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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Penyinaran matahari yang singkat pada kulit dapat menyebabkan 

kerusakan epidermis sementara, gejalanya biasa disebut sengatan surya. Sengatan 

surya yang berlebihan dapat menyebabkan kelainan kulit dari dermatis ringan 

hingga kanker kulit. Umumnya kulit manusia mempunyai sistem perlindungan 

secara alami terhadap efek sinar matahari yang dapat merugikan yaitu dengan cara 

penebalan stratum korneum dan pigmentasi kulit. Sediaan tabir surya dapat 

digunakan untuk melindungi kulit dari sinar matahari (DepKes RI, 1985).  

Nilai SPF dapat diartikan sebagai nilai perbandingan energi ultraviolet 

yang diperlukan untuk menghasilkan eritemia minimum pada kulit yang diberi 

tabir. Semakin besar nilai SPF, maka semakin besar pula perlindungan yang 

diberikan oleh tabir surya tersebut (Wilkinson & Moore, 1982). 

Tabir surya adalah sediaan kosmetika yang digunakan untuk maksud 

menyerap secara efektif cahaya matahari, terutama didaerah gelombang ultraviolet 

dan inframerah, sehingga dapat mencegah terjadinya gangguan kulit karena 

cahaya matahari. Sediaan tabir surya dapat dibuat dengan berbagai macam, salah 

satunya adalah sediaan gel (DepKes RI, 1985). Tabir surya kimia adalah bahan 

yang dapat melindungi kulit dari sinar matahari dengan cara mengabsorbsi  radiasi 

UV dan mengubahnya menjadi energi panas. Sedangkan tabir surya fisika bekerja 

secara memantulkan radiasi sinar UV (DepKes RI, 1985). 
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Tanaman yang dapat digunakan sebagai tabir surya salah satunya adalah 

kulit buah nanas. Pada umumnya kulit buah nanas belum dimanfaatkan secara 

nyata, sehingga kulit nanas digunakan untuk pembuatan kosmetik yang dapat 

melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Secara empiris kulit nanas biasanya 

digunakan sebagai masker wajah, mengatasi kulit kusam dan melindungi kulit 

dari paparan sinar matahari. Bagian yang biasa digunakan adalah kulit, kulit buah 

nanas merupakan hasil buangan yang cukup banyak jumlahnya, padahal kulit 

nanas mengandung vitamin C, karotenoid dan flavonoid yang baik untuk 

kesehatan (Hatam, 2013). Menurut penelitian Nuraini (2011), ekstrak kulit nanas 

mempunyai kandungan antara lain air, karbohidrat, protein, flavonoid, tanin dan 

lain-lain. Kandungan senyawa aktif yang ada didalam kulit nanas mempunyai 

kemampuan tabir surya minimal pada konsentrasi 8% (Damogalad, 2013 dan 

Gurning dkk, 2016). 

Gel merupakan suatu sistem setengah padat yang terdiri dari suatu dispersi 

yang tersusun baik dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang 

besar dan saling diresapi cairan. Gel dibuat dengan proses peleburan, atau 

dilakukan dengan prosedur khusus berkenaan dengan sifat mengembang dari 

suatu gel (Lachman., dkk, 1994). Penggunaan gel tabir surya memiliki 2 

keuntungan yaitu aspek kosmetik yang bertekstur jernih dan tidak mengganggu 

dalam pemakaian sediaan aspek farmasetik yang mampu membawa zat aktif 

meresap kedalam kulit sehingga dapat meredam sinar UV. 

Ekstrak dan pembawa gel (HPMC) dapat bercampur secara homogen, 

sehingga partikel-partikel akan terdistribusi secara merata. Dengan penambahan 
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konsentrasi ekstrak maka akan terdapat komponen aktif didalam sediaan. Variasi 

konsentrasi ekstrak berpengaruh pada sediaan yang akan dibuat meliputi sifat 

fisika dan kimia (organoleptis, homogenitas, pH, viskositas, daya lekat dan daya 

sebar). Sehingga pada penelitian ini dilakukan pembuatan formulasi gel dengan 

variasi konsentrasi ekstrak untuk melihat pengaruh pada sifat fisika dan kimia gel 

ekstrak etanol kulit buah nanas serta nilai SPF yang dihasilkan.  

B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimanakah karakteristik fisika kimia sediaan gel tabir surya dengan 

variasi konsentrasi ekstrak etanol kulit buah nanas (Ananas comusus L. 

Merr)? 

2. Apakah gel tabir surya dengan variasi konsentrasi ekstrak etanol kulit buah 

nanas (Ananas comosus L. Merr) memiliki efek tabir surya dilihat dari nilai 

SPF? 

3. Pada formula berapakah yang memiliki aktifitas yang sama dengan kontrol 

positif? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui karakteristik fisika kimia sediaan gel tabir surya dengan variasi 

konsentrasi ekstrak etanol kulit buah nanas (Ananas comusus L. Merr). 

2. Mengetahui nilai SPF pada gel tabir surya pada ekstrak etanol kulit buah 

nanas (Ananas comosus L. Merr). 

3. Mengetahui formula berapa yang memiliki aktivitas yang sama dengan 

kontrol positif. 

 



4 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

pemanfaatan ekstrak kulit buah nanas secara efektif dan efisien dengan cara dibuat 

dalam sediaan gel tabir surya. 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Nanas (Ananas comusus L. Merr) 

Tanaman nanas (Ananas comusus L. Merr) pertama kali ditemukan 

oleh orang eropa pada tahun 1493 di pulau Caribbean yang diberi nama 

Guadalupe. Tanaman nanas merupakan tanaman buah yang selalu ada 

disepanjang tahun dan juga merupakan golongan dalam tanaman yang tahan 

terhadap kemarau dan dapat hidup pada suhu 30ºC (Rukmana, 1997). Nanas 

juga termasuk jenis buah-buahan yang banyak dihasilkan di Indonesia dan 

mempunyai penyebaran yang luas. Dengan semakin meningkatnya produksi 

buah nanas, maka limbah yang dihasilkan akan semakin meningkat 

(Novitasari dkk., 2008). 

Nanas memiliki bagian yang bersifat buangan salah satu diantaranya 

yaitu kulit. Kulit merupakan bagian terluar, yang memiliki tekstur yang tidak 

rata, dan banyak terdapat duri kecil pada permukaannya. Menurut penelitian 

sebelumnya membuktikan bahwa didalam kulit buah nanas mengandung 

senyawa flavonoid dan tanin yang dapat bekerja sebagai bahan aktif tabir 

surya (Damogalad dkk., 2013).  
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a. Deskripsi 

Nanas merupakan salah satu buah tropis yang memiliki nilai 

ekonomi yang cukup tinggi. Selain digemari oleh masyarakat, nanas juga 

merupakan bahan baku kalengan dan olahan seperti selai, sirup dan lain-

lain. Buah nanas yang selalu ada disepanjang tahun yang memiliki tinggi 

50-150 cm, yang memiliki tunas menyerap pada bagian pangkalnya. 

Daun berkumpil dalam roset akar pada bagian pangkalnya melebar 

menjadi pelepah. Memiliki daun yang berbentuk pedang, tebal, panjang 

80-120 cm, lebar 2-6 cm, dengan ujung lancip yang menyerupai duri, tepi 

berduri tempel yang bengkok keatas, sisi bawah bersisik putih, berwarna 

hijau atau kemerahan, dan memiliki bunga majemuk (Irfandi, 2005). 

Buah dan kulit buah nanas dapat dilihat pada gambar 1. 

Gambar 1.  a) Buah Nanas b) Kulit Buah Nanas 

 

 

 

 

 

 

b. Klasifikasi  

Berikut klasifikasi nanas secara ilmiah menurut Lawal, (2013): 

Kingdom  :  Plantae 

Divisi  :  Spermatophyta 

Sub-division  :  Angiospermae 
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Kelas  :  Dicotyledonae 

Sub-class  :  Magnoliales 

Ordo  :  Annonales 

Family  :  Annonaceae 

Gerus  :  Annona 

Spesies :  comusus 

c. Kandungan kimia 

Menurut Wijana dkk., (1991) mengatakan bahwa kandungan yang 

terdapat pada kulit nanas antara lain air 81,72%, serat kasar 20,87%, 

karbohidrat 17,53%, protein 4,41% dan gula reduksi 13,65%. Selain itu, 

kandungan senyawa aktif yang terdapat pada kulit nanas yaitu senyawa 

flavonoid dan senyawa tanin. Flavonoid dan tanin merupakan antioksidan 

yang potensial sehingga dapat melindungi kerusakan kulit dan mencegah 

efek bahaya yang disebabkan oleh paparan sinar UV (Suryanto, 2012).  

d. Khasiat  

Menurut penelitian Hatam (2013) menyatakan bahwa kulit nanas 

mengandung senyawa flavonoid yang berkhasiat sebagai antioksidan. 

Kulit nanas mempunyai kemampuan tabir surya minimal pada 

konsentrasi 8% (Damogalad, 2013 dan Gurning dkk, 2016). Sehingga 

kulit nanas dapat digunakan untuk kecantikan, antara lain sebagai masker 

wajah, mengatasi kulit kusam dan melindungi kulit dari paparan sinar 

matahari (Suryanto, 2012). 

 



7 

 

 

2. Flavonoid  

Flavonoid merupakan suatu senyawa kimia yang biasanya terdapat 

pada bagian tumbuhan seperti akar, daun, bunga, buah-buahan dan kulit 

(Weber., dkk, 2009). Menurut penelitian Hatam (2013) menyatakan bahwa 

didalam kulit nana mengandung senyawa flavonoid yang berkhasiat sebagai 

antioksidan, sehingga kulit nanas dapat digunakan sebagai kecantikan. 

Efek flavonoid terhadap organisme sangat banyak jenisnya, tanaman 

yang mengandung flavonoid dapat dipakai untuk pengobatan tradisional. 

Aktivitas antioksidan merupakan komponen aktif tumbuhan yang digunakan 

secara tradisional untuk mengatasi gangguan fungsi hati. Flavonoid yang 

terdapat dalam makanan dapat menurunkan agregasi platelet dan mengurangi 

pembekuan dalam darah, sedangkan jika digunakan pada kulit, maka 

flavonoid dapat menghambat terjadinya pendarahan (Robinson, 1995). 

3. Ekstrak dan Ekstraksi 

Ekstrak merupakan sediaan kental yang diperoleh dengan cara 

mengekstraksi zat aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani 

menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua 

pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang terisi diperlakukan sedemikian 

sehingga memenuhi baku yang telah disiapkan (DepKes RI, 1995).  

Ekstraksi adalah pemisahan bahan aktif dari jaringan tumbuhan 

maupun hewan menggunakan pelarut yang sesuai melalui prosedur yang telah 

ditetapkan (DepKes RI, 1995). Ekstraksi dibedakan menjadi ekstraksi cara 
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dingin seperti: maserasi, perkolasi dan metode cara panas seperti: refluks, 

sokhlet, digesti, infus, dekok (DepKes RI, 2000). 

Metode dalam pembuatan ekstrak yang digunakan pada penelitian ini 

adalah metode maserasi (cara dingin). Maserasi berasal dari bahasa latin 

macerare yang berarti merendam, merupakan proses paling tepat dimana 

simplisia yang sudah halus memungkinkan untuk direndam sampai meresap 

dan melunakkan susunan sel, sehingga zat-zat yang mudah melarut dapat 

terlarut. Dalam proses maserasi, serbuk yang akan diekstraksi dimasukkan 

kedalam wadah atau bejana yang bermulut lebar, dengan pelarut yang telah 

ditentukan, kemudian bejana ditutup rapat dan diaduk berulang-ulang selama 

2-14 hari. Maserasi biasanya dilakukan pada temperatur 15˚-20˚C selama 3 

hari sampai bahan-bahan yang larut dapat larut dengan sempurna (DepKes 

RI, 2000).  

Pelarut yang digunakan pada penelitian ini yaitu etanol 96%. 

Penggunakan etanol 96% sangat efektif dalam menghasilkan jumlah bahan 

aktif yang optimal, dimana hanya sedikit bahan pengganggu yang ikut dalam 

cairan pengekstraksinya (Voight, 1994). Etanol merupakan pelarut maksimal 

yang dapat menarik senyawa fenolik dan flavonoid sebagai tabir surya 

(Agustiningsih, 2010). Sehingga dengan pemilihan etanol 96% ini diharapkan 

dapat menyari senyawa yang terkandung didalam kulit buah nanas yaitu 

flavonoid yang diduga memiliki potensi sebagai tabir surya.  
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4. Gel 

Gel merupakan suatu sistem setengah padat yang terdiri dari suatu 

dispersi yang tersusun baik dari partikel anorganik yang kecil atau molekul 

organik yang besar dan saling diresapi cairan. Makro molekul disebarkan ke 

seluruh cairan sampai tidak terlihat ada batas diantaranya, cairan ini disebut 

gel satu fase. Masa gel dikelompokkan dalam sistem dua fase apabila gel 

terdiri dari kelompok-kelompok partikel kecil yang berbeda (Ansel, 1989). 

Gel dibuat dengan proses peleburan, atau dilakukan dengan prosedur khusus 

berkenaan dengan sifat mengembang dari suatu gel (Lachman dkk, 1994). 

Dasar gel pada umumnya dibagi menjadi dua yaitu gel hidrofilik dan 

hidrofobik. Dasar gel hidrofilik umumnya terdiri dari molekul-molekul besar 

dan dapat dilarutkan atau disatukan dengan molekul dari fase pendispersi. 

Sedangkan dasar gel hidrofobik umumnya terdiri dari partikel-partikel 

organik, interaksi yang terjadi antara dua fase sedikit jika ditambahkan dalam 

fase pendispersi  (Ansel, 1985). 

a. Komponen Gel 

Kompenen gel di bagi menjadi dua yaitu gelling agents dan bahan 

tambahan (Winarti: 2013: 51), sebagai berikut :  

1) Geling Agent  

Gelling Agent adalah substansi hidrokoloid yang memberi 

konsistensi tiksotropi pada gel (Winarti, 2013). Sejumlah polimer 

digunakan dalam pembentukan struktur berbentuk jaringan yang 

merupakan bagian penting dari system gel. Termasuk dalam 



10 

 

 

kelompok ini adalah gom alam, turunan selulosa, dan karbomer. 

Kebanyakan dari sistem tersebut berfungsi dalam media air, selain 

itu ada yang membentuk gel dalam cairan non-polar. Beberapa 

partikel padat koloidal dapat berperilaku sebagai pembentuk gel 

karena terjadinya flokulasi partikel. Konsentrasi yang tinggi dari 

beberapa surfaktan non-ionik dapat digunakan untuk menghasilkan 

gel yang jernih. Artinya, untuk menghasilkan produk yang berbentuk 

gel perlu diberikan bahan pembentuk gel, bahan yang digunakan 

yaitu Sodium Alginat.  

2) Bahan Tambahan 

a) Pengawet  

Meskipun beberapa gel resisten terhadap serangan 

mikroba, tetapi semua gel mengandung banyak air sehingga 

membutuhkan pengawet sebagai antimikroba, dalam pemilihan 

pengawet harus memperhatikan inkompatibilitasnya dengan 

gelling agent. Contohnya Metil Paraben. 

b) Penambahan Bahan Higroskopis  

Bertujuan untuk mencegah kehilangan air. Contohnya 

propilenglikol.  

b. Standar Gel  

Menurut penelitian Voigt (1994) menyatakan bahwa sediaan gel 

mudah mengering membentuk lapisan film yang mudah dicuci. Sediaan 

gel memberi sensasi rasa dingin atau sejuk pada kulit (Winarti, 2013). 

Quality control produk gel memiliki beberapa syarat, seperti homogen, 
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jernih, kemampuan penyebaran baik pada kulit, dan kekentalan atau daya 

lekat yang sesuai dengan tujuannya (Febriani, 2010). Sediaan gel harus 

memenuhi syarat sebagai berikut :  

1) Homogen (tidak terlihat butiran kasar), dilihat dari lempengan kaca. 

2)  Jernih, dilihat diatas lempengan kaca.  

3) Kekentalan yang sesuai dengan tujuannya.  

4) Penyebaran pada kulit atau mampu meresap pada kulit.  

5) Mudah dicuci dengan air.  

6) Sejuk atau dingin dikulit. 

c. Keuntungan Sediaan Gel  

Beberapa keuntungan sediaan gel adalah sebagai berikut ;  

1) Kemampuan penyebarannya baik pada kulit  

2) Efek dingin, yang dijelaskan melalui penguapan lambat dari kulit  

3) Kemudahan pencuciannya dengan air yang baik 

4) Pelepasan obatnya baik.  

Keuntungan sediaan gel, efek pendinginan pada kulit saat 

digunakan, pada pemakaian di kulit setelah kering meninggalkan film 

tembus pandang, elastis, mudah dicuci dengan air, pelepasan obatnya 

baik, kemampuan penyebarannya pada kulit baik. 

5. Monografi Bahan 

a. Hidroxy Propyl Methyl Cellulose (HPMC)  

Hidroxy Propyl Methyl Cellulose (HPMC) merupakan gelling  

agent yang sering digunakan dalam produksi kosmetik dan obat, karena 
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dapat menghasilkan gel yang bening, mudah larut dalam  air,  dan  

mempunyai  ketoksikan  yang  rendah.  

Selain itu hidroxy propyl methyl cellulose (hpmc) menghasilkan 

gel yang netral, jernih, tidak  berwarna,  stabil pada pH  3-11, 

mempunyai resistensi yang baik  terhadap serangan mikroba,  dan 

memberikan kekuatan  film yang baik  bila mengering  pada  kulit. Hasil 

penelitian sebelumnya menyebutkan basis hpmc memiliki kecepatan 

pelepasan obat yang baik, dan daya sebarnya luas. Konsentrasi 

penggunaannya sebagai gelling agent dalam sediaan topikal yaitu 2-10 % 

(Rowe dkk., 2006).  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.  Struktur HPMC 

b. Propilen Glikol  

Digunakan sebagai pelarut, pengawet untuk sediaan parenteral 

dan non parenteral, humektan plastisizer, zat penstabil untuk vitamin, 

dan konsolven yang dapat campur dengan air. Berupa cairan jernih, 

tidak berbau dan manis seperti gliserin. Larut dalam eter, tidak dapat 

campur dengan eter minyak tanah dan minyak lemak (DepKes RI, 

1972). 
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Gambar 3.  Propilen glikol 

 

c. Metil Paraben 

Digunakan sebagai zat pengawet dan tambahan. Serbuk hablur 

halus, putih, hampir tidak berbau, tidak mempunyai rasa, kemudian 

agak membakar dan diikuti rasa tebal. Larut dalam 500 bagian air, 

dalam 20 bagian air mendidih, dalam 3,5 bagian etanol 96%  dan dalam 

3 bagian aseton, mudah larut dalam eter dan dalam larutan alkali 

hidroksida, larut dalam 60 bagian gliserol panas dan dalam 40 bagian 

minyak lemak nabati panas, jika didinginkan larutan tetap jernih 

(DepKes RI, 1972). 

 

 

 

Gambar 4.  Metil paraben  

 

d. Propil Paraben 

Propil paraben biasanya digunakan sebagai pengawet pada 

kosmetik, produk makanan, dan formulasi farmasetis. Serbuk hablur 

halus, berwarna putih, dan tidak berbau. Propil Paraben bisa digunakan 

secara tunggal dan bisa digunakan secara kombinasi dengan ester 
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paraben atau metil paraben dan mikroba lainnya. Pada kosmetik, propil 

merupakan pilihan kedua yang digunakan sebagai pengawet. 

Penggunaan secara topikal propil paraben berkisar antara 0,01-0,6 

(Rowe dkk., 2006).   

 

 

 

 

Gambar 5. Propil paraben  

 

6. Kulit  

Kulit adalah lapisan jaringan yang terdapat pada bagian luar untuk 

menutupi dan melindungi permukaan tubuh. Kulit berhubungan dengan 

selaput lendir yang melapisi rongga lubang masuk (Syaifuddin, 2009). 

Kulit tersusun oleh banyak jaringan, termasuk pembuluh darah, 

kelenjar keringat, organ pembuluh perasa dan urat syaraf, jaringan pengikat, 

otot polos dan lemak. Diperkirakan luas permukaan kulit ±18 kaki kuadrat. 

Berat kulit tanpa lemak ± 8 pound. Kulit manusia terdiri dari tiga lapisan 

yang berbeda yaitu epidermis, dermis dan jaringan subkutan yang berlemak 

(Anief, 1993).  

Epidermis merupakan lapisan luar dengan tebal 0,16 mm pada 

pelupuk mata sampai 0,8 mm pada telapak tangan dan telapak kaki. 

Epidermis dibagi menjadi 5 lapisan: 

a. Stratum corneum (lapisan tanduk) 
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b. Stratum lucidum (daerah rintangan) 

c. Stratum granolosum (lapisan seperti butir) 

d. Stratum spinosum (lapisan sel duri) 

e. Stratum germinativum (lapisan sel basal). 

Fungsi epidermis yaitu sebagai sawar pelindung terhadap bakteri, 

iritasi kimia, alergi dan lain-lain. 

Dermis atau corium tebalnya 3-5 mm, merupakan anyaman serabut 

kolagen dan elastin yang bertanggung jawab untuk sifat-sifat penting dari 

kulit. Dermis mengandung pembuluh darah, pembuluh limfe, gelembung 

rambut, kelenjar lemak (sebase), kelenjar keringat, otot dan serabut syaraf dan 

korpus pacini. 

Jaringan subkutan berlemak bekerja sebagai bantalan dan isolator 

panas. Kulit yang utuh merupakan sawar yang efektif terhadap penetrasi. 

Absorbsi obat terutama tergantung pada keadaan fisiologi kulit dan sifat 

fisika-kimia dari obat dan sedikit sekali tergantung pada dasar salep dimana 

obat berada. Absorbsi memulai kulit dapat terjadi menembus daerah anatorra 

seperti: 

a. Menembus langsung epidermis utuh 

b. Masuk diantara atau menembus sel stratum corneum atau 

c. Menembus kulit tambahan seperti kelenjar keringat, kelenjar lemak dan 

golongan rambut (Anief, 1993). 
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7. Tabir Surya 

Sediaan tabir surya adalah sediaan kosmetika yang digunakan untuk 

membaurkan atau menyerap cahaya matahari secara efektif, terutama daerah 

emisi gelombang ultraviolet dan inframerah, sehingga dapat mencegah 

terjadinya gangguan kulit karena cahaya matahari. Tabir surya dapat dibuat 

dalam berbagai bentuk sediaan asalkan dapat dioleskan pada kulit, misalnya 

bentuk larutan dalam air atau alkohol, emulsi, dan semi padat yang 

merupakan sediaan lipid non-air, gel, dan aerosol (DepKes RI, 1985). 

Secara alami, kulit berusaha meindungi dirinya beserta organ 

dibawahnya dari bahaya sinar UV, yaitu dengan membentuk butir-butir 

pigmen (melamin) yang akan memantulkan kembali sinar matahari. Ada dua 

tipe reaksi melamin ketika kulit terpapar sinar matahari, yaitu perubahan 

melamin secara cepat ke permukaan kulit dan pembentukan tambahan 

melanin baru. Tetapi pembentukan tambahan melanin yang berlebihan dan 

terus-menerus akan membentuk noda hitam pada kulit (Tranggono, 2007).  

Sebagai kosmetik tabir surya sering digunakan dalam sehari-hari pada 

daerah permukaan tubuh yang luas. Selain itu tabir surya mungkin juga 

digunakan pada semua usia (Wilkinson & Moore, 1982). Mekanisme kerja 

tabir surya antara lain yaitu senyawa yang dapat menyerap atau menghalangi 

cahaya UV senyawa yang secara kompetitif senyawa dapat dirusak oleh 

senyawa matahari. Senyawa dengan kemampuan antioksidan dapat 

berkompetisi dengan molekul target dan mengurangi atau mengacukan efek 

yang merugikan. 
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Preparasi tabir surya sangat dibutuhkan untuk mencegah ataupun 

meminimalkan efek bahaya yang ditimbulkan dari radiasi matahari. 

Penggunaan tabir surya diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Sunburn preventive agen 

Tabir surya ini mengabsorpsi 95% atau lebih dari radiasi UV 

dengan panjang gelombang 290-320 nm. 

b. Suntanning agent 

Tabir surya yang mengabsorpsi sedikitnya 85% dari radiasi UV 

dengan rentang panjang gelombang dari 290-320 nm tetapi meneruskan 

sinar UV pada panjang gelombang yang lebih dari 320 nm yang akan 

menghasilkan tan ringan yang bersifat sementara. 

c. Opaque sunblock agen 

Tabir surya ini memberikan efek perlindungan yang maksimum 

dalam bentuk penghalang secara fisik. Senyawa yang sering digunakan 

dalam kelompok ini yaitu titanium dioksida dan zink oksida. Titanium 

dioksida dapat memancarkan dan memantulkan semua radiasi pada 

rentang UV-Vis (290-320 nm), sehingga dapat mencegah terjadinya kulit 

terbakar (sunburn) dan pencoklatan kulit (panda, 2000). 

8. Sun Protection Factor (SPF) 

Sun protection factor (SPF) dapat didefinisikan sebagai jumlah energi 

UV yang dibutuhkan untuk mencapai nilai minimal erythema dose (MED) 

pada kulit yang dilindungi oleh tabir surya. MED didefinisikn sebagai jangka 

waktu terendah atau dosis radiasi sinar UV yng dibutuhkan untuk 

menyebabkan erythema (Wood & Murphy, 2000). 
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Efektifitas dari suatu sediaan tabir surya dapat ditunjukkan salah 

satunya yaitu dengan nilai SPF yaitu perbandingan energi ultraviolet yang 

diperlukan untuk menghasilkan eritemia minimum pada kulit yang diberi 

tabir surya terhadap banyaknya energi ultraviolet yang diperlukan untuk 

menghasilkan eritemia minimum pada kulit yang tidak diberi tabir surya. 

Minimal Erythema Dose (MED) merupakan dosis energi minimum ultraviolet 

yang digunakan untuk menghasilkan eritemia kulit minimum yang sesuai 

(Shaat, 1990). Semakin besar nilai SPF, maka semakin besar pula 

perlindungan yang diberikan oleh tabir surya tersebut (Wilkinson & Moore, 

1982). Keefektifan sediaan tabir surya berdasarkan nilai SPF dapat dilihat 

pada tabel 1. 

Tabel I.  Keefektifan Sediaan Tabir Surya Berdasarkan Nilai SPF menurut 

Wilkinson and Moore, 1982. 

No Nilai SPF Kategori Proteksi Tabir Surya 

1. 2-4 Proteksi minimal 

2. 4-6 Proteksi sedang 

3. 6-8 Proteksi ekstra 

4. 8-15 Proteksi maksimal 

5. ≥15 Proteksi ultra 

 

Nilai SPF terletak diantara kisaran 2-60, angka ini menunjukkan 

seberapa lama produk tersebut mampu melindungi atau memblok sinar UV 

yang menyebabkan kulit terbakar. Seorang pemakai dapat menentukan durasi 

dari keefektifan produk secara sederhana dengan mengalikan angka SPF 

dengan lamanya waktu yang diperlukan untuk membuat kulit terbakar bila 

tidak memakai tabir surya. Misalnya si A, normalnya dia akan menderita 

terbakar kulitnya dalam waktu 10 menit bila berada dibawah sinar matahari 

tanpa menggunakan tabir surya. Bila si A menggunakan tabir surya dengan 
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SPF 15 maka dia akan terlindungi dari kulit terbakar selama 150 menit (10 

menit x nilai SPF). Bila si A memakai tabir surya SPF 30 maka dia akan 

terlindung selama 300 menit. 

Pengukuran nilai SPF suatu sediaan tabir surya dapat dilakukan secara 

in vitro. Metode pengukuran nilai SPF secara in vitro ada dua macam tipe. 

Tipe pertama mengukur dengan serapan atau transmisi adiasi UV pada plat 

atau biomembran. Tipe kedua dengan cara menentukan karakteristik serapan 

tabir surya menggunakan serapan tabir surya secara spektrofotoetri larutan 

hasil pengenceran dari tabir surya yang diuji (Pissavini., dkk, 2003). 

9. Spektrofotometri UV-Vis 

Spetrofotometri UV-Vis merupaan alat yang digunakan untuk 

menentukan komposisi suatu sampel baik secara kuantitatif maupun kualitatif 

yang didasarkan pada interaksi antara materi dengan cahaya.  Cahaya yang 

dimaksud yaitu cahaya visibel, UV dan inframerah, sedangkan materi dapat 

berupa atom dan molekul, namun yang lebih berperan yaitu elektron valensi 

(Sastrohamidjojo, 2007). 

Spektrofotometri UV, yang diabsorpsi adalah cahaya ultraviolet, 

sehingga larutan yang tidak berwarna dapat diukur (Maria, 2010). Absorpsi 

cahaya UV atau cahaya tampak mengakibatkan transisi elektronik, yaitu 

promosi (peningkatan) elektron-elektron dari orbital keadaan dasar (ground 

state) yang berenergi rendah ke orbital keadaan eksitasi yang berenergi tinggi. 

Energi yang terserap selanjutnya terbuang sebagai kalor, sebagai cahaya, atau 

tersalurkan dalam reaksi kimia (Fessenden, 1986). 

Analisa suatu spektrofotometri sinar tampak meliputi empat tahapan 

pengerjaan, yaitu: 
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a. Pembentukan molekul yang dapat menyerap sinar didaerah sinar tampak 

(pewarnaan). 

b. Pemilihan panjang gelombang. 

c. Pembuatan kurva kalibrasi 

d. Pengukuran absorban cuplikan. 

Radiasi elektromagnetik, yang mana sinar ultraviolet dan sinar tampak 

merupakan salah satu yang dianggap sebagai energi merambat dalam bentuk 

gelombang (Sastrohamidjojo, 2007). 

Metode spektrofotometri UV-Vis berdasarkan atas absorban sinar 

tampak oleh suatu larutan berwarna. Metode ini dikenal juga sebagai metode 

kolorimetri. Hanya larutan senyawa berwarna saja yang dapat ditentukan 

dengan metode tersebut. Senyawa yang tidak berwarna dapat dibuat berwarna 

dengan mereaksikannya dengan pereaksi yang menghasilkan senyawa 

berwarna. 

F. Landasan Teori 

Damogalad dkk, (2013) dan Gurning dkk, (2016) menyatakan bahwa kulit 

buah nanas (Ananas comosus L. Merr) mampu memberikan efek sebagai tabir 

surya. Kulit nanas mempunyai kandungan antara lain yaitu air 81,72%, serat kasar 

20,87%, karbohidrat 17,53%, protein 4,41% dan gula reduksi 13,65% (Wijana 

dkk., 1991). Kandungan yang ada didalam ekstrak etanol kulit buah nanas pada 

konsentrasi 8% yang diduga sebagai tabir surya antara lain flavonoid dan tanin 

(Damogalad, 2013 dan Gurning dkk., 2016). Untuk memberikan efek yang 

maksimal dan memudahkan dalam pemakaian, ekstrak etanol kulit buah nanas 

(Ananas comosus L. Merr) di formulasikan dalam bentuk sediaan gel. Dipilih 
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sediaan gel karena bertekstur jernih, tidak mengganggu dalam penampilan dan 

mampu membawa zat aktif meresap kedalam kulit (Voigt, 1984). Berdasarkan 

hasil statistik spss Anova dengan menggunakan Tuckey, semua formula tidak 

memiliki aktivitas yang sama dengan kontrol positif (sig <0,05). 

G. Hipotesis 

Peningkatan variasi konsentrasi ekstrak etanol kulit buah nanas (Ananas 

comosus L. Merr) menghasilkan sediaan gel ekstrak yang memenuhi syarat 

karakteristik fisika kimia (organoleptis, pH, viskositas, daya lekat, daya sebar) dan 

memiliki nilai SPF yang dapat digunakan sebagai sediaan tabir surya dan semua 

formula tidak memiliki aktivitas yang sama dengan kontrol positif. 
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