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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu tanaman yang dapat digunakan sebagai sediaan tabir surya 

adalah kulit buah nanas (Ananas comosus L. merr) merupakan buah yang 

kaya akan vitamin (A dan C), kalsium, fosfor, magnesium, besi, natrium, 

kalium, dekstrosa, sukrosa (gula tebu), dan enzim bromelain. Kandungan 

kimia kulit buah nanas antara lain flavonoid dan tanin yang dapat 

berfungsi sebagai tabir surya (Nuraini, 2011). Menurut penelitian 

Damogalad dkk., (2013) menunjukkan hasil nilai SPF sediaan krim untuk 

masing-masing konsentrasi 2%, 4% dan 8% berturut-turut sebesar 0,9, 1 

dan 2,6. Sehingga dari hasil tersebut nilai SPF yang dihasilkan tidak 

efektif (konsentrasi 2% dan 4%) dan kategori minimal (konsentrasi 8%). 

Selanjutnya penelitian Damogalad dkk., (2013) dilanjutkan oleh 

penelitian Gurning dkk., (2016) yang menunjukkan hasil nilai SPF lotion 

untuk masing-masing konsentrasi 8%, 10% dan 12% berturut-turut 

sebesar 2,66; 2,72 dan 2,83. Sehingga dapat dikategorikan memiliki 

potensi minimal untuk sediaan kosmetik tabir surya. 

Tabir surya dapat menyerap sekitar 85% sinar matahari pada panjang 

gelombang 290 sampai 320 nm tetapi juga dapat meneruskan pada 

panjang gelombang lebih dari 320 nm (Wilkinson, 1982). Sedangkan 

penggunaan tabir surya merupakan upaya awal pelindungan kulit dari 
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paparan sinar matahari secara langsung. Penggunaan tabir surya dengan 

benar dapat menolong melindungi kulit dari beberapa kerusakaan radiasi 

UV (EPA, 2006). Mekanisme dari sediaan tabir surya dapat dibedakan 

atas dua kelompok, kelompok tabir surya kimia yang berfungsi menyerap 

sinar UV dan kelompok pemblok fisik dengan cara memantulkan atau 

dapat juga membelokkan radiasi UV (Gadri, dkk., 2012). 

Kulit merupakan salah satu organ pada manusia sebab dapat 

melindungi dari pengaruh luar. Kerusakan yang berasal dari kulit dapat 

mengganggu penampilan, sehingga perlu di jaga serta di lindungi 

kesehatannya. Matahari yang memancarkan sinar UV pada jam 10 sampai 

jam 3 sore, agar tidak merusak kulit maka disarankan menggunakan 

pakaian tertutup dan kacamata hitam apabila beraktifitas di luar ruangan, 

sedangkan kulit yang tidak tertutupi maka dapat menggunakan tabir surya 

atau sun block (BPOM RI, 2009). Proses kerusakan dapat berupa kulit 

kering, keriput, timbulnya sisik dan pecah-pecah. Salah satu penyebab 

kerusakan kulit yaitu radikal bebas (Maysuhara, 2009). Sinar UV dapat 

berinteraksi dengan sel kulit dan efek yang ditimbulkan terjadinya kulit 

terbakar, penuaan dini, atau lebih beratnya dapat menimbulkan kanker 

kulit (Haynes, 1994;Schuller and Perry, 2006).  

Lotion merupakan suatu suspensi, emulsi, atau larutan, dengan atau 

tanpa obat untuk penggunaan topikal yang kecairannya memungkinkan 

pemakaian yang merata dan cepat pada permukaan kulit yang luas 
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sehingga cepat kering saat di aplikasikan pada kulit dan akan 

meninggalkan lapisan berupa tipis yang berasal dari komponen obat pada 

permukaan kulit (Ansel, 1989). Lotion dimaksudkan segera kering pada 

kulit setelah pemakaian dan meninggalkan lapisan tipis dari obat pada 

permukaan kulit. Karena adanya fase terdispersi lotion cenderung 

memisahkan diri dari pembawanya bila didiamkan, maka lotion harus 

dikocok kuat setiap akan digunakan supaya bahan-bahan yang memisah 

terdispersi kembali (Chaerunissa dkk, 2009). 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dilakukan evaluasi 

karakteristik fisika kimia dan nilai SPF tabir surya ekstrak etanol kulit 

buah nanas (Ananas comosus L. merr) 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimanakah karakteristik fisika kimia lotion tabir surya memenuhi 

syarat mutu karakteristik fisik lotion ? 

2. Apakah lotion tabir surya ekstrak etanol kulit buah nanas memiliki 

efek tabir surya dilihat dari nilai SPF ? 

3. Formula lotion berapakah yang memiliki nilai SPF yang sama dengan 

kontrol positif ? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui karakteristik fisika kimia pada lotion tabir surya dengan 

konsentrasi ekstrak kulit buah nanas (Ananas comosus L. merr). 

2. Mengetahui nilai SPF pada lotion tabir surya pada ekstrak etanol buah 

nanas. 

3. Mengetahui pada formula berapakah lotion yang memiliki nilai SPF 

yang tidak berbeda bermakna dengan kontrol positif. 

D. Manfaat Penelitian 

Memberikan informasi tambahan tentang formulasi lotion tabir surya 

dengan bahan aktif ekstrak etanol dari kulit buah nanas dengan 

menggunakan variasi konsentrasi ekstrak.  

E. Tinjauan Pustaka  

1. Tanaman Nanas ( Annanas Comosus L. Merr) 

Tanaman Nanas (gambar 1) diperkirakan berasal dari Amerika 

Serikat, pertama kali ditemukan oleh orang Eropa pada tahun 1493 di 

pulau Caribbean yang kemudian diberi nama Guadalupe. Pada akhir abad 

ke-16, penjelajah portugis dan spanyol Ananas comosus L. merr kepada 

benua asia. Pada abad 18  nanas mulai di budidayakan di Hawai, yang 

merupakan satu-satunya dinegara Amerika dimana tanaman ini masih 

dapat tumbuh. Selain Hawaii, ada negara-negara seperti Thailand, Brasil, 

Filipina, Meksiko dan China (Lawal, 2013). 
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Kandungan kimia dari kulit nanas yaitu flavonoid dan tanin yang 

diduga dapat meredam sinar UV. Sedangkan khasiat lain dari kulit nanas 

adalah vitamin C dan karotenoid yang baik untuk kesehatan. Kerusakan 

kulit yang disebabkan sinar UV dapat berupa kulit kering, keriput, 

timbulnya sisik dan pecah-pecah (Maysuhara, 2009). 

   

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

a. Klasifikasi Tanaman Nanas (Ananas comusus L. Merr) 

Kingdom : Plantae (tumbuh-tumbuhan) 

Divisi : Spermatophyta (tumbuhan berbiji) 

Sub-division : Angiospermae (berbiji tertutup) 

Kelas : Dicotyledonae (tumuhan berkeping biji dua) 

Sub-class : Magnoliales 

Ordo : Annonales 

Family : Annonaceae 

Genus : Annona 

 Species : comosus 

  (Lawal, 2013) 
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b. Khasiat dan kandungan senyawa aktif 

Khasiat dari kulit nanas berfungsi sebagai produk tabir surya dengan 

mekanisme pemblok sinar UV dengan nilai SPF yang maksimum agar kulit 

tidak terbakar maupun mencegah terjadinya kanker kulit. Sedangkan 

kandungan kimia dari kulit nanas yang berfungsi sebagai tabir surya adalah 

Flavonoid dan Tanin (Nuraini, 2011). 

2. Kulit  

Kulit manusia adalah lapisan luar dari tubuh manusia. Kulit berfungsi 

melindungi tubuh dari patogen luar yang menyerang. Kulit terdiri dari 

jutaan sel kulit, sel kulit manusia dapat mengalami kematian dan 

selanjutnya mengelupas dan digantikan dengan sel kulit hidup yang baru 

tumbuh (Akbar, 2007). Lapisan kulit manusia ada 2 yaitu lapisan 

epidermis yang berada diluar dan lapisan dermis yang berada di dalam 

dan melekat dengan daging. Lapisan epidermis adalah lapisan terluar kulit 

yang menyelimuti permukaan tubuh manusia. 

 

 

 

Gambar 2. Lapisan Kulit Manusia 

 



7 
 

 

3. Tabir Surya 

Tabir surya (suncreen) adalah suatu zat atau material yang berfungsi 

melindungi kulit terhadap sinar UV. Harga sediaan tabir surya didasarkan 

pada penentuan SPF (Sun Protected Factor) yang menggambarkan 

kemampuan produk tabir surya dalam melindungi kulit dari eritema 

(Stanfield, 2003). Tabir surya dapat menyerap sedikitnya 85% sinar 

matahari dengan panjang gelombang 290-320 nm UV-B tetapi dapat 

meneruskan sinar UV-A pada panjang gelombang yang lebih panjang 

yaitu 320 nm (Suryanto, 2012). 

Tabir surya sediaan topikal dapat dibedakan menjadi dua macam 

yaitu tabir surya kimiawi dan tabir surya fisik. Mekanisme 

perlindungan tabir surya pemblok fisik (Physicalblocker) adalah 

dengan menghalangi sinar Ultra Violet (UV) menembus masuk lapisan 

kulit dengan cara menghamburkan sinar UV karena sifat fisisnya. 

Dalam jumlah yang cukup, penghadang fisik ini akan memantulkan 

sinar UV, visibel dan infra merah. Tabir surya fisik sangat efektif 

untuk melindungi kulit terhadap paparan sinar UV-A maupun UV-B. 

Contoh tabir surya fisik adalah titanium dioksida, zinkoksida, 

petrolium merah, kromium oksida dan kobal oksid (Shaath, 1990). 

4. Sun Protection Factor (SPF) 

Kemampuan menahan sinar ultraviolet dari tabir surya dinilai 

dalam Sun Protection Factor (SPF) yaitu perbandingan antara waktu 
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yang diperlukan untuk menimbulkan eritema pada kulit yang diolesi 

oleh tabir surya dengan yang tidak diolesi (Wasiaatmadja, 1997). Nilai 

keefektifan untuk sediaan tabir surya dapat dilihat pada Tabel I. 

Tabel I. Keefektifan Sediaan Tabir Surya Berdasarkan Nilai SPF (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 Ulta 

 

Berdasarkan nilai keefektifan, sediaan tabir surya untuk kosmetik 

dapat diterima dipasaran pada angka lebih dari 6. Angka keefektifan 

tersebut menunjukkan seberapa lama produk tersebut mampu 

melindungi atau memblok sinar UV yang akan menyebabkan kulit 

terbakar. Seseorang dapat menentukan durasi dari keefektifan suatu 

produk tabir surya dengan cara sederhana yaitu dapat mengalikan 

angka SPF dengan waktu yang diperlukan untuk membuat kulitnya 

dapat terbakar apabila tidak memakai tabir surya yaitu 10 menit.  

5. Spektrofotometri UV-VIS 

Spektrofotometri serapan merupakan pengukuran suatu interaksi 

antara radiasi elektromagnetik dan molekul atau atom dari suatu zat 

kimia. Teknik yang sering digunakan dalam analisis farmasi meliputi 

spektrofotometri ultraviolet, cahaya tampak, infra merah dan serapan 

atom. Jangkauan panjang gelombang untuk daerah ultraviolet adalah 
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190-380 nm, daerah cahaya tampak 380-780 nm, daerah infra merah 

dekat 780-3000 nm ( Depkes RI, 1995) 

Radiasi ultraviolet dan sinar tampak diabsorpsi oleh molekul 

organik aromatik, molekul yang mengandung elektron ˉπ terkonjugasi 

dan atau atom yang mengandung elektron-n, menyebabkan transisi 

elektron diorbital terluarnya dari tingkat energi elektron dasar ke 

tingkat energi elektron tereksitasi lebih tinggi. Besarnya serapan 

radiasi tersebut sebanding dengan banyaknya molekul analit yang 

mengabsorpsi sehingga dapat digunakan untuk anlisis kuantitatif 

(Satiadarma, 2004).  

Pada metode spektrofotometri UV-Vis digunakan untuk 

menganalisis molekul-molekul yang mempunyai struktur ikatan 

rangkap terkonjugasi atau mengandung kromofor dan auksokrom 

(Mulya & Suharman, 1995). Kromofor termasuk gugus tak jenuh 

kovalen yang fungsinya dapat menyerap radiasi dalam daerah-daerah 

ultraviolet dan terlihat, untuk auksokrom merupakan gugus jenuh 

apabila terikat pada gugus kromofor dapat merubah panjang 

gelombang dan intensitas pada serapan maksimum (Sastrohamidjojo, 

H., 2007) 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam analisis spektrofotometri 

ultraviolet 
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a. Pemilihan Panjang Gelombang Maksimum 

Panjang gelombang yang digunakan untuk analisis kuantitatif 

adalah panjang gelombang dimana terjadi serapan maksimum. 

Untuk memperoleh panjang gelombang serapan maksimum, 

dilakukan dengan membuat kurva hubungan antara absorbansi 

dengan panjang gelombang dari suatu larutan baku pada 

konsentrasi tertentu.  

b. Pembuatan Kurva Kalibrasi 

Dibuat seri larutan baku dari zat yang akan dianalisis dengan 

berbagai konsentrasi. Masing-masing absorbansi larutan dengan 

berbagai konsentrasi diukur, kemudian dibuat kurva yang 

dimaksudkan adanya hubungan antara absorbansi dengan 

konsentrasi. Bila hukum Lambert-Beer terpenuhi maka kurva 

kalibrasi berupa garis lurus. 

c. Pembacaan Absorbansi Sampel atau Cuplikan 

Menurut Hukum Lambert-beer, serapan berbanding lurus 

terhadap ketebalan sel yang disinari. Menurut Hukum-Beer, hanya 

berlaku untuk cahaya monokromatik dan larutan yangsangat encer, 

serapan berbanding lurus dengan konsentrasi (banyak molekul zat). 

Sehingga dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan Hukum 

Lambert-Beer, diperoleh serapan berbanding lurus terhadap 

konsentrasi dan ketebalan sel, yang dapat di tulis dalam persamaan: 
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A= a.b.c g/liter atau A=ε.b.C mol/liter 

Dimana :  

A= serapan (tanpa dimensi) 

a = absorptivitsd (g ˉ¹ cm ˉ¹) 

b = ketebalan sel (cm) 

C = konsentrasi (g. 1ˉ¹) 

ε = absorptivitas molar ( Mˉ¹ cmˉ¹) 

 

Jadi dengan Hukum Lambert-Beer konsentrasi dapat dihitung dari 

ketebalan sel dan serapan. Absorptivitas merupakan suatu tetapan dan 

spesifik untuk setiap molekul pada panjang gelombang dan pelarut 

tertentu. 

6. Ekstrak dan Ekstraksi 

Ekstrak adalah sediaan pekat yang didapat dengan cara 

mengekstraksi zat aktif dari simplisia hewani dengan pelarut yang 

sesuai, sebelumnya semua atau hampir semua pelarutnya diuapkan 

serta massa atau serbuk yang ada sedemikian rupa harus memenuhi 

standar baku yang telah ditetapkan (Depkes RI, 1995). Ekstraksi 

merupakan cara yang tepat untuk menarik komponen kimia yang ada 

pada bahan simplisia. Agar susunan jaringan kandungan air tepat, 

maka cara ekstraksinya harus tepat, bahan tanaman, serta jenis zal 

yang akan diekstraksi (Herwandi, 1991). Untuk mendapatkan suatu 

ekstrak, maka dilakukan ekstraksi. Ekstraksi adalah pemisahan bahan 

aktif dari jaringan tumbuhan maupun hewan menggunakan pelarut 

yang sesuai melalui prosedur yang telah ditetapkan (Tiwari dkk, 
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2011). Ekstraksi dibedakan menjadi ekstraksi cara dingin seperti : 

maserasi, perkolasi, dan 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). Metode maserasi merupakan 

suartu proses pengekstrakan dengan menggunakan pelarut dengan cara 

pengocokan pada suhu kamar (DepKes RI, 2000). Metode maserasi 

memiliki dasar yaitu melarutnya bahan kandungan simplisia dari sel 

yang rusak, terbentuk pada saat penghalusan, ekstraksi (difusi) bahan 

kandungan sel yang awalnya masih utuh. Setelah selesai proses waktu 

maserasi, artinya bahan diekstraksi pada bagian dalam sel dengan 

masuk ke dalam cairan dikatakan seimbang, yang artinya proses difusi 

akan berakhir (Voight, 1994). 

 Pelarut yang digunakan pada metode maserasi ini adalah etanol 

96%. Penggunaan etanol 96% sangat efektif dalam menghasilkan 

jumlah bahan aktif yang optimal, dimana hanya sedikit bahan 

pengganggu yang ikut dalam cairan pengekstraksinya (Voight,1994). 

Menurut Mardianingsih (2014) etanol merupakan pelarut maksimal 

yang dapat menarik senyawa fenolik dan flavonoid sebagai tabir 

surya.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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7. Lotion 

Lotion merupakan suatu suspensi, emulsi, atau larutan, dengan 

atau tanpa obat untuk penggunaan topikal yang kecairannya 

memungkinkan pemakaian yang merata dan cepat pada permukaan 

kulit yang luas sehingga cepat kering saat di aplikasikan pada kulit dan 

akan meninggalkan lapisan berupa tipis yang berasal dari komponen 

obat pada permukaan kulit (Ansel, 1989) pada penyimpanan mungkin 

terjadi pemisahan. Dapat ditambahkan zat warna, zat pengawet, dan 

zat pewangi yang cocok (Depkes RI, 1979). 

Lotion merupakan sediaan cair yang dimaksudkan untuk 

pemakaian luar pada kulit. Kebanyakan lotion mengandung bahan 

serbuk halus yang tidak larut dalam media dispersi dan disuspensikan 

dengan menggunakan zat pensuspensi serta zat pendispersi. Lotion 

dimaksudkan segera kering pada kulit setelah pemakaian dan 

meninggalkan lapisan tipis dari obat pada permukaan kulit. Karena 

fase terdispersi lotion cenderung memisahkan diri dari pembawanya 

bila didiamkan, maka lotion harus dikocok kuat setiap akan digunakan 

supaya bahan-bahan yang memisah terdispersi kembali (Chaerunissa 

dkk, 2009). 
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8. Monografi Bahan 

1. Setil alkohol 

Setil alkohol digunakan pada formulasi topikal sebagai emolien, 

emulgator lemah sebagai peningkat konsistensi. Setil alkohol 

berbentuk granul menyerupai seperti lilin. Penggunaan sebagai bahan 

peningkat konsistensi sebesar 2-10%.  

 

Gambar 3. Struktur molekul setil alkohol (Unvala, 2009) 

2. Nipagin  

Nipagin dengan rumus empiris        sering digunakan dalam 

bidang farmasi,baik dalam produk makanan dan formula kosmetika 

yang digunakan sebagai pengawet, nigapin dapat ditingkatkan 

penggunaannya dengan penambahan propilen glikol sebanyak 2-5%. 

Konsentrasi nipagin dalam sediaan topikal antara 0,12-0,18% (Fitria., 

2015) 
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Gambar 4. Struktur molekul metil paraben (Haley, 2009) 

 

3. Nipasol  

Propilpabaen atau nipasol dengan rumus empiris          sering 

digunakan dalam produk makanan,produk farmasetika dan kosmetik. 

Nipasol memiliki aktivitas antimikroba paada pH antara 4-8, nipasol 

juga efektif untuk jamur dan kapang, serta efektif terhadap bakteri 

gram (+) dibanding gram negatif (-). Kombinasi dari propilparaben 

dapat meningkatkan antifitas antimikroba. Pengawet ini sangat larut 

dalam aseton, ester dan minyak, mudah larut dalam etanol dan 

metanol, sukar larut dalam air. Konsentrassi nipasol dalam sediaan 

topikal yang sering digunakan adalah 0,02-0,06% (Fitria., 2015) 

4. α- Tokoperol 

α-Tokoperol atau Vitamin E sering digunakan sebagai antioksidan 

di dalam minyak sayur dan lemak untuk pengobatan defisiensi vitamin 

E dan mencegah degenerasi otot, alfa Tokoperol praktis tidak berbau 

dan tidak berasa. Golongan alfa tokoferol tidak stabil terhadap udara 

dan cahaya terutama dalam suasana alkalis. Alfa tokoperol tidak larut 
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dalam air, larut dalam etanol, dapat bercampur dengan eter, aseton, 

dengan minyak nabati dan dengan kloroform (Soesio, 1995) 

5. Tween 80% 

Tween 80% atau Polysorbate 80 merupakan golongan ester oleat 

yang dari sorbitol di mana tiap molekul anhidrida sorbitolnya 

berkopolimerisasi dengan 20 molekul etilenoksida. Tween 80 berupa 

cairan kental berwarna kuning dan agak pahit (Rowe, dkk., 2009) 

6. Parafin cair 

Parafin cair disebut juga Mineral oil merupakan minyak kental 

yang transfaran, tidak berwarna dan tidak memiliki rasa. Memiliki titik 

didih >360ºC dan akan larut dalam aseton, benzen, kloroform, karbon 

disulfida eter, petroleum eter, serta tidak larut dalam air.  

7. Cera alba 

Cera alba merupakan senyawa yang diperoleh dari sarang lebah 

Apis mellifera L. Cera alba melebur pada suhu 61ºC-65ºC (Rowe,dkk., 

2009). 

8. Oleum Rosae 

Minyak mawar adalah minyak atsiri yang diperoleh dengan 

penyulingan uap bunga segar Rosa gallica L, Rosa damascene Miller, 

Rosa alba L., dan varietas lainnya. Pemeriannya berupa cairan 

berwarna kuning jernih, bau menyerupai bunga mawar dan rasa khas, 

pada suhu 25ºC kental  apabila didinginkan akan berubah 
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menjadimassa hablur bening yang jika dipanaskan mudah melebur. 

Oleum rosae larut dalam kloroform (Depkes RI, 1979). 

F. LandasanTeori 

Nuraini (2011) menyatakan bahwa tanaman Nanas (Ananas comosus 

L. merr) mempunyai aktivitas tabir surya. Ekstrak etanol kulit buah nanas 

(Ananas comosus L. merr) ternyata mengandung senyawa flavonoid yang 

memiliki aktivitas sebagai pemblok sinar UV. Menurut penelitian 

Gurning., dkk (2016), menyatakan bahwa sediaan lotion pada konsentrasi 

8%, 10% dan 15% mempunyai nilai SPF yang dapat dikategorikan dalam 

potensi minimal. Untuk memberikan efek tabir surya yang maksimal dan 

memudahkan dalam pemakaiannya, ekstrak etanol kulit buah nanas 

(Ananas comosus L. merr) dibuat dalam variasi konsentrasi ekstrak yang 

lebih tinggi dan dalam bentuk sediaan yang sama yaitu lotion.  

G. Hipotesis 

Peningkatan variasi konsentrasi ekstrak kulit buah nanas pada sediaan 

lotion dapat berpengaruh terhadap sifat fisika kimia sediaan dan 

peningkatan nilai SPF, dimana ada formula yang memiliki efek yang sama 

dengan kontrol positif.  
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