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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

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). 

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. 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). 

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).  

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 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). 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dilakukan pengujian formula krim 

Niasinamida tipe m/a dengan basis VCO pada konsentrasi 15%, 20%, dan 25% 

menggunakan emulgator tween 80 dan span 20 dengan tujuan meningkatkan 

stabilitas serta karakteristik fisik sediaan krim. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Vitamin_B
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 Niasinamida sebagai 

pencerah kulit, anti kerut atau 

anti aging 

VCO digunakan sebagai fase minyak 

dalam basis krim. 

Dibuat sediaan krim Niasinamida tipe M/A. 

3.1 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Asam-asam lemak rantai pendek dan 

sedang mudah diserap melalui kulit 

sehingga dapat meningkatkan laju 

penetrasi zat aktif. VCO bersifat emolien 

dan moisturizer. 

Sediaan krim Niasinamida tipe M/A dengan fase 

minyak mengandung VCO kadar 15%, 20%, dan 25% 

menggunakan emulgator tween 80 dan span 20. 

 

 

Evaluasi sediaan 

Gambar 3.1 Skema Kerangka Konseptual  


