
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Kosmetik dikenal manusia sejak berabad-abad yang lalu. Pada abad ke-19, 

pemakaian kosmetik mulai mendapat perhatian, yaitu selain untuk kecantikan juga 

untuk kesehatan. Perkembangan ilmu kosmetik serta indrustrinya baru dimulai 

secara besar-besaran pada abad ke-20. Kosmetik menjadi salah satu bagian dunia 

usaha. Bahkan sekarang teknologi kosmetik begitu maju dan merupakan paduan 

antara kosmetik dan obat (pharmaceutical) atau yang disebut kosmetik medik 

(cosmeceuticals) (Tranggono. R.I.S dan Latifah.F, 2007).  

Kosmetik adalah bahan atau campuran bahan yang dikenakan pada kulit 

manusia untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik serta merubah 

rupa. Karena terjadi kontak antara kosmetika dengan kulit, maka kosmetika akan 

diserap oleh kulit dan masuk ke bagian yang lebih dalam dari tubuh. Jumlah 

kosmetika yang terserap kulit bergantung pada beberapa faktor, yaitu kondisi kulit 

pemakai dan keadaan kosmetik yang dipakai. Kontak kosmetik dengan kulit 

menimbulkan akibat positif berupa manfaat dari kosmetik dan akibat negatif atau 

merugikan berupa efek samping kosmetik (Wasitaatmadja, 1997). Produk kosmetik 

sangat diperlukan oleh manusia, baik laki – laki maupun perempuan. Produk – 

produk kosmetik tersebut dipakai secara berulang setiap hari, sehingga diperlukan 

persyaratan aman untuk dipakai (Tranggono, 2007:54).  

  Lipstik merupakan salah satu jenis kosmetik dekoratif yang digunakan 

sebagai pewarna bibir dimana sangat diminati oleh masyarakat lipstik saat ini telah 

tersedia sekitar ratusan jenis warna hanyauntuk memenuhi permintaan dari 

konsumen wanita (Chattopadhyay, 2005). Hal yang menjadi daya tarik konsumen 

pengguna lipstik tidak hanya dari segi warna tetapi juga dari segi fisiknya. 

Konsistensi dan bentuk fisik lipstik dipengaruhi oleh basis yang digunakan. 

Perbandingan komposisi basis berperan penting dalam menghasilkan lipstik yang 

berkualitas. Kualitas dari lipstik dapat dilihat dari stabilitas fisiknya. Stabilitas fisik 

suatu sediaan lipstik selama proses produksi hingga sampai ke tangan konsumen 

sangat ditentukan oleh konsistensi dari lipstik itu sendiri. Pada umumnya 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

kebanyakan lipstik yang terdapat dipasaran kebanyakan hanya befungsi sebagai 

penghias untuk mewarnai bibir saja. Adapun sediaan lipstik yang akan 

diformulasikan memiliki kelebihan tambahan yaitu pelembab dan selain sebagai 

pewarna bibir, lipstik ini diharapkan mampu mengatasi bibir yang mudah pecah dan 

kering, terutama saat cuaca dingin. 

Seperti yang kita ketahui lipstik merupakan make-up bibir memiliki 

anatomis dan fisiologis yang agak berbeda dari kulit bagian badan lainnya, 

Misalnya stratum corneumnya sangat tipis dan dermisnya tidak mengandung 

kelenjar keringat maupun kelenjar minyak, sehingga bibir mudah kering dan pecah-

pecah terutama jika dalam udara yang dingin dan kering (Tranggono & Latifah, 

2007). Adpaun komposisi lipstik pada umumnya hanya menggunakan minyak telah 

umum digunakan misalnya, minyak jarak, minyak zaitun, minyak cenkeh, dimana 

minyak tersebut hanya digunakan untuk meningkatkan titik lebur saja dan sebagai 

pendispersi warna. Maka dari itulah digunakan VCO selain sebagai pendispersi 

warna, VCO juga mampu memberikan kelembutan serta kelembapan terutama pada 

kulit bibir serta memiliki efektivitas sebagai antioksidan yang baik (Setiaji dan 

Prayugo, 2006). Penambahan VCO pada lipstik diharapkan dapat memberikan 

kelembaban yang tinggi pada bibir sehingga dapat diterima oleh konsumen baik 

dari segi karakteristik fisik maupun kimia. 

 VCO adalah minyak yang dihasilkan dari buah kelapa segar  dimana dalam 

prosesnya memanfaatkan santan kelapa yang telah diparut kemudian diproses lebih 

lanjut, VCO dapat dihasilkan tidak hanya menggunakan proses panas yang tinggi. 

VCO  juga sering digunakan sebagai masker muka, dan body lotion. Kulit halus, 

elastis, dan kuat, dipengaruhi oleh jaringan konektif di seluruh tubuh. Peran VCO 

disini adalah berfungsi sebagai pelembut sekaligus mencegah terjadinya bercak di 

kulit karena proses penuaan, dan melindungi khususnya kulit bibir dari sengatan 

sinar matahari. VCO mengandung asam lemak rantai sedang yang mudah dicerna 

dan dioksidasi oleh tubuh sehingga mencegah penimbunan di dalam tubuh. 

Komponen utama VCO adalah asam lemak jenuh sekitar 90% dan asam lemak tak 

jenuh sekitar 10%. Asam lemak jenuh VCO didominasi oleh asam laurat . VCO 

mengandung ± 53% asam laurat dan sekitar 7% asam kaprilat. Keduanya 

merupakan asam lemak rantai sedang yang biasa disebut Medium Chain Fatty Acid 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

(MCFA) (Wardani, 2007). Di samping itu ternyata kandungan antioksidan di dalam 

VCO pun sangat tinggi seperti tokoferol dan betakaroten. Antioksidan ini berfungsi 

untuk mencegah penuaan dini dan menjaga vitalitas tubuh (Setiaji dan Prayugo, 

2006).  

 Pada minyak atsiri kulit kayu manis mengandung sinamaldehida (51–76%), 

eugenol, eugenol asetat, sinamil asetat, sinamil alkohol, metil eugenol, 

benzaldehida, benzil benzoat, linalool, monoterpena, hidrokarbon, kariofilena, 

safrol, dan lainnya. Senyawa sinamaldehid pada batang kulit kayu manis memiliki 

nilai IC50 9,431 ±2,366 ppm nilai tersebut memiliki fungsi antioksidan yang tinggi 

dan bisa menangkal radikal bebas sehingga dapat melembabkan dan melindungi 

kulit (Ekaprasada,2010). 

 Beeswax atau bisa disebut juga cera alba, merupakan lilin lebah yang telah 

diputihkan. Beeswax mengandung 70-75% campuran ester dan ikatan alkohol 

monohidrat. Biasanya beeswax digunakan untuk meningkatkan konsistensi pada 

sediaan semi solid . Dapat juga digunakan untuk menstabilkan emulsi air dalam 

minyak.  Beeswax merupakan konstituen yang penting dalam sediaan lipstik karena 

dapat membuat lipstik tersebut menjadi keras dan menstabilkan sistem thixotropic. 

Penggunaan beeswax yang terlalu banyak, dapat membuat produk menjadi 

bergranul dan kusam (Jellinek, 1970). 

 Dalam penelitian ini akan dilakukan uji karakteristik fisik (homogenitas , 

titik leleh, kekerasan sediaan), (intensitas warna), stabilitas sediaan lipstik, dan daya 

oles dengan menggunakan emolient yaitu cinamomi oil dan VCO dengan kadar (5% 

,10% ,15%). Adapun Formulasi sediaan lipstik yang akan dibuat menggunakan cera 

alba (white beeswax), lanolin, mikrokristalin wax, BHT, nipagin dan nipasol. 

1.2 Perumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh VCO pada (kadar 5%, 10% dan 15%) dengan basis 

beeswax terhadap karakteristik fisik (homogenitas, titik leleh, kekerasan), daya oles 

dan stabilitas sediaan lipstik ? 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Tujuan Penelitan 

Untuk mengetahui pengaruh VCO pada (kadar 5%, 10% dan 15%) dengan 

penambahan basis beeswax terhadap karakteristik fisik (homogenitas, titik leleh, 

kekerasam), daya oles dan stabilitas sediaan lipstik  

1.4 Hipotesis Penelitian 

Diharapkan dengan semakin meningkatnya kadar VCO (Virgin coconut oil) 

dapat meningkatkan kelembapan pada bibir dan memberi kelembutan pada bibir 

serta mempengaruhi perbedaan karakteristik fisik sediaan. 

1.5 Manfaat  

Manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan untuk dapat mengetahui 

manfaat dan pengaruh VCO (Virgin coconout oil) sebagai bahan campuran 

kosmetik, terhadap karakteristik fisik sediaan lipstik. 
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