Viskositas merupakan salah satu parameter penting dalam produk emulsi. 

Nilai viskositas berkaitan dengan kestabilan emulsi suatu bahan, semakin 

tinggi viskositas suatu bahan, maka bahan tersebut akan semakin stabil 

karena pergerakan partikel cenderung sulit dengan semakin kentalnya suatu 

bahan (Yunilawati et al., 2011). 

Apabila nilai viskositas sediaan krim dibandingkan terhadap sediaan satu 

sama lainnya, maka terlihat perbedaan viskositas (Fitriansyah et al,. 2014). 

Berdasarkan persyaratan SNI 16-4399-1996 tentang rentang viskositas 

sediaan krim yang memenuhi persyaratan yaitu 2000-50000 

cp (SNI, 1996). 

6.  Uji Daya Sebar 

Uji daya sebar dilakukan untuk mengetahui kemampuan basis menyebar 

pada permukaan kulit ketika di aplikasikan. Kemampuan penyebaran basis 

yang baik akan memberikan kemudahan saat sediaan krim diaplikasikan ke 

kulit (Wulandari, 2016). 

7.    Uji Stabilitas 

Uji stabilitas dilakukan untuk memastikan dan menjaga kualitas, 

keamanan dan efikasi produk sepanjang masa simpan dianggap sebagai 

persyaratan untuk penerimaan dan persetujuan produk farmasi (Bajaj et al., 

2012). 
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2.6 Komponen Penyusun Krim 

2.6.1 Tween 80 (Rowe et al., 2009) 

Tween 80 (Polysorbat 80) berbentuk cairan kental berwarna kuning. Larut 

dalam air, dalam minyak biji kapas, praktis tidak larut dalam minyak mineral. 

Inkompatibilitas dengan perubahan warna dan/atau pengendapan terjadi dengan 

berbagai zat. Digunakan dalam formulasi sediaan sebagai emulsifying agent 

(nonionik surfaktan). 

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. Kadar yang digunakan sebagai 

agen pengemulsi jika dikombinasikan dengan pengemulsi hidrofilik lain dalam 

emulsi minyak dalam air adalah 1-10% (Rowe et al., 2009). 

Perbedaan antara Tween 80 dengan emulgator lain dapat dilihat pada 

gambar 2.4 berikut. 

 

Gambar 2.3 Struktur Kimia Polisorbate monoester 

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 per molekul, sedangkan pada 

tween 65, terdapat tiga gugus stearat. Kandungan gugus oxietilen lebih beraturan, 

dengan kira-kira 20 mol per molekul secara keseluruhan (Parma, 2015). 

Sifat fisiko-kimia tween 20 memiliki rantai panjang polioksietilena 

sehingga sangat mudah larut dalam air. Tween 80 dan 20 memiliki kelarutan yang 

baik yaitu larut dalam sebagian besar pelarut karena memberi ikatan hidrogen dan 
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akseptor hidrogen. Salah satu bahan awal dari tween (polisorbat) adalah sorbitol, 

yang terdapat dalam bentuk linier atau siklik (anhidrida). Sehingga, tween (E 432-

E 436) dalam bentuk linier, seperti furanosa siklik (lima cincin), sebagai pyranose 

(enam cincin) atau sebagai isosorbida (Parma, 2015). 

2.6.2 Span 20 (Rowe et al., 2009) 

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 2.5 

berikut. 
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Gambar 2.4 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. Kejenuhan 

sorbitan monoester berbeda dari yang lain dilihat dari rantai panjang hidrokarbon. 

Surfaktan dan minyaknya yang digunakan diperoleh tanpa pemurnian. Air yang 

digunakan dimurnikan menggunakan Milli-RO 12 Plus sistem (Karhonen M., et 

al, 2004). 

Dari struktur diatas dapat disimpulkan bahwa panjang dan ikatan rangkap 

dalam rantai hidrokarbon dari sorbitan monoester mempengaruhi secara signifikan 

sifat-sifat antarmuka dan molekul dari surfaktan. Sorbitan monolaurat memiliki 

rantai hidrokarbon hidrofobik terpendek yang membuat surfaktan ini paling 

hidrofilik. Sorbitan monooleat lebih polar dari sorbitan monolaurat, sorbitan 

monopalmitat dan sorbitan monostearat karena pada sorbitan monooleat terdapat  

ikatan rangkap pada rantai hidrokarbon sehingga molekul sorbitan monooleat 

dapat mengurangi interaksi rantai-rantai hidrofobik antara molekul surfaktan dan 

molekul minyak yang berdekatan (Korhonen et al., 2004). 

2.6.3 Cera alba (Rowe et al., 2009) 

 Cera alba mempunyai sinonim yaitu white beeswax atau malam putih. 

Pemeriannya tidak berasa, serpihan putih dan sedikit tembus cahaya. Cera alba 

memiliki kelarutan larut dalam kloroform, eter, minyak menguap, sedikit larut 

dalam etanol (95%), praktis tidak larut dalam air dan Inkompatibilitas dengan 

bahan pengoksidasi. Bahan ini lebur pada suhu 61 - 65
o
C.  Cera alba digunakan 

untuk meningkatkan konsistensi dari krim dan salep, dan untuk menstabilkan air 
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dalam minyak. Bahan ini juga dapat menambah laju absorbsi obat-obat yang 

digunakan secara topikal. Sebagai bahan pembentuk basis penggunaan cera alba 

5-20%. 

2.6.4 Asam stearat (Rowe et al., 2009) 

 

Gambar 2.5 Struktur Kimia Asam Stearat 

Sumber : Rowe et al., 2009 

Asam stearat (Acid cetylacetic) dengan rumus molekul C18H36O2 dan berat 

molekul 284,47 memiliki pemerian kristal padat warna putih atau sedikit 

kekuningan, mengkilap, sedikit berbau dan berasa seperti lemak. Dalam 

kelarutannya, asam stearat sangat larut dalam benzen, kloroform, eter, larut dalam 

etanol (95%) dan praktis tidak larut dalam air. Memiliki titik lebur pada suhu ≥ 

54
o
C serta inkompatibilitas dengan logam hidroksi dan bahan-bahan 

pengoksidasi. Asam stearat dalam sediaan topikal digunakan sebagai pembentuk 

emulsi dengan konsentrasi kadar 1 – 20%. 

2.6.5 Vaselin putih (Rowe et al., 2009) 

Vaselin putih (White soft paraffin, White Petrolatum) memiliki massa yang 

lunak putih, tidak berbau dan tidak berasa. Tidak dapat larut dalam air, gliserin, 

etanol (95%)dan aseton. Vaselin adalah campuran hidrokarbon jenuh setengah 

padat yang dimurnikan, diperoleh dari minyak bumi. Vaselin putih adalah vaselin 

yang telah dihilangkan seluruh atau hampir seluruh warnanya, sehingga 

mengurangi reaksi hipersensitivitas dan lebih dipilih untuk penggunaan kosmetik 

dan sediaan farmasetika lain. Vaselin putih digunakan dalam formulasi sediaaan 

salep dengan fungsi utama sebagai emolient. Vaselin banyak digunakan dalam 

formulasi sediaan topikal sebagai basis yang bersifat emolient. Vaselin album 

digunakan sebagai emolien krim, topikal emulsi, topikal ointments dengan 

konsentrasi antara 10-30%. 
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2.6.6 Propilenglikol (Rowe et al., 2009) 

 

Gambar 2.6 Struktur Kimia Propilenglikol 

Sumber : Rowe et al., 2009 

Propilenglikol mempunyai sinonim 1,2-Dihydroxypropane; E1520; 2 

hydroxypropanol; methyl ethylene glycol; methyl glycol; propane-1,2-diol; 

propylenglycolum. Bahan ini tidak berwarna, kental, praktis tidak berbau, cair, 

dengan rasa manis, rasa sedikit pedas menyerupai gliserin dan larut dengan 

aseton, kloroform, etanol (95%), gliserin, dan air, larut pada 1:6 bagian eter, tidak 

larut dengan minyak atau tetap minyak mineral ringan, tetapi akan larut beberapa 

minyak esensial. Mempunyai inkopatibilitas dengan bahan pengoksidasi seperti 

kalium permanganat. Propilenglikol digunakan sebagai humektan. Penggunaan 

sebagai humektan dengan kadar 1- 15%. 

 Propilenglikol telah banyak digunakan sebagai pelarut, ekstraktan, dan 

pengawet dalam berbagai parenteral dan nonparenteral formulasi farmasi. 

Propilen glikol adalah pelarut umum lebih baik dari gliserin dan melarutkan 

berbagai macam bahan, seperti kortikosteroid, fenol, obat sulfa, barbiturat, 

vitamin (A dan D), alkaloid, dan anestesi lokal. Propilen glikol digunakan dalam 

berbagai macam formulasi farmasi dan umumnya dianggap sebagai bahan yang 

tidak beracun. 
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2.6.7 Nipagin (Rowe et al., 2009) 

  

Gambar 2.7 Struktur Kimia Nipagin 

Sumber : Rowe et al., 2009 

Nipagin atau metil paraben yang mempunyai pemerian kristal berwarna atau 

sebuk kristalin putih, dan tidak berbau dengan rasa seperti pada sediaan topikal. 

Bahan ini mudah larut dalam etanol, eter dan propilen glikol sedikit larut pada air, 

dan praktis tidak larut dalam minyak mineral. Metil paraben digunakan secara 

luas sebagai pengawet antimikroba dalam kosmetik, produk makanan, dan sediaan 

farmasetika. Dapat digunakan sendiri atau dikombinasi dengan golongan paraben 

yang lain atau dengan antimikroba yang lain. Metil paraben efektif pada rentang 

pH yang luas yaitu pH 4-8 dan memiliki spektrum yang luas terhadap mikroba 

dan jamur. 

Metil paraben mempunyai karakteristik berupa kristal berwarna atau sebuk 

kristalin putih, dan tidak berbau dengan rasa seperti pada sediaan topikal, metil 

paraben digunakan pada kadar 0,02-0,3%. Efikasi dari pengawet dapat 

ditingkatkan dengan penambahan 2-5% propilenglikol. Dalam formula ini 

digunakan metil paraben dengan kadar 0.03%. 
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2.6.8 Nipasol (Rowe et al., 2009) 

 

Gambar 2.8 Struktur Kimia Nipasol 

Sumber : Rowe et al., 2009 

Nipasol mempunyai karakteristik serbuk kristalin berwarna putih, tidak 

berbau dan tidak berasa. Bahan ini sangat mudah larut dalam aseton, eter, dan 

minyak, mudah larut dalam etanol dan metanol, sukar larut dalam air. 

Nipasol digunakan secara luas sebagai pengawet antimikroba dalam 

kosmetik, produk makanan, dan sediaan farmasetika. Pengawet ini dapat 

digunakan sendiri atau dikombinasi dengan golongan paraben yang lain atau 

dengan antimikroba yang lain. Metil paraben efektif pada rentang pH yang luas 

yaitu pH 4-8 dan memiliki spektrum yang luas terhadap mikroba dan jamur. Pada 

sediaan topikal, nipasol digunakan pada kadar 0,01-0,6%. Dalam formula ini 

digunakan nipasol dengan kadar 0.01%. 

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

 

Gambar 2.9 Struktur Kimia Na-EDTA 

Sumber : Rowe et al., 2009 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

25 
 

 

Na-EDTA sinonim dinatrii edetas, disodium EDTA, disodium 

ethylenediaminetetraacetate, edathamil disodium, edetate disodium, edetic acid, 

dan disodium salt. Berfungsi sebagai chelating agent Na-EDTA mempunyai 

rumus molekul  C10H14N2Na2O8  dan berat molekul 336.2. Pemerian serbuk kristal 

putih tidak berbau dengan sedikit rasa asam. Kelarutan larut dalam air (1:11), 

praktis tidak larut dalam kloroform dan eter, larut dalam etanol (95%). Titik lebur 

pada suhu 252ºC. Stabilitas sangat higroskopis dan harus dilindungi dari 

kelembaban. Penyimpanan harus disimpan diwadah berisi alkali, tertutup rapat 

dan ditempat sejuk dan kering. Konsentrasi sebagai chelating agent 0.005-0.1%. 

2.6.10 Butil Hidroksi Toluen (BHT) (Rowe et al., 2009) 

  

Gambar 2.10 Struktur Kimia BHT 

Sumber : Rowe et al., 2009 

Butil Hidroksi Toluena (BHT) mempunyai nama kimia 2,6-ditertiary-butyl-

p-cresol; 4-methyl 2,6-ditertiary-butyl-phenol. BHT mempunyai rumus molekul   

C15H24O dan bobot molekul 220.35. BHT berbentuk Kristal padat atau serbuk 

kuning-putih atau pucat dengan karakteristik bau fenolik yang samar. BHT 

digunakan sebagai antioksidan dalam kosmetik, makanan, dan obat-obatan. BHT 

memiliki titik didih 265ºC dan titik lebur 70ºC. Praktis tidak larut dalam air, 

gliserin, propilen glikol, larutan hidroksida alkali, dan larutan encer asam mineral. 

Terlarut bebas dalam aseton, benzena, etanol (95%), eter, metanol, toluena, 

minyak tetap, dan minyak mineral. Lebih mudah larut daripada butylated 

hydroxyanisole dalam minyak makanan dan lemak. Konsentrasi untuk pemakaian 

topikal sekitar 0.0075–0.1%. 
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2.6.11 Butil Hidroksi Anisol (BHA) (Rowe et al., 2009) 

 

Gambar 2.11 Struktur Kimia BHA 

Sumber : Rowe et al., 2009 

Butil Hidroksi Anisol (BHA) berbentuk serbuk kristal putih atau padatan 

putih kekuning-kuningan. BHA mempunyai rumus molekul  C11H16O2 dan berat 

molekul 180,25. BHA praktis tidak larut dalam air, larut dalam metanol, larut baik 

dalam etanol ≥50%, propilenglikol, kloroform, dietil eter, heksan, dan dalam 

petroleum eter. Titik didih BHA 264°C dan titik leleh 47°C. BHA digunakan 

dalam kosmetik, makanan, dan sediaan farmasi terutama sebagai antioksidan. 

Konsentrasi untuk pemakaian topikal sekitar 0.0005–0.02%. 

2.6.12 Aquadest (Rowe et al., 2009) 

Aquadest adalah cairan jernih yang tidak berwarna dan tidak berasa. 

Memiliki titik lebur pada suhu 0
o 

C. Air banyak digunakan sebagai bahan baku, 

bahan dan pelarut dalam pengolahan, formulasi dan pembuatan produk farmasi, 

bahan aktif farmasi (API) dan intermediet, dan reagen  nalitis. nilai spesifik dari 

air yang digunakan untuk aplikasi tertentu dalam konsentrasi hingga 100%. 

Air banyak digunakan sebagai bahan baku, bahan dan pelarut dalam 

pengolahan, formulasi dan pembuatan produk farmasi, bahan aktif farmasi (API) 

dan intermediet, dan reagen  nalitis. nilai spesifik dari air yang digunakan untuk 

aplikasi tertentu dalam konsentrasi hingga 100%. 

2.6.13 Oleum Rosae (DepKes RI, 1979) 

Oleum rosae atau disebut juga minyak mawar adalah berbentuk cairan, tidak 

berwarna atau kuning, bau menyerupai bunga mawar, rasa khas, pada suhu 25˚ C 

jika didinginkan perlahan-lahan berubah menjadi masa hablur bening yang jika 
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dipanaskan mudah melebir. Digunakan dalam formulasi sediaan topikal sebagai 

corigen. Minyak mawar adalah minyak atsiri yang diperoleh dengan penyulingan 

uap bunga segar Rosa gallica L., Rosa damascena Miller, Rosa alba L., dan 

varietas Rosa lainnya. 

2.6.14 Setil alkohol (Rowe et al., 2009) 

 

Gambar 2.12 Struktur Kimia Setil Alkohol 

Sumber : Rowe et al., 2009 

Setil alkohol memiliki sinonim Alcohol cetylicus; Avol; Cachalot; Crodacol 

C70; Crodacol C90; Crodacol C95; ethal; ethol; HallStar CO-1695; 1-

hexadecanol; nhexadecyl alcohol; Hyfatol 16-95; Hyfatol 16-98; Kessco CA; 

Lanette 16; Lipocol C; Nacol 16-95; palmityl alcohol; Rita CA; Speziol C16 

Pharma; Tego Alkanol 16; Vegarol 1695. Setil alkohol memiliki pemerian 

berbentuk seperti lilin, kepingan putih, kubus, bau khas lemah, dan tidak berasa. 

Serta memiliki kelarutan mudah larut dalam etanol (95%) dan eter, kelarutan 

meningkat dengan meningkatnya suhu, Praktis tidak larut dalam air. Mampu 

meleleh dengan lemak, parafin cair dan parafin padat, dan isopropil miristat. 

Digunakan dalam formulasi sediaan topikal sebagai stabilisator atau emulsifying 

agent.  


