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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Buah naga merah (Hylocereus costaricensis) merupakan buah 

pendatang yang banyak digemari oleh masyarakat karena memiliki khasiat dan 

manfaat serta nilai gizi cukup tinggi. Bagian dari buah naga 30-35% 

merupakan kulit buah namun seringkali hanya dibuang sebagai sampah. 

Padahal hasil penelitian  menunjukkan kulit buah naga merah mengandung 

antosianin (Kanner dkk., 2001). Antosianin merupakan senyawa polar dan 

merupakan salah satu zat warna alami karena memiliki zat berwarna merah, 

jingga, ungu, ataupun biru yang banyak terdapat pada bunga dan buah-buahan, 

selain berfungsi sebagai pewarna alami juga memiliki aktivitas antioksidan 

yang lebih besar dibandingkan pada daging buahnya. Pewarna alami dari 

tanaman lebih aman digunakan sebagai pewarna alami makanan, minuman dan 

kosmetik (Hidayat dan Saati, 2006). Seiring dengan perkembangan zaman, zat 

warna alami semakin dibutuhkan keberadaanya karena dianggap lebih aman 

dibandingkan dengan pewarna sintetik. Pewarna alami umumnya aman dan 

tidak menimbulkan efek samping bagi tubuh. Menurut Lutfia, (2011), 

konsentrasi pewarna yang baik dalam pembuatan lipstik sari buah bit sebanyak 

25g, maka dalam penelitian ini menggunakan berat yang sama yaitu 25g sari 

kulit buah naga agar dapat digunakan sebagai pewarna. 

Hal yang menjadi daya tarik konsumen penggunaan lipstik tidak hanya dari 

segi warna tetapi juga dari segi fisiknya. Konsistensi dan bentuk lipstik 
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dipengaruhi oleh basis yang digunakan. Perbandingan komposisi basis 

berperan penting dalam menghasilkan lipstik yang berkualitas. Perbandingan 

konsentrasi Carmauba Wax dan Bees Wax berpengaruh terhadap sifat fisik 

lipstik sari kulit buah naga merah. Bees Wax merupakan malam yang biasa 

digunakan dalam sediaan lipstik yang bersifat inert, tidak iritatif, tidak toksik, 

melunakkan lapisan kulit (emollient), nonwater-washabel, memiliki titik lebur 

62-64ºC (Depkes RI, 1986), serta dapat stabil mempertahankan bentuknya. 

Bees Wax memiliki kekurangan yaitu penggunaan dalam jumlah besar dapat 

menghasilkan sediaan lipstik yang kasar, bergranul dan terlihat kusam 

(Jellineck, 1970) sehingga perlu dikombinasikan dengan Carnauba Wax untuk 

mendapatkan sediaan lipstik dengan permukaannya yang lebih rata. 

Carnauba Wax, yang bersifat tidak toksik, emollient, nonwater-

washable, memiliki titik lebur 80º-88ºC (Depkes RI, 1979) dan Carnauba Wax 

digunakan untuk membuat produk lebih creamy dan shiny sehingga dapat 

membantu meningkatkan kilau mendapatkan kekerasan yang cukup dan 

menutupi kekurangan Bees Wax. Menurut Pramitasari (2011), kombinasi 

Carnauba Wax dan Bees Wax dengan perbandingan konsentrasi Carnauba 

Wax yang lebih besar dibandingkan Bees Wax yaitu 2:1 dapat menghasilkan 

sediaan lipstik yang lembut dan tidak mudah rapuh. Tetapi menurut Ricky 

(2012), kombinasi Carnauba Wax dan Bees Wax dengan perbandingan 

konsentrasi 1:3 yaitu Bees Wax lebih besar dari pada Carnauba Wax dapat 

meningkatkan kekerasan lipstik yang tidak mudah patah dan rapuh serta 

menghasilkan lipstik yang berkilau. 



3 

 

 

 

Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai pengaruh 

perbandingan konsentrasi Carnauba Wax dan Bees Wax dalam sediaan lipstik 

sari kulit buah naga merah terhadap sifat fisik lipstik. 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimanakah  pengaruh perbandingan konsentrasi Carnauba Wax dan 

Bees Wax terhadap sifat fisik lipstik sari kulit buah naga merah (Hylocereus 

costaricensis). 

C. Tujuan Penelitian 

Mengetahui pengaruh perbandingan konsentrasi Carnauba Wax dan 

Bees Wax terhadap sifat fisik lipstik sari kulit buah naga merah (Hylocereus 

costaricensis). 

D. Manfaat Penelitian 

     Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya konsep yang menyongkong 

dalam perkembangan ilmu pengetahuan dibidang teknologi farmasi dan 

kosmetika, selain itu pemanfaatan kulit buah naga merah dapat digunakan sebagai 

bahan pewarna alami, dalam hal ini adalah sebagai bahan pewarna alami pada 

lipstik. 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Naga Merah (Hylocereus costaricensis) 

a. Deskriptif  

Tanaman yang berasal dari Meksiko, Amerika Tengah dan Amerika 

Selatan bagian utara ini sudah lama dimanfaatkan buahnya untuk konsumsi 
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segar. Jenis dari tanaman ini merupakan tanaman memanjat. Secara 

morfologi tanaman ini termasuk tanaman tidak lengkap karena tidak 

memiliki daun yang mana hanya memiliki akar, batang dan cabang, bunga, 

buah serta biji (Daniel, 2009).  

Akar tumbuhan buah naga tidak hanya tumbuh di pangkal batang 

didalam tanah tetapi juga pada celah-celah batang, yang berfungsi sebagai 

alat pelekat sehingga tumbuhan dapat melekat atau memanjat tumbuhan 

lain atau pada tiang penyangga. Akar pelekat ini dapat juga disebut akar 

udara atau akar gantung yang memungkinkan tumbuhan tetap dapat hidup 

tanpa tanah atau hidup sebagai epifit (Winarsih, 2007). Perakaran tanaman 

buah naga sangat tahan dengan kekeringan dan tidak tahan genangan yang 

cukup lama. Kalaupun tanaman ini dicabut dari tanah, ia masih hidup terus 

sebagai tanaman epifit karena menyerap air dan mineral melalui akar udara 

yang ada pada batangnya (Daniel, 2009). Batang tanaman buah naga 

mengandung air dalam bentuk lendir dan berlapiskan lilin bila sudah 

dewasa. Warnanya hijau kebiru-biruan atau ungu. Batang tersebut 

berukuran panjang dan bentuknya 18 siku atau segitiga. Batang dan cabang 

ini juga berfungsi sebagai daun dalam proses asimilasi. Itulah sebabnya 

batang dan cabangnya berwarna hijau. Batang dan cabang mengandung 

kambium yang berfungsi untuk pertumbuhan tanaman (Daniel, 2009). 

Bunga tanaman buah naga berbentuk seperti terompet, mahkota bunga 

bagian luar berwarna krem dan mahkota bunga bagian dalam berwarna 

putih bersih sehingga pada saat bunga mekar tampak mahkota bunga 
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berwarna krem bercampur putih. Bunga muncul atau tumbuh di sepanjang 

batang di bagian punggung sirip yang berduri. Sehingga dengan demikian, 

pada satu ruas batang tumbuh bunga yang berjumlah banyak dan tangkai 

bunga yang sangat pendek (Cahyono, 2009). Buah naga tergolong buah 

batu yang berdaging dan berair. Bentuk buah bulat agak memanjang atau 

bulat agak lonjong. Kulit buah  ada yang berwarna merah menyala, merah 

gelap, dan kuning, tergantung dari jenisnya. Kulit buah agak tebal, yaitu 

sekitar 3 mm – 4 mm. Di sekujur kulitnya dihiasi dengan jumbai-jumbai 

menyerupai sisik-sisik ular naga. Daging buah ada yang berwarna merah, 

putih, dan hitam, tergantung dari jenisnya. Daging buah bertekstur lunak 

dan rasanyamanis sedikit masam (Cahyono, 2009).  

b. Klasifikasi kulit buah naga merah 

Buah naga memiliki klasifikasi sebagai berikut: 

Devisi : Spermathophyta (tumbuhan berbiji)  

Subdevisi  : Angiospermae (biji tertutup) 

Kelas   : Dicotyledonae (berkeping dua)  

Ordo    : Cactales  

Famili    : Cactaceae  

Subfamili  : Hylocereanea  

Genus : Hylocereus  

Spesies   : Hylocereus costaricensis (Daniel, 2009) 
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c. Morfologi tanaman 

Jenis dari tanaman ini merupakan tanaman memanjat. Secara morfologi 

tanaman ini termasuk tanaman tidak lengkap karena tidak memiliki daun yang 

mana hanya memiliki akar, batang dan cabang, bunga, buah serta biji (Daniel, 

2009). Gambar buah naga yang diperoleh dari Desa Wonosari RT II RW VII 

Patebon Kendal, dapat dilihat pada Gambar 1 dibawah ini: 

 

Gambar 1. Buah Naga Merah (Dokumentasi pribadi) 

d. Kandungan Kimia 

 Kulit buah naga mengandung vitamin C, vitamin E, vitamin A, alkaloid, 

terpenoid, flavonoid, tiamin, niasin, piridoksin, kobalamin, fenolik, karoten, 

dan fitoalbumin (Jaafar,et.al.,2012). Menurut penelitian Wu, et. al., (2006) 

keunggulan dari kulit buah naga yaitu kaya polifenol dan merupakan zat 

warna alami atau sering disebut antosianin. Selain berfungsi sebagai pewarna 

alami juga berfungsi sebagai antioksidan. Selain itu aktivitas antioksidan pada 

kulit buah naga lebih besar dibandingkan aktivitas antioksidan pada daging 

buahnya, sehingga berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber 

antioksidan alami. 
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e. Pigmen antosianin  

Antosianin adalah suatu kelas dari senyawa flavonoid, yang secara luas 

terbagi dalam  polifenol tumbuhan. Flavonol, flavan-3-ol, flavon, flavanon, 

dan flavanonol adalah kelas tambahan flavonoid yang berbeda dalam oksidasi 

dari antosianin (Wrolstad, 2001). Antosianin  merupakan turunan  suatu 

struktur  aromatik tunggal, yaitu  sianidin, dan semuanya terbentuk dari 

pigmen sianidin  ini dengan penambahan atau  pengurangan gugus hidroksil, 

metilasi dan glikosilasi (Harborne, 1987). Antosianin merupakan suatu 

pigmen yang dapat memberikan  zat warna alami dan diperoleh dari tanaman 

tertentu  seperti kubis ungu (Brassica oleracea), ubi ungu (Ipomea batatas), 

bunga rosela  (Hibiscus sabdariffa), bunga sepatu (H.rosa-sinensis l.). Warna 

pigmen antosianin merah, biru, violet, dan biasanya dijumpai pada bunga, 

buah - buahan dan sayur-sayuran. Antosianin bersifat larut dalam air. Dalam 

suasana asam akan berwarna merah dan lebih stabil, sedangkan dalam  

suasana basa akan berwarna biru (Marwati, 2011). 

2. Sari kulit buah naga merah 

Proses pembuatan sari kulit buah naga merah dilakukan dengan cara: 

dikupas dan di cuci bersih kulit buah naga yang telah masak. Ditimbang dan 

kemudian dipotong – potong agar mudah di blender. Kulit buah naga merah 

yang telah di blender kemudian diperas dan disaring dengan kain flannel untuk 

memisahkan sari kulit buah naga dengan ampasnya. Sari kulit buah naga yang 

diperoreh kemudian ditambahkan HCl 0,1% sampai pH 5.0 untuk mencegah 

terjadinya diskolorisasi (Jeszka, 2007). 
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3. Lipstik  

 

Lipstik adalah sediaan bentuk batang yang dengan bahan dasar minyak 

dan lilin yang diberi zat warna merah yang larut atau tersuspensi dalam 

minyak dan diberi parfum secukupnya (Balsam, 1972). Fungsi lipstik adalah 

untuk memberikan warna bibir menjadi merah, semerah delima merekah, yang 

dianggap akan memberikan ekspresi wajah sehat dan menarik. Tetapi 

kenyataannya warna lainpun mulai digemari orang, sehingga corak warnanya 

sekarang sangat bervariasi mulai dari warna kemudaan hingga warna sangat 

tua dengan corak warna dari merah jambu, merah jingga, hingga merah biru, 

bahkan ungu (Ditjen POM, 1985).  

Lipstik terdiri dari zat warna yang terdispersi dalam basis yang umunya 

terbuat dari campuran lilin dan minyak, dalam komposisi yang optimal 

sehingga dapat memberikan suhu lebur dan viskositas yang dikendaki. Suhu 

lebur lipstik yang ideal diatur hingga suhu mendekati suhu bibir, yaitu antara 

36-38 C. Menurut Vishwakarma, et al, (2011), suhu lebur lipstik yang ideal 

umumnya 50 C. 

a. Persyaratan Lipstik yang baik, antara lain: 

Menurut Tranggono dan Latifah, 2007 lipstik dapat dikatakan baik jika 

memenui persyaratan sebagai berikut : 

1. Dapat bertahan dibibir selama mungkin. 

2. Cukup melekat pada bibir, tetapi tidak sampai lengket. 

3. Tidak mengiritasi atau menimbulkan alergi pada bibir. 

4. Melembabkan bibir dan tidak mengeringkannya. 
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5. Memberikan warna yang merata pada bibir. 

6. Penampilannya harus menarik, baik warna maupun bentuknya. 

7. Tidak meneteskan minyak, permukaannya mulus, tidak bopeng atau 

berbintik-bintik, atau memperlihatkan hal-hal lain yang tidak 

menarik. 

Lipstik terdiri dari zat warna yang terdispersi dalam basis yang 

umumnya terbuat dari campuran lilin dan minyak, dalam komposisi yang 

optimal sehingga dapat memberikan suhu lebur dan viskositas yang 

dikehendaki. Suhu lebur lipstik yang ideal diatur hingga suhu mendekati suhu 

bibir, yaitu antara 36-38ºC. Menurut Vishwakarma, et al, (2011), suhu lebur 

lipstik yang ideal umumnya 50ºC.  

Adapun komponen utama dalam sediaan lipstik terdiri dari minyak, lilin, 

lemak, dan zat warna. 

b. Komposisi utama dalam sediaan lipstik 

1. Basis 

Basis dalam lipstik memegang peranan yang sangat penting. Suatu 

basis harus dapat mendistribusikan warna secara  uniform, dapat dicetak 

dengan mudah, tidak mudah patah setelah dicetak, dan mudah diaplikasikan. 

Masing-masing dari jenis basis tidak memiliki karakteristik yang ideal, 

sehingga sangat dibutuhkan kombinasi dari basis- basis tersebut (Lauffer,  

1972).  Adapun material yang dapat digunakan untuk basis, yaitu: 
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a. Minyak 

Minyak adalah salah satu komponen dalam basis lipstik yang berfungsi 

untuk melarutkan atau mendispersikan zat warna. Minyak yang sering 

digunakan antara lain minyak jarak, minyak mineral dan minyak nabati lain. 

Minyak jarak merupakan minyak nabati yang unik karena memiliki viskositas 

yang tinggi dan memiliki kemampuan melarutkan staining-dye dengan baik. 

Minyak jarak merupakan salah satu komponen penting dalam banyak lipstik 

modern. Viskositasnya yang tinggi adalah salah satu keuntungan dalam 

menunda pengendapan dari pigmen yang tidak larut pada saat pencetakan, 

sehingga dispersi pigmen benar benar merata (Balsam, 1972). 

b. Lilin 

Lilin digunakan untuk memberi struktur batang yang kuat pada lipstik 

dan menjaganya tetap padat walau dalam keadaan hangat. Campuran lilin 

yang ideal akan menjaga lipstik tetap padat setidaknya pada suhu 50°C dan 

mampu mengikat fase minyak agar tidak ke luar atau berkeringat, tetapi juga 

harus tetap lembut dan mudah dioleskan pada bibir dengan tekanan serendah 

mungkin. Lilin yang digunakan antara lain carnauba wax, candelillawax, 

beeswax, ozokerites, spermaceti dan setil alkohol. Carnauba wax merupakan 

salah satu lilin alami yang yang sangat keras karena memiliki titik lebur yang 

tinggi yaitu 85°C. Biasa digunakan dalam jumlah kecil untuk meningkatkan 

titik lebur dan kekerasan lipstik (Balsam, 1972). 
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c. Lemak 

Lemak yang biasa digunakan adalah campuran  lemak padat yang 

berfungsi untuk membentuk lapisan film pada bibir, memberi tekstur yang 

lembut, meningkatkan kekuatan lipstik dan dapat mengurangi efek berkeringat 

dan pecah pada lipstik. Fungsinya yang lain dalam proses pembuatan lipstik 

adalah sebagai pengikat dalam basis antara fase minyak dan fase lilin dan 

sebagai bahan pendispersi untuk pigmen (Jellineck,1970). 

2. Zat warna 

Bahan pewarna dalam produk kosmetika harus dapat memberikan 

intensitas dan sifat yang diinginkan. Efek pewarna yang cukup kuat dari zat 

warna akan menguntungkan karena hasil yang diinginkan dapat dicapai 

dengan konsentrasi sedikit mungkin. Sifat dan intensitas warna harus stabil 

terhadap sinar matahari yang berlebihan, panas, oksidasi, reduksi, hidrolisis 

dan mikroorganisme (Howard et al.,1974). 

3. Pengawet 

Kemungkinan bakteri atau jamur untuk tumbuh di dalam sediaan lipstik 

sebenarnya sangat kecil karena lipstik tidak mengandung air. Akan tetapi 

ketika lipstik diaplikasikan pada bibir kemungkinan terjadi permukaan lipstik 

sehingga terjadi pertumbuhan mikroorganisme. Oleh karena itu perlu 

ditambahkan pengawet di dalam formula lipstik. Pengawet yang sering 

digunakan yaitu metil paraben dan propil  paraben (Butler, 2000). 
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4.  Parfum 

Parfum perlu ditambahkan dalam formula lipstik untuk menutupi bau 

dari minyak dan lilin yang terdapat dalam basis dan bau lain yang tidak enak 

yang timbul setelah lipstik digunakan atau disimpan. Parfum yang berasal dari 

minyak tumbuhan (bunga) adalah yang paling banyak digunakan (Balsam, 

1972) 

c. Proses pembuatan lipstik 

1. Color-Grinding / Penggilingan atau Pencampuran Zat Warna 

Langkah pertama dalam pembuatan lipstik adalah mendispersikan 

pewarna kedalam minyak atau dalam campuran basis sebagai kandungan 

yang homogen hingga terbentuk massa yang lembut secara menyeluruh. 

Proses grinding ini tidak ditunjukkan untuk mengurangi ukuran partikel 

itu sendiri tetapi untuk mencegah agglomerasi (penumpukan partikel 

menjadi satu). Pada proses pengendapan, filtrasi, pengeringan dan 

penggilingan yang sering terjadi adalah partikel telah mengeras. Jika 

lipstik yang halus akan diproduksi, partikel-partikel ini harus dipisahkan 

dari gumpalan.   

 Alat yang digunakan biasanya roller mill (penggilingan rol) atau 

colloid mill (prnggilingan koloid). Roller mill, suspense pigmen dalam 

minyak dilewatkan diantara silinder yang berputar dalam kecepatan yang 

berbeda, satu dari yang lainnya, jarak ruang menjadi sangat kecil untuk 

bergabung menjadi agglomerate. Colloid mill, campuran ditekan diantara 
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dua piringan yang berjarak dan tertutup, dimana salah satu dari putarannya 

pada kecepatan tinggi (Lauffel, 1972). 

2. Mixing / pencampuran 

 Pada proses ini, basis lemak mula-mula dilebur dalam bejana 

stainless-steel. Pencampuran dalam kecepatan tinggi harus dihindarkan 

dengan maksud untuk mencegah masuknya udara. Setelah campuran 

meleleh dan tercampur dengan sempurna, parfum ditambahkan kedalam 

campuran tersebut dengan maksud untuk memberi aroma tertetu pada 

lipstik. Massa minyak kemudian disimpan kedalam wadah yang inert serta 

tertutup rapat, ruangan yang gelap, dan suhu yang rendah. Hal ini sangat 

penting jika penyimpanan dilakukan dalam jangkau waktu yang panjang 

(Lauffer, 1972). 

3. Moulding /pencetakan 

Massa lipstik dilelehkan kembali jika perlu dan aduk selama 

kurang lebih 30 menit, untuk menghindari adanya udara di dalam massa 

tersebut, sebelum dimasukkan ke dalam cetakan. Cetakan lipstik biasanya 

terbuat dari alumunium. Setelah dicetak, stik dapat disimpan  hingga  satu 

minggu sebelum  dapat  ditaruh ke dalam wadah lipstiknya (Harry  et al., 

1982). 

4. Flaming /pengkilapan 

Setelah lipstik ditaruh di dalam wadahnya, lapisan luar dipanasi secara 

cepat agar penampilannya lebih  baik. Caranya adalah dengan melewatkan 

lipstik pada api yang menyala atau pemanas elektrik. Jika sumber api 
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hanya satu sisi saja, maka lipstik perlu diputar sehingga seluruh 

permukaan lipstik terkena api. Setelah itu lipstik dapat dikemas ke dalam 

kemasan   sekunder (Lauffer, 1972) 

4. Monografi  Bahan  

a. Bees Wax 

 Bees Wax adalah malam yang telah diputihkan diperoleh dari sarang 

lebah Apis mellifera Linne, atau spesies apis lain. Bees Wax mengandung 

lebih kurang 70 % ester terutama myristol palmitate, selain itu juga 

mengandung asam bebas, hidrokarbon, ester, kolestrol dan zat warna. Bees 

Wax dapat digunakan pada kosmetik seperti cream lotion, maupun lipstik. 

Bees Wax berfungsi sebagai bahan pengikat, dapat menaikkan titik lebur, 

dan membentuk massa menjadi homogen (Howard et al.,1974). 

 Pemerian: zat padat berwarna kekuningan, bau enak seperti madu, 

agak rapuh, jika dingin menjadi lebih elastis, jika hangat dan keras 

patahnya buram dan berbutir-butir.  Kelarutan: praktik tidak larut dalam 

air, sukar larut dalam etanol, larut dalam kloroform, larut dalam eter 

hangat, larut dalam minyak lemak dan minyak atsiri. Jarak lebur: 62-64ºC 

(Depkes RI, 1986). 

 Bees Wax mempunyai sifat pengikat yang baik untuk membantu 

menghasilkan massa yang homogen. Bees Wax memiliki sifat  minyak 

yang baik untuk digunakan sebagai pengikat komponen-komponen lain 

didalan formula serta dapat memperbaiki struktur lipstik. Selain itu Bees 

Wax juga mempunyai kompatibilitas yang baik dengan pigmen dan sifat 
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adhesi dengan kulit (Behrer, 1999), akan tetapi penggunaan Bees Wax 

dalam jumlah banyak menyebabkan permukaan menjadi kasar dan 

bergranul serta terlihat kusan (Jellineck, 1970). 

b. Carnauba Wax 

 Sinonim dari Carnauba Wax adalah Cera Carnauba. Carnauba 

Wax didapat dari tunas daun dan Copernicia cerifera yang dikeringkan 

kemudian dihancurkan sehingga menjadi serpihan. Zat lilin didalamnya 

dipisahkan dengan menambahkan air panas. Carnauba Wax berwarna 

coklat muda sampai kuning pucat, dapat berbentuk bubuk, berupa serpihan 

atau tidak teratur. Memiliki bau yang khas ringan, hampir hambar,  dan 

tidak berasa. Carnauba Wax tidak mudah berubah menjadi tengik. Hampir 

tidak larut dalam air, sedikit larut dalam etanol mendidih (95%); serta 

dapat dilarutkan dalam kloroform hangat dan toluene. 

  Carnauba Wax memiliki titik leleh yang paling tinggi diantara lilin 

lainnya yang biasa digunakan pada sediaan farmasetis, yaitu 80-88ºC. 

Dalam kosmetik,  Carnauba Wax digunakan untuk meningkatkan 

kekerasan, misalnya pada lipstik dan mascara (Rowe et al., 2009). 

Carnauba Wax dapat meningkatkan titik leleh, mengeraskan lipstik dan 

memberikan efek kilau pada lipstik (Jellineck, 1970) serta semakin banyak 

peningkatan jumlah Carnauba Wax, maka dapat meningkatkan titik leleh 

sediaan terutama kosmetik (Williams, 2002). 
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c. Setil Alkohol 

 Setil Alkohol adalah campuran alkohol padat, terdiri dari setil 

alkohol. Rumus molekul: C16H34O. Pemerian: Berbentuk sisik, butiran, 

kubus atau lempengan licin; warna putih; bau khas lemah; rasa tawar. 

Kelarutan: Praktis tidak larut dalam air; larut dalam etanol (95%) P; 

kelarutan bertambah dengan kenaikan suhu. Titik lebur: 45-50°C. 

Kegunaan: sebagai emolien dan meningkatkan dispersi pigmen (Jellinek, 

1970). 

 Setil alkohol stabil terhadap cahaya, udara, dan zat-zat yang 

bersifat asam dan basa. Penyimpanan setil alkohol lebih baik disimpan 

dalam wadah tertutup dan kering, serta pada suhu rendah. Setil alkohol 

dalam sediaan dapat berfungsi sebagai emolien, meningkatkan dispersi 

pigmen, penyerapan air, dan pembentukan emulsi. Setil alkohol dapat 

membantu meningkatkan stabilitas, viskositas, dan memperbaiki tekstur 

sediaan (Unvala, 2005). 

d. Lanolin 

Lanolin adalah zat seperti lemak dari bulu domba Ovis aries L. (Fam. 

Bovidae) yang telah dimurnikan. Pemerian: Massa seperti salep, warna 

putih kekuningan, bau lemah khas. Kelarutan: Larut dalam benzen, 

kloroform, eter, dan petroleum; sedikit larut dalam etanol dingin (95%), 

lebih larut dalam etanol mendidih (95%); praktis tidak larut dalam air 

(Rowe et al., 2009). Kegunaan: Meningkatkan dispersi warna (Lauffer, 
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1972), sebagai sebagai emolien (Jellinek, 1970) mencegah sweating dan 

cracking, serta meningkatkan kilau (Harry et al 1982). 

e. Minyak jarak / Castrol oil 

Castor oil, atau disebut juga oleum ricini, telah banyak digunakan  

pada sediaan kosmetik, produk makanan, dan sediaan farmasetis. Pada 

formulasi sediaan farmasetis, castol oil banyak digunakan pada sediaan 

topical seperti krim dan selep dengan konsentrasi sekitar 5 – 12,5 %. 

Castol oil merupakan bahan yang stabil. pada suhu 300°C, castol oil 

berpolimerisasi dan berubah menjadi minyak mineral yang larut air. 

Kemudian setelah didinginkan hingga 0°C menjadi lebih viskos (Rowe et 

al ., 2009). 

Kegunaan pada lipstik, Castrol oil dapat mencegah proses 

pengendapan yang mungkin terjadi pada pigmen suatu preparasi 

(Jellineck,1970) dan memberi kilau dan sebagai emollien (Harry et 

al.,1982). 

f. Propil paraben  

Propil paraben atau  nipasol berupa serbuk putih atau hablur. Kecil 

tidak berwarna yang sangat sukar larut dalam air, sukar larut dalam air 

mendidih mudah larut dalam etanol dan eter. Kegunanan: sebagai 

pengawet antimikroba. Biasanya nipasol digunakan tunggal, atau 

dikombinasikan dengan ester paraben yang lain. Paraben efektif pada 

rentang pH yang luas dan merupakan antimikroba spectrum luas. 
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Konsentrasi propil paraben yang biasa digunakan pada sediaan topical 

antara 0,01% - 0,6% (Rowe et al., 2009).  

g. Metil Paraben  

 Metil paraben adalah nipagin berupa serbuk putih atau hablur kecil 

tidak berwarna yang larut dalam air. Nipagin merupakan antimikroba dan 

banyak digunakan sebagai pengawet kosmetik, produk makanan dan 

formulasi farmasi (Rowe et al., 2009). 

h. Tween 80 / polisorbat 80 / polysorbate 80 

 Tween 80 adalah campuran ester parsial oleat dari sorbitol dan 

anhidrat sorbitol yang dikondensasi dangan  20 molekul etilenoksida untuk 

tiap molekul sorbitol dan mono- dan anhidridanya. Pemerian: Cairan 

kental, jernih; warna kuning; bau khas asam lemak. Kelarutan; Dapat 

bercampur dengan air, dengan etanol (95%) P, dengan etilasetat P, dan 

dengan methanol P, sukar larut dalam minyak biji kapas dan dalam  

paraffin  cair P. Kegunaan: Surfaktan (Depkes RI,1986). 

F. LANDASAN TEORI 

Kulit buah naga merah (Hylocereus costaricensis) selama ini jarang 

dimanfaatkan, padahal kulit buah naga merah memiliki kandungan antosianin 

yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pewarna alami, dapat memberikan 

warna yang homogen, relatif stabil, dan tidak mengiritasi (Citramukti, 2008). 

Pembuatan lipstik dari ekstrak rosela yang mengandung antosianin sebelumnya 

juga telah dilakukan oleh Lestiana (2014) dimana lipstik yang dihasilkan memiliki 

warna yang disukai serta sifat fisik yang baik. Oleh karena itu secara teori kulit 
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buah naga merah (Hylocereus costaricensis) dapat dimanfaatkan sebagai pewarna 

alami dalam sediaan lipstik. 

 Stabilitas fisik lipstik dapat diketahui dari beberapa parameter, antara lain 

kekerasan, titik lebur, dan daya lekat. Salah satu faktor yang menentukan 

kestabilan lipstik adalah kombinasi wax yang digunakan. Pada penelitian ini, 

digunakan 2 jenis wax untuk diamati pengaruhnya terhadap sifat fisik lipstik, yaitu 

Carnauba wax dan Bees wax. Carnauba wax memiliki titik lebur yang lebih 

tinggi dibandingkan Bees wax sehingga pencampuran wax ini diharapkan dapat 

meningkatkan titik lebur sediaan. Penggunaan Bees wax dalam jumlah besar dapat 

menghasilkan sediaan tumpul, bergranul, kusam dan tidak rata permukaannya 

(Sagarin,1957). Selain itu Bees  Wax dapat berfungsi sebagai zat pengikat, 

emollient dan stabil dalam mempertahankan bentuknya. Pengkombinasian dengan 

Carnauba Wax dapat membuat lipstik lebih mengkilap, stabil dan memiliki 

permukaan yang rata. Menurut Pramitasari (2011), formula lipstik yang 

mengandung kombinasi Carnauba  wax dan Bees wax akan memberikan sifat 

fisik lipstik yang lebih lembut. 

G. HIPOTESIS 

Variasi kombinasi basis Bees wax dan Carnauba wax dalam formula 

lipstik sari kulit  naga merah (Hylocereus costaricensis) dapat mempengaruhi 

sifat fisik lipstik. 
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