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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

 

Paparan dari sinar UV dapat mempengaruhi produksi melanin 

apabila terkena paparan sinar UV yang berlebihan maka akan 

mengakibatkan kulit merah dan terbakar, merusak sel-sel kulit merah dan 

terbakar, merusak sel-sel ulit yang selanjutnya berakibat pada rusaknya 

mekanisme regenerasi sel-sel itu sendiri (Alatas, 2004). 

Gandum (T. Aestivum) kaya vitamin E dan asam lemak esensial 

(Heru et al, 2016). Minyak biji gandum biasanya digunakan untuk 

meningkatkan nutrisi karena memiliki vitamin E yang sangat tinggi. 

Minyak ini dapat digunakan dalam kosmetik, sediaan mandi dan 

farmaseutikal. Rentang konsentrasi minyak biji gandum yang digunakan 

pada produk kosmetik adalah 0,1-50% (Yildirim dan Kostm, 2014). 

Menurut penelitian dari Suryawansih (2016), telah dibuktikan bahwa 

minyak biji gandum dapat menjadi kandidat bahan aktif dari krim tabir 

surya karena miningkatkan nilai SPF dan sebagai bahan untuk mencegah 

penuaan dini. Dengan peningkatan konsentrasi minyak biji gandum, nilai 

SPF yang diperoleh pun semakin tinggi. 

TiO2 tergolong ke dalam jenis tabir surya fisik. Tabir surya fisik 

adalah partikel yang memantulkan energi dari radiasi UV. Dalam jumlah 

yang cukup, tabir surya jenis ini mampu berfungsi sebagai pelindung 

fisik terhadap paparan UV dan cahaya tampak. Senyawa ini memiliki 

fotostabilitas yng tinggi dan tingkat toksisitas yang rendah. Penggunaan 

TiO2 tabir surya bertujuan meningkatkan perlindungan terhadap bahaya 

yang disebabkan oleh radiasi UV-A karena umumnya sediaan tabir surya 

yang hanya mengandung UV filter kimia tidak dapat menahan radiasi 

sinar UV ke kulit (Setiawan, 2010). 

Bahan yang dapat dipergunakan sebagai tabir surya, salah satu 

diantaranya adalah oktil metoksisinamat. Oktil metoksisinamat 

merupakan senyawa kimia yang mengabsorbsi sinar UV sehingga 

penetrasi sinar UV ke dalam lapisan. Epidermis kulit menjadi terhambat. 
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Senyawa tabir surya ini paling sering digunakan karena resiko alergi 

yang ditimbulkan kecil dan efektif dalam konsentrasi yang rendah. Hasil 

penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa oktil 

metoksisinamat memiliki masalah fotostabilitas. Paparan cahaya 

matahari ternyata dapat memicu reaksi foto-oksidasi sehingga terjadi 

penurunan kadar oktil metoksisinamat dalam sediaan. Hasil degradasi 

tersebut ternyata tidak lagi bersifat sebagai tabir surya, sehingga 

penggunaanya sebagai tabir surya menjadi kurang efektif. (Berset et al ., 

1996). 

Bahan aktif yang akan digunakan adalah kombinasi dari bahan 

sintesis Butil Metoksidibenzoil metana (BMDM) dan Octyl 

methoxycinnamate (OMC). OMC merupakan senyawa kimia yang 

mengabsorbsi sinar UV sehingga penetrasi sinar UV kedalam lapisan 

epidermis kulit menjadi terlambat. Senyawa tabir surya ini paling sering 

digunakan karena resiko alergi yang ditumbulkan kecil dan efektif dalam 

konsentrasi yang rendah (Berset, G et al.,1996). Selama beberapa tahun, 

telah Butil Metoksidibenzoil metana digunakan di Eropa dan Amerika 

Serikat sebagai UV-A filter dengan panjang gelombang maksimum 357 

nm (Bonda CA, 2005). 

Tidak banyak sediaan tabir surya yang menggunakan bahan aktif 

yang dikombinasikan dengan bahan alam. Oleh karena itu peneliti 

bermaksud untuk membuat sediaan tabir surya menggunakan senyawa 

aktif bahan alam yang diambil dari minyak biji gandum.Minyak Biji 

Gandum adalah sumber yang kaya akan asam lemak tak jenuh ganda dan 

vitamin E, dimana merupakan bahan alami, yang memiliki kandungan 

tertinggi dari α-tokoferol dengan aktivitas vitamin E tertinggi. Minyak 

Biji Gandum 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. 
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Gambar 3.1 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

TiO2 sebagai tabir surya 

yang memiliki mekanisme 

pemblok fisik. 

Oktil metoksisinamat, Butil 

Metoksi DibenzoilMetana, 

merupakan UV protektor 

 

Dikombinasikan dengan 

Minyak biji gandum yang 

memiliki aktivitas sebagai 

tabir surya 

Dibuat sediaan semisolida jenis losion dengan tipe 

m/a. 

Fase minyak yang digunakan 

adalah minyak biji gandum 

karena memiliki mekanisme 

penghambat sinar UV yang 

alami. 

Minyak Biji Gandum yang digunakan pada 

variasi kadar 10%, 12,5% dan 17,5% 

Pengaruh kadar Minyak Biji Gandum terhadap 

karakteristik  fisika, nilai SPF dan stabilitas pada 

sediaan losion tabir surya. 
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Sediaan tabir surya dapat diformulasikan dalam berbagai bentuk 

seperti krim, gel, losion. Karena sediaan losion telah sering dipakai untuk 

sediaan topical tabirsurya, maka dipilih bentuk sediaan tersebut.  Losion 

merupakan salah satu bentuk emulsi, didefinisikan sebagai campuran dari 

dua cairan yang tidak saling bercampur yang distabilkan dengan sistem 

emulsi dan jika ditempatkan pada suhu ruang berbentuk cairan yang 

dapat dituang (Rieger 1994). Menurut Silva et al. (2006), emulsifikasi 

merupakan proses pendispersian suatu larutan ke dalam larutan yang 

tidak saling bercampur. Emulsi berbentuk droplet dan ukurannya 

dipengaruhi oleh laju pengadukan selama proses emulsifikasi. Losion 

tipe o/w memiliki beberapa keuntungan yaitu tidak mudah dicuci dengan 

air dan memiliki daya lekat yang lama sehingga substantivitas dan 

efektivitasnya jika digunakan menjadi lebih baik (P.Agin, 2006; Rai dan 

Srinivas, 2007). 

Berdasarkan uraian diatas maka akan dilakukan optimasi formula 

losion m/a dengan bahan aktif TiO2, Butil Metoksidibenzoil metana 

(BMDM) dan Octyl methoxycinnamate (OMC) dengan kombinasi 

dengan minyak biji gandum pada konsentrasi 10%, 12,5%, dan 15% 

dalam basis losion. 

 


