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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sinar matahari merupakan gelombang elektromagnetik yang 

menjadi sumber semua jenis sinar. Dipermukaan bumi sinar matahari 

terdiri dari beberapa spektrum yaitu sinar infra merah (>760 nm), sinar 

tampak (400-600 nm), sinar ultaviolet (UV) A (315-400 nm), sinar UVB 

(290-315 nm), dan sinar UVC (100-290 nm) yang sangat berbahaya, 

memiliki energi yang sangat tinggi dan bersifat karsinogenik (Kaur dan 

Saraf,2009). Tabir surya dapat menyerap sedikitnya 85% sinar matahari 

pada panjang gelombang 290-320 nm untuk UVB tetapi dapat 

meneruskan sinar pada panjang gelombang lebih dari 320 nm untuk 

UVA (Suryanto,2012). 

Sinar UV hanya merupakan sebagian kecil saja dari spektrum sinar 

matahari namun sinar ini paling berbahaya bagi kulit karena reaksi-reaksi 

yang ditimbulkan berpengaruh buruk terhadap kulit manusia baik berupa 

perubahan-perubahan akut seperti eritema, pigmentasi dan 

fotosensitivitas, maupun efek jangka panjang berupa penuaan dini dan 

keganasan kulit. Seseorang dapat terkena  paparan UV-C dari lampu 

lampu buatan dan akibatnya adalah kemerahan kulit, peradangan mata 

dan merangsang pigmentasi. Sinar UV-B sering disebut juga sebagai 

sunburn spectrum dan juga paling efektif menyebabkan pigmentasi. Sinar 

UV-A biasanya hanya menyebabkan pencoklatan walaupun dapat juga 

menimbulkan sunburn namun lebih lemah dibandingkan dengan UV-B. 

Meskipun demikian efek kumulatif jangka panjang sinar UV-A sama 

dengan UV-B karena intensitas sinar UV-A yang sampai ke bumi kira 

kira 10 kali UV-B. Efek buruk sinar UV dipengaruhi oleh faktor 

individu, frekuensi, lama pajanan serta intensitas radiasi sinar UV 

(Satiadarma,1986). 

Efek yang tidak diinginkan tersebut diatas biasanya masih dapat 

diatasi salah satunya adalah dengan menggunakan kosmetik pelindung. 

Kosmetik pelindung adalah kosmetik yang dikenakan pada kulit yang 
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sudh bersih dengan tujuan untuk mempertahankan kondisi kulit sebaik-

baiknya dan untuk melindungi kulit dai berbagai pengaruh lingkungan 

yang dapat merugikan kulit, terutama melindungi kulit dari radiasi sinar 

ultra violet matahari (Kusatanti, 2008). 

Kulit merupakan organ tubuh yang terletak aling luar dan 

meligkupi wajah yang luas pada manusia. Fungsi dari kulit antara lain 

tempat menerima rangsangan eksternal, regulasi suhu tubuh, untuk 

mencegah hilangnya kelembapan, tempat sintesis, dan metabolisme. 

Selain itu kulit juga berfungsi sebagai barrier utama dalam mencegah 

masuknya faktor eksternal yang berbahaya, misalnya panas, mekanik, 

bahan kimia, mikroorganisme, dan radiasi (Wardani,2006). 

Negara beriklim tropis seperti Indonesia mendapatkan intensitas 

sinar matahari yang lebih tinggi sehingga efek merugikan yang 

ditimbulkan sinar UV pada kulit juga lebih besar. Besarnya efek tersebut 

tergantung pada lama dan frekuensi paparan sinar UV serta sensitivitas 

masing masing individu. Oleh karena itu diperlukan suatu mekanisme 

perlindungan baik secara alami maupun butan (DepKes RI, 1985). 

Perlindungan alami terhadap sinar UV berasal dari kulit, berupa 

penebalan stratum korneum dan pigmentasi kulit. Namun, adanya 

paparan sinar UV yang terlalu lama menyebabkan daya perlindungan 

alamiah kulit tidak dapat memb erikan perlindungan yang maksimal. 

Perlindungan buatan untuk mengurangi paparan sinar UV dapat 

menggunakan alat perlindungan seperti jaket, topi lebar, payung serta 

pemakaian tabir surya (DepKes RI, 1985). 

Tabir surya merupakan sediaan yang dapat memberikan 

perlindungan terhadap radiasi sinar UVA maupun sinar UVB (Rosita 

dkk.,2014). Berdasarkan mekanisme kerjanya, tabir surya dibagi menjadi 

dua yaitu physical blocker dan chemical absorber (Fields, 2008). 

Kombinasi tabir surya chemical absorber (organik) anti UVA dan 

UVB dapat mempeluas perlindungan terhadap sinar matahri (Wardhani, 

2006). Benzophenon-3 dan octyl metoxycinnamate merupakan senyawa 

tabir surya anti UVA dan UVB yang paling banyak digunakan dalam 
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sediaan tabir surya (Imamah, 2015). Namun kombinasi tersebut 

mengalami degradasi karena adanya paparan sinar UV yang dapat 

menyebabkan penurunan efektifitasnya sebagai tabir surya (Serpone 

dkk.,2002). 

Efektifitas sediaan tabir surya ditunjukkan dengan nilai Sun 

Protection Factor (SPF) (Gaikwad dan Kale, 2011). Efektivitas dari 

sediaan tabir surya dapat dioptimalkan dengan melakukan kombinasi 

chemical absorber dengan physical blocker (Rachman, 2012). Menurut 

Wardhani (2006) dan Anggraini dkk (2003) peningkatan jumlah ZnO dan 

TiO2 dapat meningkatkan nilai SPF. Selain nilai SPF, efektivitas tabir 

surya juga dapat dilihat dari perse transmisi eritema (% TE) dan persen 

transmisi pigmentasi (% TP). 

Bahan aktif tabir surya lainnya tidak hanya didapat dari bahan 

sintesis saja melainkan dari bahan alam yaitu minyak biji gandum. Wheat 

germ oil (minyak biji gandum) adalah sumber yang kaya akan asam 

lemak tak jenuh ganda dan vitamin E, dimana merupakan bahan alami 

yang meiliki kandungan tertinggi dari α-tokoferol dengan aktifitas 

vitamin E tertinggi. Wheat germ oil telah dinyatakan dapat meningkatkan 

ketahanan tubuh dan menunda penuaan (Megahed, 2011). Menurut 

Gomez dan De La Ossa (2000), telah ditentukan dalam minyak biji 

gandum terkandung 166,0-319,2 mg/g α-tokoferol dan 66,6-121,0 mg/g 

β-tokoferol. Menurut Wang dan Johnson (2001), didalam minyak biji 

gandum crude terkandung 1817 mg/kg α-tokoferol dan 864 mg/kg β-

tokoferol. Sedangkan menurut Mahmoud dan kawan kawan (2009), 

minyak biji gandum mengandung 70% α-tokoferol, 19% β-tokoferol, 7% 

γ-tokoferol, 2% α-tocotrienol dan 2% γ-tocotrienol (Ozcan, dkk., 2013). 

Menurut penelitian dari Suryawansih (2016), telah dibuktikan 

bahwa minyak biji gandum mempunyai kandungan α-tokoferol sehingga 

dapat menjadi kandidat bahan aktif dari losion tabir surya karena 

meingkatkan nilai SPF dan sebagai bahan untuk mencegah penuaan dini. 

Dengan peningkatan konsentrasi minyak biji gandum , nilai SPF yang 

diperoleh pun semakin tinggi. 
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Bahan-bahan tabir surya dapat diformulasikan dalam beberapa 

bentuk sediaan yaitu krim, gel, lotion, dan spray (Lim dan Draelos, 2009 

Losio adalah emulsi cair yang terdiri dari fase minyak dan fase air yang 

distabilkan oleh emulgator, mengandung satu atau lebih bahan aktif di 

dalamnya. Losio dimaksudkan untuk pemakaian luar kulit sebagai 

pelindung. Konsistensi yang merata pada permukaan kulit, sehingga 

mudah menyebar dan dapat segera kering setelah pengolesan serta 

meninggalkan lapisan tipis pada permukaan kulit (Lachman, 1994).  

Penggunaan losion  memungkinkan pemakaian yang merata dan 

cepat pada kulit yang luas (Ansel, 1989). Selain itu, formulasi sediaan 

topikal tabir surya berupa losion sering dipakai karena lebih efektif 

sebagai tabir surya (Zulkarnain, 2013). Karena keuntungan dari sediaan 

losion serta penggunaan tabir surya yang akan dibuat ditujukan untuk 

penggunaan kulit tubuh, maka dipilih sediaan losion untuk penelitian ini. 

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untu melakukan 

penelitian dalam menguji aktivitas penggunaan sediaan losion tabir surya 

dengan variasi kadar fase minyak biji gandum  menggunakan bahan aktif 

Titanium Dioksida, Oktil metoksisinamat, Butil Metoksidibenzoilmetan 

dalam basis losion. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh pemberian Minyak Biji Gandum (10%, 12,5%, 

15%) terhadap Nilai Sun Protection Factor (SPF) sediaan losion tabir 

surya dengan kombinasi bahan aktif Oktil Metoksisinamat, Butil 

Metoksi Dibenzoilmetana dan Titanium Dioksida? 

2. Bagaimana karateristik fisik (organoleptis, mengukur pH sediaan, 

daya sebar dan viskositas) sediaan losion tabir surya yang 

mengandung Minyak Biji Gandum dengan bahan aktif Oktil 

Metoksisinamat, Butil Metoksi Dibenzoilmetana dan Titanium 

Dioksida? 

1.3 TujuanPenelitian 

1. Mengetahui pengaruh pemberian Minyak Biji Gandum (10%, 12,5%, 

15%) terhadap Nilai Sun Protection Factor (SPF) sediaan losion tabir 
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surya dengan kombinasi bahan aktif Oktil Metoksisinamat, Butil 

Metoksi Dibenzoilmetana dan Titanium Dioksida. 

2. Mengetahui karateristik fisik sediaan losion tabir surya yang 

mengandung Minyak Biji Gandum dengan aktif Oktil 

Metoksisinamat, Butil Metoksi Dibenzoilmetana dan Titanium 

Dioksida. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi tentang 

formulasi dan Nilai Sun Protection Factor (SPF) losion tabir surya 

kombinasi Titanium Dioksida, Oktil Metoksisinamat, Butil 

Metoksidibenzoilmetan dengan fase Minyak Biji Gandum. 

1.5 Hipotesa  

Peningkatan variasi kadar Minyak Biji Gandum (10%, 12,5%, 

15%) dengan kombinasi bahan aktif Oktil Metoksisinamat, Butil Metoksi 

Dibenzoilmetana dan Titanium Dioksida akan memberikan pengaruh 

terhadap nilai Sun Protection Factor (SPF) dan karateristik fisik. 


