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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kulit merupakan bagian terluar tubuh yang paling luas permukaannya dan 

menjadi penunjang utama penampilan seseorang. Paparan dari sinar matahari 

yang terus membakar kulit dapat menyebabkan sel-sel kulit mati sehingga kulit 

akan menebal, kusam dan pori-porinya mudah tersumbat dan mudah timbul 

jerawat (Tranggono, 2007). Kulit berfungsi sebagai pelindung dari berbagai 

macam gangguan yang terjadi melalui mekanisme biologis seperti pembentukan 

lapisan tanduk secara terus menerus, pembentukan pigmen melanin untuk 

melindungi kulit dari bahaya sinar radiasi ultraviolet, sebagai peraba dan perasa, 

serta pertahanan terhadap infeksi dari luar (Nuzantry, J.K., 2015). 

Perawatan kulit dengan menggunakan body scrub merupakan upaya yang 

aman dan sesuai untuk kulit yang sering terpapar sinar matahari. Body Scrub 

adalah kosmetik perawatan exfoliating kulit atau pengelupasan kulit yang 

digunakan dengan mengoleskan butir-butir halus ke permukaan kulit dengan cara 

menggerakkan telapak tangan memutar sambil menggosok permukaan kulit yang 

telah diberi produk. Hasilnya kulit akan terlihat lebih cerah karena kulit yang mati 

yang menutupi terangkat (Hilton, K., 2014; Henny, A., 2009). Body Scrub dapat 

mengangkat sel-sel kulit yang mati yang menumpuk pada permukaan kulit dan 

mencegah penyumbatan pori-pori kulit, kemudian untuk membantu 

membersihkan kotoran yang melekat pada kulit sehingga sel kulit bersih kembali 

dan bisa bernafas (Jumarani, L., 2009).  

 Dalam body scrub terdapat komponen utama yakni butiran-butiran halus 

baik dari bahan sintetik maupun bahan alami yang berfungsi sebagai exfoliant 

atau scrubbing agent. Dari bahan sintetik seperti aluminium oksida, alumina 

sintetik, corundum, volcanic ash, bentonit, dan silica (Stanley, R., 1993). 

Sedangkan dari bahan alami diantaranya granular salt or sugar (garam granuler 

atau gula) dekstrosa, minyak jagung dan corn fiber ground coffee (Kopi), ground 

oatmeal, and ground walnut shells (Kenari) (Dayan, N., 2016, Hoy, J., 2015 dan 

Muller, A., 2015).  
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Kopi selain mempunyai aroma yang dapat membangkitkan semangat, juga 

bermanfaat untuk perawatan kecantikan. Kopi bermanfaat untuk menghaluskan 

kulit, melindungi dan melembutkan kulit serta berfungsi untuk mengeksfoliasi sel-

sel kulit mati. Kopi digunakan sebagai scrub untuk membersihkan kulit dan 

melembutkan kulit, mencerahkan kulit tubuh dengan cara mengangkat sel-sel kulit 

mati sehingga muncul kulit mudah yang lebih cerah dan halus (Surtiningsih., 

2005). Penggunaan body scrub dapat dengan mudah diaplikasikan yakni hanya 

dengan cara menggosokkan sediaan pada permukaan kulit secara perlahan dengan 

cara pijatan atau memutar. Terutama di fokuskan pada area kulit yang memiliki 

sel-sel kulit mati yang tebal, seperti telapak kaki, dengkul, siku dan tumit 

(Jumarani, L., 2009). 

 Pembuatan sediaan body scrub kopi arabika ini dibuat dalam bentuk krim. 

Sediaan krim dipilih agar body scrub lebih mudah diaplikasikan. Krim termasuk 

suatu emulsi yang salah satu jenisnya minyak dalam air, sehingga dalam 

pembuatannya dibutuhkan emulgator. Emulgator atau zat pengemulsi berfungsi 

sebagai penstabil emulsi pada sediaan. Dimana emulsi merupakan sediaan yang 

mengandung dua zat yang tidak saling tercampur, biasanya air dan minyak, yaitu 

cairan yang satu terdispersi menjadi butir-butir kecil dalam cairan yang lain 

sehingga dibutuhkan adanya emulgator. Semua emulgator bekerja dengan 

membentuk film (lapisan) disekeliling butir-butir tetesan yang terdispersi dan film 

ini berfungsi agar mencegah terjadinya koalesen dan terpisahnya cairan dispers 

sebagai fase terpisah. Terdapat dua macam tipe emulsi yaitu emulsi tipe M/A 

dimana tetes minyak terdispersi dalam fase air dan tipe A/M dimana fase intern 

adalah air dan fase extern adalah minyak (Anief., 2010). Zat pengemulsi atau 

emulgator dapat digunakan PGA, tragacantha, gelatin, sapo, senyawa ammonium 

kwarterner, cholesterol, surfaktan seperti tween, span dan lain-lainya (Anief., 

2010). Dalam hal ini, sediaan body scrub kopi arabika dibuat dalam bentuk tipe 

emulsi M/A dengan emulgator tween 60 dan span 60. 

Tween dan span merupakan senyawa derivat sorbitan, yang mana span 

adalah ester dari sorbitan dengan asam lemak dan tween adalah ester dari sorbitan 

dengan asam lemak di samping mengandung ikatan eter dengan oksi etilen. 

Tween dan span dapat menurunkan tegangan antarmuka minyak/air dan 
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membentuk film monomolekuler (Anief., 2010). Tween memiliki sifat hidrofil 

sedangkan span bersifat lipofil (Rowe, et al., 2009) sehingga kombinasi antar 

keduanya dapat menstabilkan emulsi yang umumnya mengandung minyak dan 

air. 

Terkait dengan penjelasan diatas bahwa kopi dapat berfungsi sebagai 

scrub dan memiliki banyak manfaat pada kulit, maka akan dikembangkan manjadi 

sediaan semisolid dalam bentuk body scrub dengan perbedaan kadar emulgator 

(tween 60 dan span 60) untuk mengetahui karakteristik fisik dari sediaan body 

scrub kopi arabika, sehingga dilakukan pemeriksaan karakteristik fisik dan 

aseptabilitas dari sediaan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh kadar emulgator (tween 60 dan apan 60) terhadap 

karakteristik fisik (organoleptis dan homogenitas, viskositas, pH, dan daya sebar) 

dan aseptabilitas sediaan body scrub Kopi Arabika (Coffea arabica L.)? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh kadar emulgator (tween 60 dan span 60) 

terhadap karakteristik fisik (organoleptis dan homogenitas, viskositas, pH, dan 

daya sebar) dan aseptabilitas sediaan body scrub Kopi Arabika (Coffea arabica 

L.). 

1.4 Hipotesis 

Peningkatan kadar emulgator dapat memberikan perbedaan terhadap 

karakteristik fisik dan aseptabilitas sediaan body scrub Kopi Arabika (Coffea 

arabica L.). 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Memberi informasi mengenai pengaruh kadar emulgator dalam sediaan 

body scrub Kopi Arabika (Coffea arabica L.) dan dapat menambah pengetahuan 

mengenai penggunaan serbuk kopi dalam sediaan kosmetika. 


