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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan salah satu negara yang beriklim tropis dengan 

paparan sinar matahari sepanjang musim. Sinar matahari yang dipancarkan 

pada panjang gelombang 200-400 nm disebut sebagai sinar ultraviolet 

(UV). Sinar UV berguna bagi manusia, seperti untuk mensintesis vitamin 

D, untuk membunuh bakteri (Juzenienne dan Moan., 2012), melancarkan 

peredaran darah, meningkatkan jumlah haemoglobin, dan membentuk 

provitamin D3 (Wilkinson dan Moore, 1982),  tetapi disamping manfaat 

tersebut, sinar UV dapat membahayakan manusia jika mengenai kulit 

manusia dalam waktu yang lama. Kerusakan komponen sel kulit 

menyebabkan penuaan dini yang ditandai dengan kulit kering, keriput dan 

kusam. Saat ini, pemakaian payung atau topi saja saat keluar rumah tidak 

cukup efektif dalam melindungi kulit kita terhadap paparan radiasi sinar 

UV, namun perlu juga pemakaian produk tabir surya yang mengandung SPF 

yang langsung dapat melindungi kulit kita dari paparan radiasi sinar UV 

(Fithria, 2015). 

Salah satu tanaman yang berkhasiat sebagai tabir surya alami adalah 

daun kersen (Muntingia calabura L.). Daun kersen mengandung senyawa 

flavonoid, saponin, polifenol dan tannin sehingga dapat digunakan sebagai 

antioksidan (Mintowati et al., 2013). Terdapat penelitian bahwa tumbuhan 

yang mengandung senyawa metabolit sekunder berupa flavonoid dan fenol 
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berguna sebagai penangkap radikal bebas, yang memiliki aktivitas sebagai 

antioksidan (Nishantini, et al., 2012). Karena memiliki kandungan 

flavonoid dan fenolik inilah maka selain sebagai antioksidan daun kersen 

juga dapat dimanfaatkan sebagai tabir surya. Penelitian sebelumnya telah 

membuktikan bahwa ekstrak etanol daun kersen dapat efektif memberikan 

perlindungan terhadap sinar UV mulai dari konsentrasi 100ppm; 200ppm; 

300 ppm; 400ppm dan 500ppm dengan nilai SPF yaitu sebesar 1,528; 3,890; 

3,971; 4,585 dan 5,252 (Mulangsri et al., 2018).  

Flavonoid merupakan salah satu senyawa metabolit sekunder yang 

paling banyak ditemukan di dalam jaringan tanaman (Rajalakshmi dan 

Narasimhan, 1985). Flavonoid termasuk dalam golongan senyawa fenolik 

dengan struktur kimia  C6-C3-C6 (White dan Xing, 1951; Madhafi et al, 

1985; Maslarova,  2001). Senyawa fenolik terutama golongan flavonoid 

memiliki potensi sebagai tabir surya karena memiliki gugus kromofor 

(ikatan rangkap tunggal terkonjugasi) yang mampu menyerap sinar UV A 

dan UV B yang akhirnya menggurangi intensitas paparan pada kulit (Wolf 

et al, 2001). Tabir surya dengan bentuk lotion memiliki efek hidrasi kulit 

karena jumlah air yang dimiliki lebih banyak dibandingkan sediaan lain, 

sehingga cocok digunakan pada jenis kulit normal dan kering. Hal inilah 

yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai 

aktifitas tabir surya dari ekstrak etanol daun kersen dengan cara menentukan 

nilai SPF nya menggunakan metode spektrofotometri dan pengaruh variasi 
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konsentrasi ekstrak etanol daun kersen terhadap karakteristik fisika 

kimianya. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah pengaruh variasi konsentrasi ekstrak etanol daun kersen 

(Muntingia calabura L.) terhadap karakteristik fisika kimia sediaan 

lotion tabir surya ? 

2. Bagaimanakah pengaruh variasi konsentrasi ekstrak etanol daun kersen  

(Muntingia calabura L.) terhadap nilai SPF sediaan lotion tabir surya ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh variasi konsentrasi ekstrak etanol daun kersen 

(Muntingia calabura L.) terhadap karakteristik fisika dan kimia sediaan 

lotion tabir surya.  

2. Mengetahui pengaruh variasi konsentrasi ekstrak etanol daun kersen 

(Muntingia calabura L.) terhadap nilai SPF sediaan lotion tabir surya.  

D. Manfaat Penelitian 

1. Ekstrak etanol daun kersen (Muntingia calabura L.) dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan aktif pembuatan sediaan lotion tabir surya alami. 

2. Diperoleh data ilmiah mengenai sediaan lotion yang mengandung 

ekstrak etanol daun kersen (Muntingia calabura L.) sebagai tabir surya 

serta dapat menunjang pengembangan dan pemanfaatannya, khususnya 

dibidang kesehatan. 
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E. Tinjauan Pustaka 

1. Tabir Surya (Sunscreen) 

Tabir surya adalah kosmetik yang digunakan dengan maksud 

menyerap secara efektif cahaya terutama pada daerah emisi gelombang UV 

dan inframerah, sehingga mencegah terjadinya gangguan kulit karena 

cahaya matahari (Tandi et al., 2017). Sedangkan menurut Schalka (2011), 

tabir surya adalah zat yang dioleskan pada kulit yang mengandung formulasi 

bahan yang mampu menggangu radiasi matahari, mengurangi efek 

berbahayanya. Filter ultraviolet (UV) adalah bahan-bahan yang terdapat 

dalam tabir surya yang memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan 

radiasi melalui 3 dasar mekanisme : refleksi, dispersi dan penyerapan. 

 

Gambar 1. Mekanisme tabir surya (Schalka, 2011) 

Penggunaan tabir surya telah terbukti mengurangi pembentukan keratosis 

aktinik dan membantu dalam pencegahan terbakarnya kulit karena sinar matahari 

(Linden, 2018). Bahan aktif yang dapat digunakan sebagai tabir surya dibagi 

menjadi 2 golongan yaitu, inorganic agent dan organic agent. Bahan aktif yang 

termasuk inorganic agent adalah zinc oxide, titanium dioxide, caolin, calamine dan 

talk. Golongan inorganic agent akan menyebarkan partikelnya dipermukaan kulit 

dengan demikian akan meningkatkan jalur optik foton sehingga lebih banyak foton 
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yang diabsorbsi. Bahan aktif yang termasuk organic agent yaitu, benzophenone, 

avobenzone, salisilat dan padimate O. Golongan organic agent memiliki 

mekanisme menyerap sinar UV berenergi tinggi dan menghambat sinar matahari 

secara fisik dengan memantulkan atau menyebarkannya (Latha et al, 2013). 

2. SPF (Sun Protection Factor) 

SPF (Sun Protection Factor) di definisikan sebagai jumlah energi 

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

kulit yang dilindungi tabir surya, dibagi dengan jumlah energi UV yang 

dibutuhkan untuk mencapai MED pada kulit yang tidak diberikan 

perlindungan. MED didefinisikan sebagai jangka waktu terendah atau dosis 

radiasi sinar UV yang dibutuhkan untuk menyebabkan terjadinya eritehma 

(Wilkinson dan Moore, 1982). 

Rata- rata orang Indonesia secara normal akan mengalami kulit 

terbakar atau kemerahan jika berada dibawah sinar matahari selama 10-20 

menit. Hal ini dapat berbeda-beda pada setiap orang tergantung ras atau 

jenis kulit. Bila orang Indonesia menggunakan tabir surya yang mampu 

melindungi terhadap radiasi sinar UV A dengan SPF 15, maka orang 

tersebut akan terlindungi dari terbakarnya kulit selama 10-20 menit dikali 

SPF 15, yaitu kurang lebih dalam kisaran 150-300 menit (Fithria, 2015). 

Pengukuran nilai SPF suatu sediaan tabir surya dapat dilakukan 

secara in vitro. Metode pengukuran nilai SPF secara umum terbagi dalam 2 

tipe. Tipe pertama dengan cara mengukur serapan atau transmisi radiasi UV 

melalui lapisan produk tabir surya pada plat kuarsa atau biomembran. Tipe 
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yang kedua dengan menentukan karakteristik serapan tabir surya 

menggunakan analisis secara spektrofotometri larutan hasil pengenceran 

dari tabir surya yang diuji (Pratiwi., 2016). 

3. Daun Kersen (Muntingia calabura L.) 

a. Morfologi Daun Kersen 

Kersen adalah tanaman tahunan yang dapat mencapai ketinggian 10 

meter. Kersen memiliki beberapa bagian seperti daun, batang, bunga 

dan buah. Batang tumbuhan kersen berkayu, tegak, bulat dan memiliki 

percabangan simpodial. Daun kersen mengandung flavonoid, tanin, 

glikosida, saponin, steroid dan minyak esensial (Prasetyo et al., 2014) 

b. Klasifikasi Daun Kersen (Muntingia calabura L.) 

Kingdom  : Plantae 

Subkingdom : Trachebionta 

Superdivision : Spermatophyta 

Division   : Magnoliophyta 

Class   : Magnoliopsida 

Subclass   : Dilleniidae 

Order   : Malvales 

Family   : Elaeocarpaceace 

Genus   : Muntingia L. 

Species   : Muntingia calabura L. (Puspitasari., 2016). 
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Gambar 2. Daun Kersen (Muntingia calabura L.) (Puspitasari, 2016) 

c. Kandungan Kimia Daun Kersen 

Tanaman kersen telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat Peru 

sebagai tanaman obat tradisional. Daun kersen digunakan sebagai obat 

sakit kepala dan anti radang di Peru. Daun kersen memiliki kandungan 

senyawa flavonoid, tanin, triterpenoid, saponin, dan polifenol yang 

menunjukkan aktivitas antioksidan dan antimikrobia (Haki., 2009). 

Kersen termasuk salah satu tanaman obat yang diduga memiliki 

sustansi aktif sebagai antidiabetes yaitu asam askorbat, serat, niasin dan 

beta karoten (Verdayanti, 2009). 

4. Lotion 

Lotion merupakan sediaan semi-solid yang mengandung satu atau 

lebih bahan obat yang dilarutkan dalam pendispersi yang cocok, memiliki 

konsistensi lunak dan dapat diformulasikan sebagai air dalam minyak 

ataupun minyak dalam air (Ueda et al., 2009). 

Sediaan lotion tersusun atas komponen zat berlemak, air, zat 

pengemulsi dan humektan. Lotion dimaksudkan untuk digunakan pada kulit 

sebagai pelindung atau obat karena sifat bahannya. Lotion dimaksudkan 

segera kering pada kulit setelah pemakaian dan meninggalkan lapisan tipis 
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dari komponen obat pada permukaan kulit (Ansel, 2008). Kelebihan sediaan 

lotion antara lain : lebih mudah digunakan (penyebaran lotion lebih merata 

daripada krim), lebih ekonomis (lotion menyebar dalam lapisan tipis), 

umumnya dosis yang diberikan lebih rendah, dan kerja sistemnya rendah. 

5. Spektrofotometer UV-Vis 

Spektrofotometer UV-Vis adalah analisis spektroskopik yang  

memakai sumber radiasi elektromagnetik ultraviolet dekat (190-380 nm) 

dan sinar tampak (380-780 nm) dengan memakai instrument 

spektrofotometer UV-Vis melibatkan energi elektronik yang cukup besar 

pada molekul yang dianalisis sehingga spektrofotometer UV-Vis lebih 

banyak dipakai untuk analisis kuantitatif dibandingka kualitatif (Tamu., 

2017). 

Spektrofotometer yang sesuai untuk pengukuran di daerah spektrum 

ultraviolet dan sinar tampak terdiri dari suatu sistem optik dengan 

kemampuan menhasilkan sinar monokromatis dalam jangkauan panjang 

gelombang 200-800 nm (Gandjar dan Rohman, 2016).  

 

Gambar 3. Diagram Skematis Spektrofotometer UV-Vis (Gandjar dan Rohman, 2016) 
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Instrumen Spektrofotometer UV-Vis terdiri dari sumber cahaya, 

monokromator, wadah sampel, detektor, dan visual display/recorder. 

a. Sumber cahaya 

Sumber cahaya yang biasa digunakan pada spektroskopi 

absorbsi adalah lampu wolflam. Keuntungan lampu wolflam adalah 

energi radiasi yang dibebaskan tidak bervariasi pada berbagai panjang 

gelombang. 

b. Monokromator 

Monokromator adalah alat yang akan memecah cahaya 

polikromatis menjadi cahaya tunggal dengan komponen panjang 

gelombang tertentu. Monokromator terdiri dari susunan : celah masuk 

– filter – prisma – kisi (grating) – celah keluar. 

c. Wadah sampel  

Wadah sampel terbuat dari leburan silika (kuarsa) dipakai 

untuk analisis kualitatif dan kuantitatif pada aderah pengukuran 190-

1100 nm, dan wadah sampel dari bahan gelas dipakai pada daerah 

pegukuran 380-1100 nm karena bahan dari gelas mengabsorbsi radiasi 

UV. 

d. Detektor 

Detektor akan menangkap sinar yang diteruskan oleh larutan. 

Sinar kemudian diubah menjaddi sinyal listrik oleh amplifier dan 

dalam rekorder akan ditampilkan dalam bentuk angka-angka pada 

komputer. 
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e. Visual display (recoder) 

Merupakan sistem baca yang memperagakan besarnya isyarat 

listrik, dinyatakan dalam bentuk % transmitan maupun absorbansi 

(Khopkar, 2003). 

6. Monografi Bahan 

a. Cera alba 

Cera alba (malam putih) adalah hasil pemurnian dan 

pengelantangan malam kuning yang diperoleh dari sarang lebah madu 

Apis mellifera Linne (Familia Apidae). Cera alba tidak larut dalam air, 

agak sukar larut dalam etanol dingin, larut sempurna dalam kloroform; 

eter; minyak lemak; minyak atsiri, sebagian larut dalam benzene dingin 

dan dalam karbon disulfida dingin (Depkes RI, 1995). Cera alba 

digunakan untuk meningkatkan konsistensi dan stabilisator pada emulsi 

(Rowe et al, 2009). 

b. Tween 80 

Tween 80 (C64H124O26) merupakan cairan kental, berminyak dan 

berwarna kuning dengan berat molekul 1310. Tween 80 dapat 

digunakan sebagai emulsifying agent, solubilizing agent dan wetting 

agent. Dalam formulasi tween 80 digunakan sebagai emulgator dengan 

konsntrasi antara 1%-10% (Rowe et al., 2009). 
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Gambar 4. Struktur kimia Tween 80 (Rowe et al, 2009) 

c. Setil alkohol 

Setil alkohol memiliki rumus kimia CH3(CH2)14CH2OH dan 

berat molekul 242,44, merupakan serpihan, putih licin, granul, atau 

kubus, putih, memiliki bau yang khas. Kelarutannya tidak larut dalam 

air, larut dalam etanol dan dalam eter dan akan lebih mudah larut pada 

saat suhu dinaikkan (Depkes RI, 1995). Setil alkohol dapat digunakan 

sebagai emolien, agen pengemulsi dan meningkatkan konsistensi (Rowe 

et al., 2009). 

 

Gambar 5. Struktur kimia setil alkohol (Rowe et al, 2009) 

d. Stearil alkohol 

Stearil alkohol memiliki rumus kimia C13H3O6 dan berat molekul 

270,48 dan merupakan butiran atau potongan lilin putih dengan bau khas 

lemah. Stearil alkohol memiliki sifat sebagai emolien dan pengemulsi 
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namun, lebih sering digunakan untuk meningkatkan konsistensi sediaan 

semisolid (Rowe et al., 2009). 

 

Gambar 6. Struktur kimia stearil alkohol (Rowe et al, 2009) 

e. Parafin cair 

Parafin adalah campuran hidrokarbon padat yang dimurnikan, 

yang diperoleh dari minyak tanah. Parafin tidak larut dalam air dan 

etanol, mudah larut dalam kloroform; eter; minyak menguap; dan 

hampir semua jenis minyak lemak hangat, sukar larut dalam etanol 

mutlak (Depkes RI, 1995). 

f. Metil paraben 

Metil p-hidroksibenzoat (C8H8O3) memiliki berat molekul 

152,15. Metilparaben merupakan hablur kecil, tidak berwarna atau 

serbuk hablur, putih; tidak berbau atau berbau khas lemah; mempunyai 

sedikit rasa terbakar. Kelarutannya sukar larut dalam air dalam benzena 

dan karbon tetraklorida, mudah larut dalam etanol dan eter (Depkes RI, 

1995). Digunakan sebagai pengawet antimikroba, pada sediaan topikal 

konsentrasi yang digunakan antara 0,02%-0,3% (Rowe et al., 2009). 
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Gambar 7. Struktur kimia metilparaben (Rowe et al, 2009) 

g. Propil paraben 

Propil p-hidroksibenzoat (C10H12O3) memiliki berat molekul 

180,20. Propilparaben biasa disebut nipasol merupakan serbuk putih 

atau hablur kecil, tidak berwarna dan memiliki kelarutan sangat sukar 

larut dalam air; mudah larut dalam etanol, dan dalam eter; sukar larut 

dalam air mendidih (Depkes RI., 1995). Digunakan untuk pengawet fase 

non polar, dengan konsentrasi yang diperbolehkan 0,01%-0,6% (Rowe 

et al., 2009). 

 

Gambar 8. Struktur kimia propilparaben (Rowe et al, 2009) 

h. Oleum Rosae 

Oleum rosae atau dikenal dengan minyak mawar adalah minyak 

atsiri yang diperoleh dengan penyulingan uap bunga segar Rosa gallica 

L., Rosa damascena Miller, Rosa alba L, dan varietas rosa lain. 
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Merupakan cairan tidak berwarna atau kuning, bau menyerupai bunga 

mawar, rasa khas, pada suhu 25oC kental, jika didinginkan perlahan-

lahan berubah menjadi massa hablur bening yang jika dipanaskan 

mudah melebur (Depkes RI, 1979). 

i. Vitamin E 

Vitamin E adalah bentuk dari alfa tokoferol (C29H50O2). Bentuk 

alfa tokoferol dan alfa tokoferol asetat berupa minyak kental jernih, 

warna kuning atau kuning kehijauan. Golongan alfa tokoferol tidak 

stabil terhadap udara dan cahaya terutama dalam suasana alkalis 

(Depkes RI., 1995). 

F. Landasan Teori 

Banyaknya efek samping dari penggunaan kosmetik sintesis, 

menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma back to nature dengan 

memanfaatkan bahan alam yang lebih aman. Salah satu tanaman yang 

berkhasiat sebagai tabir surya alami adalah daun kersen (Muntingia 

calabura L.). Daun kersen mengandung senyawa flavonoid, saponin, 

polifenol dan tannin sehingga dapat digunakan sebagai antioksidan 

(Mintowati et al., 2013). Senyawa fenolik terutama golongan flavonoid 

memiliki potensi sebagai tabir surya karena memiliki gugus kromofor 

(ikatan rangkap tunggal terkonjugasi) yang mampu menyerap sinar UV A 

dan UV B yang akhirnya menggurangi intensitas paparan pada kulit (Wolf 

et al, 2001). 
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Penelitian sebelumnya telah membuktikan bahwa ekstrak etanol 

daun kersen dapat efektif memberikan perlindungan terhadap sinar UV 

mulai dari konsentrasi 100ppm; 200ppm; 300 ppm; 400ppm dan 500ppm 

dengan nilai SPF yaitu sebesar 1,528; 3,890; 3,971; 4,585 dan 5,252 

(Mulangsri et al., 2018). Hasil pembuatan lotion ekstrak etanol beras merah 

dengan konsentrasi ekstrak 2,5%, 5 %, dan 10% memiliki nilai SPF 

berturut-turut 5,3; 6,3; dan 7 (Daud, 2016). Efektifitas suatu sediaan tabir 

surya dapat ditunjukkan salah satunya adalah dengan nilai Sun Protection 

Factor (SPF) (Wiwieka dan Zulkarnain., 2015). 

G. Hipotesis 

1. Ekstrak etanol daun kersen (Muntingia calabura L.) akan 

mempengaruhi karakteristik fisika dan kimia sediaan lotion tabir surya. 

2. Ekstrak etanol daun kersen (Muntingia calabura L.) akan 

mempengaruhi nilai SPF sediaan lotion tabir surya. 


