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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kosmetika 

Kosmetika berasal dari kata kosmein (Yunani) yang bermakna 

“berhias”. Kosmetika adalah bahan atau campuran bahan untuk digosokkan, 

dilekatkan, dituangkan, dipercikkan atau disemprotkan pada, dimasukkan ke 

dalam, dipergunakan pada badan atau bagian badan manusia dengan maksud 

untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik atau mengubah rupa 

dan tidak termasuk golongan obat. 

 Frekuensi penggunaan kosmetika yang makin sering maka 

dimungkinkan ada zat aktif dalam kosmetika yang terserap oleh kulit dan 

masuk ke bagian yang lebih dalam dari tubuh. Banyaknya kosmetika yang 

terserap oleh kulit tergantung dari  beberapa faktor, yaitu keadaan kulit 

pemakai, kondisi kosmetika yang digunakan, dan kondisi kulit pemakai. 

Kontak kosmetika dengan kulit dapat menimbulkan dampak negatif atau 

merugikan berupa efek samping dari kosmetika dan berdampak positif seperti 

manfaat kosmetika.  

1. Krim Pemutih 

Krim pemutih adalah campuran bahan kimia dan atau bahan lainnya 

dengan khasiat bisa menghilagkan noda hitam (coklat) pada kulit. Tujuan 

penggunaannya dalam jangka waktu lama adalah agar dapat mengurangi dan 

menghilangkan hiperpigmentasi pada kulit. Tetapi penggunaan yang terus 

menerus justru akan menimbulkan pigmentasi dengan efek permanen (Rina 

dan Sunarko, 2007). 

Berdasarkan cara penggunaanya produk whitening kulit dibedakan 

menjadi 2 (dua), yaitu :  

a. Skin Bleaching  

 Produk whitening mengandung bahan aktif yang kuat berfungsi 

memudarkan noda-noda hitam pada kulit. Cara penggunaanya adalah 

dengan mengoleskan tipis-tipis pada daerah kulit dengan noda hitam, 
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tidak digunakan secara merata pada kulit dan tidak digunakan pada siang 

hari.  

b. Skin Lightening  

 Produk perawatan kulit yang digunakan dengan tujuan agar kulit pemakai 

tampak lebih putih, cerah dan bercahaya. Produk whitening ini dapat 

digunakan secara merata pada seluruh permukaan kulit. 

Komposisi Krim Pemutih 

Komposisi krim pemutih dalam salah satu sediaan krim yang beredar di 

pasaran mengandung asam retinoat 0,05% dan 0,1 %, dan zat tambahan 

berupaasam stearat, isopropyl myristate, polyoxyl 40 stearate, stearyl 

alcohol, xanthan gum, asm sorbat, butilen hidroksitoluen, dan aquades.  

 

B. Asam Retinoat 

Asam retinoat merupakan sebuah retinoid aktif turunan dari vitamin A 

dalam bentuk asam yang dibentuk dari all-trans retinol (retinoid dalam 

bentuk alkohol). Asam retinoat disebut juga tretinoin (all-trans-retinoicacid) 

yang digunakan untuk terapi jerawat (Badan POM, 2011).  

 

Gambar 1. Struktur asam retinoat 

Berikut merupakan sifat fisika kimia dari asam retinoat menurut 

(Depkes RI, 1995) : 

Rumus Molekul  : C20H28O2  

Berat Molekul  : 300,44  

Pemerian  : Serbuk hablur, kuning sampai jingga muda  

 

H3C CH3 

CH3 

CH3 CH3 
O 

OH 

Analisis Asam Retinoat…, Dyah Ayu Septianingrum, Fakultas Farmasi, UMP, 2014



6 

 

Kelarutan  :  Tidak larut dalam air, sukar larut dalam etanol dan dalam 

kloroform 

Tiga mekanisme kerja asam retinoat sabagai antiacne (Badan POM, 

2011) : 

1. Pengaktifan reseptor asam retinoat (RAR) 

Interaksi RAR pada sel kulit yaitu mampu merangsang proses 

perkembangan dan perbanyakan sel kulit terluar (epidermis), sehingga 

asam retinoat jika digunakan secara topikal dengan dosis 0,05 atau 0,1 % 

mampu memperbaiki perubahan struktur/penuaan kulit yang diakibatkan 

dari radiasi ultraviolet. 

2. Membentuk dan peningkatan jumlah protein NGAL (Neutrophil 

Gelatinase-Associated Lipocalin) 

Asam retinoat dapat mengakibatkan matinya sel kelenjar sebasea 

(sel penghasil sebum/minyak) dengan cara meningkatkan pembentukan 

dan peningkatan jumlah protein NGAL, yang kemudian akan mengurangi 

produksi sebum sehingga dapat mengurangi timbulnya jerawat. 

3. Mengiritasi 

Dalam hal ini, asam retinoat memicu peradangan dan mencegah 

bergabungnya sel tanduk menjadi massa yang padat sehingga tidak 

menyumbat folikel dan tidak menghasilkan komedo. Selain itu, asam 

retinoat juga dapat meningkatkan produksi sel tanduk sehingga mampu 

melemahkan dan mendesak komedo untuk keluar. 

Efek samping penggunaan asam retinoat (Badan POM, 2011) : 

1. Mengiritasi kulit 

Asam retinoat jika dioleskan pada kulit normal akan menimbulkan 

peradangan pada kulit. Gejala yang sering timbul adalah sensasi rasa 

agak panas, menyengat, kemerahan, eritema dan pengerasan kulit. Gejala 

tersebut akan pulih tergantung dari tingkat keparahan. Gejala lain seperti, 

hipopigmentasi, hiperpigmentasi, akantosis (hiperplasia dan penebalan 

abnormal lapisan tanduk) dan parakeratosis (persistensi nuclei 

keratinoasit pada lapisan tanduk). Pada dosis lebih tinggi dari dosis terapi 
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dapat menyebabkan menurunnya keratinisasi dan produksi sebum 

sehingga kulit menjadi semakin kering dan tipis. 

2. Bersifat karsinogen (menyebabkan kanker) 

Telah dibuktikan bahwa penggunaan asam retinoat pada mencit 

albino dan mencit berpigmen terbukti dapat meningkatkan potensi 

karsinogen akibat radiasi UV-A dan UV-B (National Toxicology 

Program, 2012). 

3. Bersifat teratogen 

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) .  

 

C. Kromatografi Cair Kinerja Tinggi 

   KCKT umum digunakan untuk pemisahan senyawa organik, anorganik, 

maupun senyawa biologis. Untuk menganalisis senyawa tidak murni. Analisis 

senyawa tidak mudah menguap. Menentukan molekul-molekul netral, ionic, 

maupun zweeter ion. Untuk memisahkan senyawa senyawa yang strukturnya 

hamper sama, jumlahnya sedikit, jumlah banyak, dan dalam skala proses 

proses industri (Gandjar dan Rohman, 2007). 

  Kromatografi merupakan teknik dimana solute terpisah oleh kecepatan 

elusi karena solut-solut ini melewati suatu kolom (Gandjar dan Rohman, 

2007). Tiga proses perpindahan masa yang mempengaruhi luas puncak 

kromatografi pada kurva elusi yaitu difusi eddy, difusi longitudinal, dan 

transfer masa tidak seimbang. Parameter yang menentukan proses 

berlangsungnya perpindahan masa adalah laju aliran, ukuran pertikel, laju 

difusi dan ketebalan stasioner (Khopkar, 2007). 

Prinsip kerja KCKT adalah dengan bantuan pompa, fase gerak cair 

dialirkan mlalui kolom ke detektor. Cuplikan dimasukkan ke dalam aliran 

fase gerak dengan cara penyuntikan. Di dalam kolom terjadi pemisahan 
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komponen-komponen campuran. Karena perbedaan kekuatan interaksi antara 

solute-solut terhadap fase diam. Solute yang interaksinya kurang kuat dengan 

fase diam akan keluar dari kolom lebih dulu dibandingkan dengan solute yang 

interaksinya lebih kuat dengan fase diam. Setiap komponen yang keluar dari 

kolom dideteksi oleh detektor dan hasilnya akan keluar sebagai kromatogram 

(Hendayana, 2006). 

Instrumentasi KCKT menurut Hendayana (2006) : 

1. Fase gerak 

Fase gerak dalam KCKT adalah zat cair yang disebut juga eluen atau 

pelarut. Dalam KCKT, selain berfungsi membawa komponen-komponen 

campuran menuju detektor, fase gerak dapat berinteraksi dengan solut-

solut. Fase gerak merupakan salah satu penentu keberhasilan proses 

pemisahan. 

2. Pompa berfungsi mengalirkan fase gerak cair melalui kolom. Pompa harus 

dapat mengalirkan pelarut secara konstan dan terbuat dari bahan tahan 

karat. 

3. Pemasukan Cuplikan 

Sistem pemasukan cuplikan menentukan kebarhasilan pengukuran 

KCKT. Terlalu banyak memasukkan cuplikan ke dalam kolom dapat 

menyebabkan band boardening. Sehingga, cuplikan yang dimasukkan 

haris sekecil mungkin. Perlu diusahakan mempertahankan tekanan saat 

memasukkan cuplikan ke dalam aliran fase gerak. 

4. Kolom  

Dalam KCKT dikenal kolom analitik dan kolom pengaman. Kolom 

analitik adalah kulom utama tempat terjadinya proses pemisahan (p=2-

25cm, diameter dalam 2-5mm, ukuran partikel paking kolom 3-10µm). 

kolom pengaman adalah kolom yang berfungsi untuk menghilangkan 

partikel kotoran dan menghimdarkan kerusakan kolom utama dari erosi. 

5. Detektor  

Detektor berfungsi untuk mendeteksi solut-solut yang keluar dari 

kolom analitik. 
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Syarat detector : Cukup sensitif, Stabil dan keterulangan tinggi, Linear 

terhadap solute, Waktu respon pendek sehingga tidak terganting dengan 

kecepatan alir, Relibilitas tinggi dan mudah digunakan, Tidak merusak 

cuplikan. 
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