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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Kosmetika telah menjadi kebutuhan penting dalam kehidupan manusia, 

baik pria maupun wanita. Kebutuhan akan kosmetika cenderung semakin 

meningkat. Hal tersebut dipicu oleh keinginan wanita yang ingin tampil 

cantik dan menarik. Masyarakat tertentu sangat bergantung pada sediaan 

kosmetika pada setiap kesempatan (Widayana dan Yuningrat, 2007). 

Kosmetika mengandung bahan aktif yang beragam tergantung pada tujuan 

pemakaianya. Konsentrasi zat aktif tersebut harus diperhatikan agar 

memenuhi syarat keamanan. Asam retinoat adalah salah satu zat aktif yang 

ditemukan dalam kosmetika. Pemakaian senyawa ini pada konsentrasi tinggi 

dapat menyebabkan masalah yang serius (Badan POM, 2011). 

 Badan POM telah mengeluarkan Public Warning atau peringatan 

bahwa 21 merek kosmetik perawatan wajah khususnya krim malam, siang 

dan pemutih wajah mengandung bahan berbahaya. Salah satu bahan 

berbahaya tersebut adalah asam retinoat. Asam retinoat termasuk satu dari 

1243 bahan kimia berbahaya yang penggunaanya dibatasi dalam kosmetik 

berdasarkan keputusan kepala Badan POM tahun 2008. Konsentrasi asam 

retinoat yang biasa digunakan  untuk pengobatan jerawat dan photo aging 

adalah 0,05%, dan 0,1% (Zahra dan Hassan, 2011). Asam retinoat atau 

tretinoin (retin A) juga termasuk golongan obat keras yang penggunaanya 

harus dengan resep dokter. Asam retinoat adalah bentuk asam dari vitamin A. 

Asam retinoat sering digunakan untuk meningkatkan tampilan dan tekstur 

kulit. Asam retinoat atau tretinoin merupakan turunan vitamin A yang 

biasanya digunakan untuk mengatasi jerawat (Badan POM, 2008). 

Asam retinoat dapat menimbulkan resiko berbahaya antara lain dapat 

menimbulkan peradangan pada kulit seperti rasa terbakar, menyengat, 

kemerahan, eritema dan pengerasan kulit. Potensi sebagai zat karsinogen 

dibuktikan melalui penggunaan asam retinoat pada mencit albino dan mencit 
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berpigmen terbukti dapat meningkatkan potensi karsinogen akibat radiasi 

UV-A dan UV-B (National Toxicology Program, 2012). Asam retinoat juga 

berefek sebagai zat teratogen atau menyebabkan cacat pada janin. Telah 

dilaporkan bahwa uji in vitro asam retinoat dosis 60 mg/KgBB pada mencit 

bunting menyebabkan penurunan hasil reproduksi induk mencit berupa 

berkurangnya jumlah fetus hidup, meningkatnya jumlah fetus mati dan 

resorbsi. Penggunaan asam retinoat berlebih pada ibu hamil trimester pertama 

bersifat ireversibel. Senyawa ini mudah melintasi plasenta masuk sirkulasi 

janin dan dapat menyebabkan kegagalan kehamilan, kelainan organ dalam, 

kelainan kongenital ringan, berat hingga kematian (Puspitadewi dan Retno, 

2008). 

Pada penelitian ini akan dilakukan analisis asam retinoat dalam sediaan 

krim pemutih wajah yang dijual bebas di beberapa swalayan menggunakan 

metode kromatografi cair kinerja tinggi untuk mengetahui keberadaan asam 

retinoat dalam krim pemutih wajah serta mengetahui kadar asam retinoat 

dalam sediaan krim tersebut.  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan per 

masalahan sebagai berikut : 

1. Apakah dalam sediaan krim pemutih yang dijual bebas di wilayah 

Purwokerto mengandung asam retinoat? 

2. Berapakah kadar asam retinoat jika dalam sediaan krim pemutih 

mengandung asam retinoat?  

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengidentifikasi ada tidaknya kandungan asam retinoat dalam 

sediaan krim pemutih wajah yang dijual bebas di wilayah Purwokerto. 

2. Untuk mengetahui kadar asam retinoat jika dalam sediaan krim pemutih 

wajah terdapat asam retinoat. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari analisis asam retinoat dalam sediaan krim pemutih 

wajah yang dijual secara bebas di wilayah purwokerto yaitu menambah 

pengetahuan dan informasi tentang keberadaan dan kadar asam retinoat dalam 

krim pemutih sehingga masyarakat bias lebih cermat dan teliti dalam memilih 

kosmetika yang digunakan. 
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