
R I N G K A S A N
Sinar matahari disamping bermanfaat, juga menimbul -

/

kan efek yang merugikan terutarria bagi kesehaton kulit.
Efek yang merugikan tersebut disebabkan sinar ultra lem 
bayung yang dapat menimbulkan warna kemerah-merahan 
(eritema), yang diikuti terbentuknya bercak-bercak. nodr,

♦ •
kecoklatan (pigmentasi) pada kulit, juga dapat menyebabkan 
perubahan wujud pada kulit menjadi kasar dan keriput, 
bahkan dapat menyebabkan kanker kulit bila kontak dengan 
sinar matahari secara berlebihan.

Spektrum sinar ultra lembayung (UV.g) pads rentang 
panjang gelombang 290 nm - 320 nm yang menyebabkan reaksi 
eritema. Sedang pigmentasi disebabkan spektrum sinar ultra 
lembayung (b'V.̂ ) pada rentang panjang gelombang 320 nm - 
4-00 nm, sedang spectrum sinar ultra lembayung (UV.q ) de - 
ngan panjang gelombang 295 nm, tidak sampai ke-bumi karena 
tersaring oleh ozon dilapisan atmosfir.

Sebenarnya kulit manusia telah mempunyai perlindungan 
alamiah terhadap pengaruh sinar matahari yang merugikan 
yaitu melalui penebalan stratum corneum, pembentukan . .me
lanin dan pengeluaran keringat, tetapi penyinaran yang 
berlebihan, kulit tidak cukup mampu menahannya sehingga 
perlu perlindungan buatan, baik dengan perlindungan fisik 
maupun dengan menggunakan Kosmetika tabir matahari, yang 
antara lain mengandung derivat sinamat, ester PA3A, sali - 
sila't, oitsibenson, dll.
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Dalam penelitian ini telah dilaKukan penenxuan efek
tivitas oktilmetoksisinamat dan oksibenson dalam bentuk 
tunggal maupun kombinasi.
Bentuk tunggal dan bentuK kombinasi semuanya dif ormulasir.. 
kan dalam bentuk krim dengan berbagai konsentrasi dan 
menggunakan basis krim nonionik.

Penentuan efektivitas sediaan oktilmfitoksisinamat, 
oksibenson, dan dalam bentuk kombinasi sebagai tabir 
matahari ditentukan secara spektrofotometri menggunakan 
■oelarat isopropanol dengan alat "BoudIb oeam spectropnoto 
meter Shins ai;u u.v. 140 - 20". Bari hasil nilai serapai. 
yan^.diperolefc, ditenxukan % transmisi Eritema dar.

-/o Transmisi Pigmentasi.
Berdassrkan hasil penelitian ini ternyata sediaan 

tabir matahari yang mengandung oktilmEtoksisinamat pada 
Konsentrasi .^2,7 % mulai efektif sebagai tabir matahari 
dan dikategorikan sebagai "suntan’1. Sedang sediaan tabir 
matahari yang mengandung oksibenson pada konsentrasi 
'̂ .4,8 % mulai efektif dan dikategorikan sebagai "sunblokV 
Balam bentuk kombinasi menunjukan peningkatan efektivitas 
seba^i "sunblok".
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