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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kosmetika 

Kosmetika berasal dari kata Yunani “kosmetikos” yang berarti 

keterampilan menghias, mengatur. Definisi kosmetik dalam Depkes RI, 

Undang-undang tentang Kosmetika dan Alat Kesehatan, 1976 adalah bahan 

atau campuran bahan untuk digosokkan, dilekatkan, dituangkan, dipercikkan 

atau disemprotkan pada, dimasukkan dalam, dipergunakan pada badan atau 

bagian badan manusia dengan maksud untuk membersihkan, memelihara, 

menambah daya tarik atau mengubah rupa, melindungi supaya tetap dalam 

keadaan baik memperbaiki bau badan tetapi tidak dimaksudkan untuk 

mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit (Anonim, 2012). 

Tujuan utama penggunaan kosmetik pada masyarakat modern adalah 

untuk kebersihan pribadi, meningkatkan daya tarik melalui make-up, 

meningkatkan rasa percaya diri dan perasaan tenang, melindungi kulit dan 

rambut dari kerusakan sinar ultra violet, polusi dan faktor lingkungan yang 

lain, mencegah penuaan, dan secara umum membantu seseorang lebih 

menikmati dan menghargai hidup. 

1. Krim pemutih 

Krim pemutih merupakan campuran bahan kimia dan atau bahan 

lainnya dengan khasiat bisa memucatkan noda hitam (coklat) pada kulit. 

Tujuan penggunaannya dalam jangka waktu lama agar dapat 

menghilagkan atau mengurangi 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:  

1. Skin Bleaching  

Produk whitening yang mengandung bahan aktif yang kuat, yang 

berfungsi memudarkan noda-noda hitam pada kulit. Cara penggunaan 
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produk tersebut adalah dengan mengoleskan tipis-tipis pada daerah 

kulit dengan noda hitam, tidak digunakan secara merata pada kulit dan 

tidak digunakan pada siang hari. 

2. Skin Lightening  

Produk perawatan kulit yang digunakan dengan tujuan agar kulit 

pemakai tampak lebih putih, cerah dan bercahaya. Produk whitening 

katagori 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 berupa asam stearat, isopropyl myristate, polyoxyl 40 stearate, 

stearyl alkohol, xanthan gum, asam sorbat, butilen hidroksitoluen, dan 

aquades.  

B. Asam Retinoat 

Asam retinoat merupakan sebuah retinoid aktif turunan vitamin A 

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

bentuk alkohol). Asam retinoat juga dikenal dengan sebutan tretionin (all-

trans-retinoic acid)  yang digunakan dalam terapi jerawat (BPOM, 2011). 

 

Gambar 1. Struktur asam retinoat 

Berikut merupakan sifat fisika kimia dari asam retinoat menurut (Depkes 

RI, 1995) : 

Pemerian  : Serbuk hablur, kuning sampai jingga muda 

Berat Molekul : 300,44 

 

H3C CH3 

CH3 

CH3 CH3 
O 

OH 
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Rumus Molekul : C20H28O2 

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

kloroform 

1. Mekanisme Aksi 

Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (2011), asam retinoat 

bekerja melalui tiga mekanisme, yaitu: 

a. Pengaktifan reseptor asam retinoat (RAR) 

   Interaksinya dengan RAR pada sel kulit mampu merangsang 

proses perbanyakan dan perkembangan sel kulit terluar (epidermis) 

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

mampu memperbaiki perubahan struktur/penuaan kulit akibat 

radiasi ultraviolet. 

b. Pembentukan dan peningkatan jumlah protein NGAL (Neutrophil   

Gelatinase-Associated Lipocalin). Asam retinoat dapat 

meningkatkan pembentukan dan peningkatan jumlah protein 

NGAL yang mengakibatkan matinya sel kelenjar sebasea (sel 

penghasil sebum/minyak), yang kemudian akan mengurangi 

produksi sebum sehingga mampu mengurangi timbulnya jerawat. 

c. Berperan sebagai iritan 

Asam retinoat juga bekerja sebagai iritan pada epitel folikel 

(lapisan pada lubang tumbuhnya rambut) yang memicu peradangan 

dan mencegah bergabungnya sel tanduk menjadi massa yang padat 

sehingga tidak menyumbat folikel dan tidak menghasilkan komedo. 

Selain itu, asam retinoat juga meningkatkan produksi sel tanduk 

sehingga mampu melemahkan dan mendesak komedo untuk keluar. 

2. Kegunaan 

Asam retinoat merupakan zat yang populer digunakan dalam 

kosmetik karena kemampuannya mengatur pembentukan dan 

penghancuran sel-sel kulit. Dengan mengatur siklus hidup sel, sel-sel 

epitel kulit yang mati tidak akan menumpuk begitu saja dan 
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menyebabkan penyumbatan pori-pori kulit yang akhirnya 

menyebabkan jerawat (BPOM, 2008). 

Efektifitas kerja asam retinoat membuat para produsen kosmetik 

yang tidak bertanggung jawab menambahkannya pada produk 

kosmetik terutama pada krim wajah (BPOM, 2011).  

3. Dosis 

Kadar atau dosis asam retinoat dalam sediaan topikal yaitu 0,05-0,1% 

(Zahra dan Hassan, 2011). 

4. Bahaya Penggunaan 

Laporan risiko bahaya penggunaan asam retinoat bagi 

pemakainya menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (2011) 

antara lain: 

a. Potensi sebagai iritan 

  Pada kulit normal, asam retinoat yang dioleskan akan 

menimbulkan peradangan pada kulit. Gejala yang sering muncul 

adalah sensasi rasa agak panas, menyengat, kemerahan, eritema 

sampai pengerasan kulit. Gejala tersebut akan pulih tergantung dari 

tingkat keparahan. Selain itu, hipopigmentasi maupun 

hiperpigmentasi, akantosis (hiperplasia dan penebalan abnormal 

lapisan tanduk) dan parakeratosis (persistensi nuklei keratinoasit 

pada lapisan tanduk). Pada dosis yang lebih tinggi dari dosis terapi, 

efek terapinya tidak akan meningkat dan dalam jangka waktu yang 

lama, dan dapat menyebabkan menurunnya keratinisasi dan 

produksi sebum sehingga kulit semakin kering dan tipis.  

b. Potensi sebagai zat karsinogen (menyebabkan kanker). 

Penggunaan asam retinoat pada mencit albino dan mencit 

berpigmen terbukti dapat meningkatkan potensi karsinogen akibat 

radiasi sinar UV-B dan UV-A. 

c. Potensi sebagai zat teratogen (menyebabkan cacat janin). 

Penggunaan asam retinoat berlebih pada ibu hamil trimester 

pertama bersifat ireversibel. Senyawa ini mudah melintasi plasenta 
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masuk sirkulasi janin dan dapat menyebabkan kegagalan 

kehamilan, kelainan organ dalam, kelainan kongenital ringan, berat 

hingga kematian (Puspitadewi dan Retno, 2008) .  

 

C. KCKT (Kromatografi Cair Kinerja Tinggi ) 

KCKT adalah metode yang tidak destruktif dan dapat digunakan baik 

untuk analisis kualitatif maupun kuantitatif. KCKT secara umum adalah 

digunakan untuk: pemisahan sejumlah senyawa organik, anorganik, maupun 

senyawa biologis; analisis ketidakmurnian (impurities); analisis senyawa-

senyawa tidak mudah menguap (non-volatil); penentuan molekul-molekul 

netral, ionik, maupun zwitter ion; isolasi dan pemurnian senyawa; pemisahan 

senyawa-senyawa yang strukturnya hampir sama; pemisahan senyawa-

senyawa dalam jumlah sekelumit (trace elements), dalam jumlah banyak, dan 

dalam skala proses industri (Gandjar dan Rohman, 2007). 

KCKT menawarkan beberapa keuntungan dibanding dengan 

kromatografi cair klasik, antara lain:  

1. Cepat 

Waktu analisis umumnya kurang dari 1 jam. Banyak analisis yang 

dapat diselesaikari sekitar 15-30 menit. Untuk analisis yang tidak rumit 

(uncomplicated), waktu analisi kurang dari 5 menit bisa dicapai. 

2. Resolusi 

Berbeda dengan KG, Kromatografi Cair mempunyai dua fase 

dimana interaksi selektif dapat terjadi. Pada KG, gas yang mengalir 

sedikit berinteraksi dengan zat padat; pemisahan terutama dicapai hanya 

dengan fase diam. Kemampuan zat padat berinteraksi secara selektif 

dengan fase diam dan fase gerak pada KCKT memberikan parameter 

tambahan untuk mencapai pemisahan yang diinginkan.  

3. Sensitivitas detektor 

Detektor absorbsi UV yang biasa digunakan dalam KCKT dapat 

mendeteksi kadar dalam jumlah nanogram dari bermacam- macam zat. 

Detektor-detektor Fluoresensi dan Elektrokimia dapat mendeteksi jumlah 
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sampai picogram. Detektor-detektor seperti Spektrofotometer Massa, 

Indeks Refraksi, Radiometri, dan lain-lain dapat juga digunakan dalam 

KCKT. 

4. Kolom yang dapat digunakan kembali  

Berbeda dengan kolom kromatografi klasik, kolom KCKT dapat 

digunakan kembali. 

5. Ideal untuk zat bermolekul besar dan berionik 

KCKT dengan tipe eksklusi dan penukar ion ideal sekali untuk mengalisis 

zat – zat tersebut.  

6. Mudah recovery sampel 

Umumnya detektor yang digunakan dalam KCKT tidak menyebabkan 

destruktif (kerusakan) pada komponen sampel yang diperiksa, oleh karena itu 

komponen sampel tersebut dapat dengan mudah dikumpulkan setelah 

melewati detector. Solventnya dapat dihilangkan dengan menguapkan kecuali 

untuk kromatografi penukar ion memerlukan prosedur khusus (Putra, 2004). 

Detektor pada HPLC dikelompokkan menjadi 2 golongan yaitu: 

detektor universal (yang mampu mendeteksi zat secara umum, tidak bersifat 

spesifik, dan tidak bersifat selektif) seperti detektor indeks bias dan detektor 

spektrometri massa; dan golongan detektor yang spesifik yang hanya akan 

mendeteksi analit secara spesifik dan selektif, seperti detektor UV-Vis, 

detektor fluoresensi, dan elektrokimia. 

Detektor spektrofotometri UV-Vis merupakan detektor yang paling 

banyak digunakan dan sangat berguna untuk analisis di bidang farmasi 

karena kebanyakan senyawa obat mempunyai struktur yang dapat menyerap 

sinar UV-Vis. 

 Detektor ini didasarkan pada adanya penyerapan radiasi ultraviolet 

(UV) dan sinar tampak (Vis) pada kisaran panjang gelombang 190-800 nm 

oleh spesies solut yang mempunyai struktur-struktur atau gugus-gugus 

kromoforik. Sel detektor umumnya berupa tabung dengan diameter 1 mm dan 

panjang celah optiknya 10 mm, serta diatur sedemikian rupa sehingga mampu 
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menghilangkan pengaruh indeks bias yang dapat mengubah absorbansi yang 

terukur. 

Detektor sinar UV-Vis dapat berupa detektor dengan panjang 

gelombang tetap (merupakan detektor yang paling sederhana) serta detektor 

dengan panjang gelombang paling bervariasi. Detektor dengan panjang 

gelombang yang bervariasi lebih berguna dibanding detektor pada panjang 

gelombang yang tetap karena seorang analis dapat memilih panjang 

gelombang yang memberikan sensitifitas yang paling tinggi (Putra, 2004). 
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