
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1 Uraian Kerangka Konseptual 

 Virgin Coconut Oil (VCO) adalah minyak yang dihasilkan dari buah kelapa 

segar. Yang mana dalam prosesnya memanfaatkan santan kelapa yang telah diparut 

kemudian diproses lebih lanjut, VCO bermanfaat bagi kesehatan tubuh, hal ini 

disebabkan VCO mengandung banyak asam lemak rantai menengah (Medium 

Chain Fatty Acid / MCFA). VCO juga memiliki sejumlah sifat fisik yang 

menguntungkan, di antaranya, memiliki kestabilan secara kimia, bisa disimpan 

dalam jangka panjang dan tidak cepat tengik, serta tahan terhadap 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). Sedangkan menurut 

Price (2004) VCO mengandung  92% lemak jenuh, 6% lemak mono tidak jenuh 

dan 2% lemak poli tidak jenuh (Wardani, 2007).. 

 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. Dimana senyawa sinamaldehid pada batang kulit 

kayu manis memiliki fungsi sebagai antioksidan dengan nilai IC50 9,431 

±2,366ppm dimana nilai tersebut memiliki fungsi antioksidan yang tinggi dan bisa 

menangkal radikal bebas sehingga dapat melembabkan dan melindungi kulit. 

 Berdasarkan uraian diatas maka akan dilakukan optimasi formula lipstik 

dengan dibat berbagai kadar VCO yaitu 5%,10% dan 15% dan dengan 

menggunakan komponen-komponen lain yaitu minyak kayu manis, Beeswax, 

lanolin , Mycrocrytaline wax, BHT, pewarna FD&C red 3 , nipagin dan nipasol. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual 

Dibuat sediaan Lipstik 
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Cinnamomi oil berfungsi sebagai 
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Untuk mengetahui apakah lipstik yang mengandung VCO dengan kadar (5%, 10%, 

dan 15%) dan basis beeswax dapat mempengaruhi karakteristik fisik sediaan lipstik 

Diharapkan dengan semakin meningkatnya kadar VCO dapat 

meningkatkan kelembapan pada bibir dan memberi kelembutan serta 

mempengaruhi perbedaan karakteristik fisik sediaan. 
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