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Abstrak. Penelitian kami sebelumnya menunjukkan bahwa ekstrak dan kulit batang 

kayu manis (KBKM) diketahui memiliki aktivitas sebagai antioksidan dan tabir 

surya  yang dapat meredam efek radiasi sinar UV dan memformulasikannya 

menjadi sediaan emulgel. Fraksi etil asetat dari KBKM diketetahui memiliki nilai 

faktor pelindung surya (FPS) tertinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan 

pengaruh fasa minyak terhadap nilai FPS dari basis emulgel dan memformulasi 

sediaan emulgel mengandung fraksi etil asetat KBKM menggunakan basis terpilih. 

Ekstraksi KBKM dilakukan secara maserasi menggunakan pelarut etanol 96% dan 

fraksinasi dilakukan dengan metode ekstraksi cair-cair.  Basis emulgel dibuat 

dengan variasi jenis fasa minyak yakni minyak zaitun, VCO, dan parafin likuidum. 

Ketiga basis diuji stabilitas fisik dan ditentukan nilai FPSnya dengan metode 

Mansur menggunakan spektrofotometri UV/Vis. Selanjutnya dibuat sediaan emulgel 

fraksi etil asetat KBKM menggunakan formulasi basis terpilih. Terhadap sediaan 

emulgel dilakukan karakterisasi fisik sediaan dan uji stabilitas fisiknya. Hasil 

penelitian menunjukkan ketiga basis emulgel memiliki stabilitas fisik yang baik. 

Basis menggunakan minyak zaitun sebagai fasa minyak memiliki nilai FPS paling 

tinggi dibanding basis VCO dan parafin likuidum (P<0,05). Sediaan emulgel fraksi 

etil asetat KBKM memiliki karakteristik fisik dan stabilitas yang baik.  
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1. Pendahuluan  

Indonesia merupakan negara beriklim tropis dengan paparan sinar matahari yang tinggi. 

Sinar ultraviolet (UV) merupakan komponen utama dari sinar matahari. Paparan sinar 

UV yang berlebihan dapat memberikan efek negatif pada kulit. Sinar UV  bersifat 

oksidatif karena dapat  menjadi penginduksi terjadinya kerusakan sel, penuaan dini, dan 

kanker kulit. Berbagai upaya dilakukan untuk memberikan perlindungan kulit dari 

radiasi sinar UV. Salah satu yang paling umum dilakukan adalah dengan menggunakan 

sediaan tabir surya. Sediaan tabir surya adalah sediaan yang  secara fisik atau kimia 

dapat melindungi kulit dari pengaruh sinar UV. (Hassan et al., 2013; Balakrishnan  dan 

Narayanaswamy, 2011; Mishra et al., 2011).  

Kayu manis merupakan salah satu tanaman obat yang banyak dibudidayakan di 

Indonesia. Kulit batang dari tanaman kayu manis diketahui memiliki banyak khasiat 

bagi kesehatan. Kandungan senyawa dalam kulit batang kayu manis diantaranya 

sinamaldehid, asam sinamat, kumarin, tanin, dan flavonoid (Al-dhubiab, 2012). 

Senyawa tersebut diketahui memiliki aktivitas antioksidan dan tabir surya. Senyawa 

asam sinamat dan sinamaldehid diketahui memiliki aktivitas tabir surya karena mampu 

menyerap radiasi sinar ultraviolet pada panjang gelombang daerah UV-B (Sharma, 

2011; Miksusanti, 2012). Penggunaan senyawa tabir surya yang bersumber dari bahan 

alam dipercaya lebih aman dibandingkan penggunaan senyawa sintetik. 


