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BAB II 

STUDI PUSTAKA 

2.1. Tinjauan Pustaka 

2.1.1. Krim Pemutih 

Krim adalah suatu sediaan berbentuk setengah padat mengandung satu 

atau lebih bahan kosmetik terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai, 

berupa emulsi kental mengandung tidak kurang 60% air ditujukan untuk 

pemkaian luar. Krim terbagi atas dua tipe yakni krim tipe air minyak (A/M) dan 

krim minyak air (M/A). Pembuatan krim dilakukan dengan menggunakan zat 

pengemulsi dan surfaktan-surfaktan anionik, kationik, dan nonionik
(8)

. 

Krim pemutih merupakan campuran bahan kimia dan atau bahan lainnya 

dengan khasiat bisa memutihkan kulit atau memucatkan noda hitam (coklat) pada 

kulit
(9)

. Asam retinoat sering dimasukkan dalam komposisi krim pemutih karena 

dipercaya memiliki efek pemutih, padahal yang kita ketahui asam retinoat tidak 

boleh digunakan sebagai bahan dalam pembuatan kosmetik. Berdasarkan public 

warning atau peringatan dari BPOM Nomor KH.00.01.43.2503 tanggal 11 Juni 

2009, beberapa senyawa berbahaya yang dijumpai dalam kosmetika antara lain 

merkuri (Hg)/air raksa yang termasuk logam berat berbahaya, hidrokinon, bahan 

pewarna merah K.3 (CI 15585), merah K.10 (rhodamin B), jingga K.1 (CI 12075), 

dan asam retinoat. Produk-produk kosmetik tersebut ditarik dari peredaran oleh 

BPOM karena ada kekhawatiran senyawa-senyawa pada kosmetik tersebut dapat 

menyebabkan risiko kesehatan pada konsumen
(10)

. 

Sebelumnya telah dilakukan penelitian mengenai identifikasi asam retinoat 

dalam krim pemutih wajah yang beredar di Kota Manado menggunakan metode 

KLT–spektrofotometri dan didapatkan hasil atau data 3 dari 5 sampel positif 

mengandung asam retinoat. Berbeda pada penelitian ini, identifikasi dan 

penetapan kadar asam retinoat dilakukan dengan mengunakan metode KLT-

densitometri
(5)

. 
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2.1.2. Krim Wajah Sebagai Obat 

 Asam retinoat biasanya sering digunakan sebagai preparat dalam  

pengobatan jerawat pada sediaan krim dan lainnya. Mekanisme dari asam retinoat 

sebagai obat jerawat belum banyak diketahui sepenuhnya. Sebuah penelitian yang 

dilakukan oleh Diane Thiboutot dari Pennsylvania State University College of 

Medicine mengungkapkan bahwa asam retinoat meregulasi gen untuk 

pembentukan protein NGAL. Protein NGAL akan berperan dalam proses 

kematian (apoptosis) kelenjar sebasea, yaitu kelenjar penghasil minyak di kulit, 

yang umumnya terlibat pada terjadinya jerawat. Kematian sel kelenjar sebasea 

berakibat pada penurunan produksi minyak kulit dan akan mengurangi jerawat
(1)

. 

Konsentrasi asam retinoat boleh digunakan untuk pengobatan jerawat dan photo 

aging adalah sebesar 0,05%, dan 0,1%
(3)

. 

2.1.3. Asam Retinoat 

 Asam retinoat atau yang disebut juga dengan tretinoin merupakan bentuk 

asam dan bentuk aktif dari vitamin A (retinol)
 (10)

. Asam retinoat  adalah turunan 

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

bentuk alkohol). Asam retinoat sering digunakan dalam bentuk sedian vitamin A 

topikal yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter
(1)

. Asam retinoat 

mengandung tidak kurang dari 97,0 % dan tidak lebih dari 103 % C20H28O2, 

dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. Berdasarkan Dirjen POM (1995), 

sifat fisika dan kimia asam retinoat adalah sebagai berikut
(11)

:  

 

 

Gambar 2.1 Struktur Asam Retinoat
(11)

. 

1. Rumus Molekul : C20OH28O2  

2.  Berat Molekul  : 300,44 g/mol 

3. Pemerian  : Serbuk hablur, kuning sampai jingga muda 

O 

OH 
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4. Kelarutan  : Tidak larut dalam air, sukar larut dalam etanol dan dalam 

      klorofom.  

2.1.4. Mekanisme Efek Pemutih Asam Retinoat 

 Reseptor asam retinoat pada kulit dinamakan retinoic acid receptor (RAR) 

yang berlokasi di dalam sel (intraseluler). Apabila asam retinoat mengikat 

reseptornya, maka akan mengaktifkan transkripsi gen yang akan menstimulasi 

replikasi dan diferensiasi sel rutama adalah sel-sel kreatin (sel-sel tanduk) 

penyusun kulit paling luar (epidermis). Hal akan menyebabkan efek berkurangnya 

keriput dan memperbaiki sel-sel kulit yang rusak,misalnya karena paparan sinar 

matahari
(10)

. 

Asam retinoat yang biasanya dimasukkan dalam komposisi krim pemutih 

karena dipercaya dapat memberikan efek pemutih. Efek pemutih didapatkan 

secara tidak langsung melalui penghambatan pigmen melanin seperti beberapa 

senyawa pemutih lainnya, tetapi diduga karena terjadinya peningkatan proliferasi 

sel-sel kreatin dan percepatan turnover epidermis (lapisan kulit paling luar), 

sehingga memberikan efek mencerahkan kulit)
(10)

. 

2.1.5. Efek Samping Asam retinoat 

 Asam retinoat memiliki efek yang berbahaya pada penggunaan topikal 

yang diantaranya dapat menyebabkan iritasi kulit, kulit seperti terbakar, terutama 

buat yang memiliki kulit sensitif. Pada penggunaan sistemik, asam retinoat dapat 

menyebabkan abnormalitas perkembangan janin dan kandungan. Efek yang paling 

nyata pada gangguan sistemik, tetapi pada gangguan topikal (dioleskan dikulit 

dalam jangka waktu lama yang dikuatirkan akan menyebabkan terserapnya asam 

retinoat ke dalam tubuh dan akan mempengaruhi janin apabila digunakan oleh 

wanita hamil
(10). 

2.1.6. Kromatografi Lapis Tipis (KLT) 

Prinsip dari metode KLT adalah suatau analit bergerak naik atau melintasi 

fase diam (paling umum digunakan gel silika), di bawah pengaruh fase gerak 

(biasanya campuran pelarut organik), yang bergerak melalui fase diam oleh kerja 
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kapiler. Jarak pemindahan oleh analit ditentukan oleh afinitas relatifnya untuk 

fase diam vs fase gerak
(12)

. 

Penerapan prinsip kerja dari KLT antara lain : 

1. Dapat digunakan KLT untuk menentukan pengotor dalam bahan baku farmasi 

dan produk-produk yang sudah diformulasi. 

2. Digunakan sebagai pemeriksaan identitas dasar terhadap bahan baku farmasi 

3. Dapat juga digunakan dalam validasi pembersihan, yang merupakan bagian 

dari pembuatan obat. 

Metode KLT memiliki kelebihan-kelebihan antara lain
(12)

: 

1. Dapat dilakukan deteksi melalui reaksi kimia dengan menggunakan reagen 

penampak, yang dimana setiap jenis senyawa dapat dideteksi bila 

mengggunakan reagen deteksi yang sesuai. 

2. Dapat dikombinasikan dengan deteksi  densitometri, metode ini digunkan 

sebagai teknik kuantitatif untuk senyawa-senyawa yang sukar dianalisis 

dengan metode-metode kromatografi lainnya karena adanya kromofor. 

3. Dapat dilakukan untuk menganalisis banyak sampel sekaligus, meningkatkan 

kecepatan analisis, dan dapat diatomatisasi. 

Keterbatasan dari metode KLT ini antara lain: 

1. Kepekaan sering kali terbatas. 

2. Tidak cocok untuk senyawa atsiri. 

3. Membutuhkan operator yang terampil untuk penggunaan yang optimal 

dibandingkan dengan KCKT. 

2.1.7. Densitometri 

Densitometri adalah metode analisis instrumental yang mendasarkan pada 

interaksi radiasi elektromagnetik dengan analit yang merupakan bercak pada 

KLT. Metode ini sering digunakan dalam pengukuran secara kuantitatif sebab 

relatif standar deviasi dari densitometri dapat diperoleh di bawah 2%
(13)

. Evaluasi 

bercak hasil KLT secara densitometri dilakukan dengan men-scanning bercak 

dengan sumber sinar dalam bentuk celah (slit) yang dapat dipilih panjang dan 

lebarnya. Perbedaan antara signal optik daerah yang tidak mengandung bercak 



8 

 

 

dengan daerah yang mengandung bercak dihubungkan dengan banyaknya analit 

yang ada melalui kurva kalibrasi yang telah disiapkan dalam lempeng yang sama. 

Pengukuran desitometri dapat dibuat melalui absorbansi atau dengan fluorensi. 

Salah satu keuntungan dari densitometri, yaitu gambar elektronik untuk 

dokumentasi kromatogram planar mudah diarsipkan dan dapat diambil setiap saat 

berubah serta gambar dapat dievaluasi dengan mudah. Tingkat deteksi minimum 

untuk pengukuran pada sinar tampak atau ultraviolet dari  100 p sampai 100 ng 

per totolan
(14)

. 

2.1.8. Validasi Metode Analisis  

2.1.8.1. Definisi Validasi Metode 

Validasi metode analisis adalah suatu tindakan penilaian terhadap 

parameter tertentu, berdasarkan percobaan laboratorium, untuk membuktikan 

bahwa parameter tersebut memenuhi persyaratan untuk penggunaannya
(6). 

Suatu 

metode analisis harus dilakukan validasi untuk melakukan verifikasi bahwa 

parameter-parameter kinerjanya cukup mampu untuk mengatasi problem analisis, 

karenanya suatu metode harus divalidasi, ketika: 

1. Metode baru dikembangkan untuk mengatasi problem analisis tertentu 

2. Metode yang sudah baku direvisi untuk menyesuaikan bahwa metode baku 

tersebut harus direvisi. 

3. Penjaminan mutu yang mengindikasikan bahwa metode baku telah berubah 

seiring dengan berjalannya waktu. 

4. Metode baku digunakan di laboratorium yang berbedam dikerjakan oleh 

analis yang berbeda, atau dikerjakan dengan alat yang berbeda. 

5. Untuk mendemonstrasikan kesetaraan antar 2 metode, seperti antara metode 

baru dan metode baku
(15)

. 

Metode yang digunakan untuk pemeriksaan produk farmasetika dapat 

diklasifikasikan menjadi: 

1. Kategori I: suatu metode untuk kuantifikasi komponen maupun substansi 

bahan baku obat atau bahan aktif (termasuk pengawet) pada hasil akhir 

farmasetika termasuk dalam kategori I. 



9 

 

 

2. Kategori I: metode analitik untuk menentukan campuran dalam substansi 

bahan baku atau komponen sisa pada produk akhir farmasetika dimasukkan 

dalam kategori II. 

3. Kategori III: metode analitik ini untuk menentukan peforma karateristik 

(contoh: disolusi, pelepasan obat) termasuk dalam kategori III. 

Tabel 2.1. Parameter analisis validasi metode
(16)

. 

Parameter 

Kinerja Analisis 

Pengujian 

Kategori I 

Pengujian Kategori II  

Pengujian 

Kategori III 
Kuantitatif Uji Batas 

Akurasi Ya Ya * * 

Presisi Ya Ya Tidak Ya 

Spesifitas Ya Ya Ya * 

LOD Tidak Tidak Ya * 

LOQ Tidak Ya Tidak * 

Linearitas Ya Ya Tidak * 

Kisaran Ya Ya * * 
*mungkin diperlukan (tergantung sifat spesifikasi tes). 

2.1.8.2. Parameter Validasi Metode 

 ICH membagi karakteristik validasi metode menjadi beberapa parameter, 

antara lain akurasi, presisi, spesifisitas, linearitas, LOD, LOQ, dan kisaran 

(range). Berikut adalah penjelasan dari parameter-parameter validasi metode 

analisis tersebut
(7)

: 

1. Presisi 

Presisi merupakan derajat kesesuaian atau ukuran keterulangan metode di 

bawah kondisi tertentu. Keterulangan menyatakan presisi yang diperoleh dibawah 

kondisi-kondisi pelaksanaan yang sama selama interval waktu yang singkat dan 

penetapan kadar dilakukan menggunakan instrumen tunggal
(6)

. Presisi dilihat dari 

batas penerimaan kurang dari 2% untuk parameter yang diuji
(15)

. Ketelitian adalah 

derajat kesesuaian antara hasil uji individual yang diperoleh dari pengambilan 

sampel yang berulang suatu sampel yang homogen dengan menggunakan suatu 

metode analisis. Presisi umumnya dinyatakan dengan koefisien variansi (CV) atau 

standar deviasi relatif (RSD). Parameter lain yang digunakan untuk menentukan 
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presisi adalah dengan RSD Horwitz. Ditemukan bahwa koefisien variansi 

meningkat seiring dengan menurunnya konsentrasi analit
(6)

.  

 

Tabel 2.2. Kriteria penerimaan presisi pada konsentrasi analit yang berbeda
(6)

. 

Kadar Analit (%) Analyte Ratio Unit RSD (%) 

100 1 100% 1,3 

10 10
1 

10% 1,8 

1 10
2 

1% 2,7 

0,1 10
3 

0,1% 3,7 

0,01 10
4 

100 ppm 5,3 

0,001 10
5 

10 ppm 7,3 

0,0001 10
6 

1 ppm 11 

0,00001 10
7 

100 ppb 15 

0,000001 10
8 

10 ppb 21 

0,0000001 10
9 

1 ppb 30 

Nilai SD, RSD, dan RSD Horwitz dapat dihitung dengan menggunakan 

persamaan berikut
(17)

: 

   √
∑    ̅  

   
         (2.1) 

Keterangan : 

X   = nilai dari masing-masing pengukuran 

 ̅  = rataan dari pengukuran 

n  = frekuensi penetapan 

    
  

 ̅
                                                               (2.2) 

Keterangan : 

SD = standar deviasi 

 ̅ = rataan kadar 

                        (2.3)  

Keterangan : 

C = fraksi konsentrasi 

2. Akurasi 

Akurasi suatu metode dapat dinilai dengan membandingkan metode hasil 

pengukuran dengan metode pembanding yang telah ditentukan sebelumnya seperti 
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dalam farmakope
(15)

. Kriteria penerimaan akurasi ditentukan berdasarkan kadar 

analit, dinyatakan dalam persen (%) perolehan kembali, seperti yang tertera pada 

tabel 2.3. 

Tabel 2.3. Kriteria Penerimaan Akurasi pada Konsentrasi Analit yang Berbeda
(6)

. 

Analyte (%) Analyte Ratio Unit Mean recovery (%) 

100 1 100% 98-102 

≥10 10
1 

10% 98-102 

≥1 10
2 

1% 97-103 

≥0,1 10
3 

0,1% 95-105 

0,01 10
4 

100 ppm 90-107 

0,001 10
5 

10 ppm 80-110 

0,0001 10
6 

1 ppm 80-110 

0,00001 10
7 

100 ppb 80-110 

0,000001 10
8 

10 ppb 60-115 

0,0000001 10
9 

1 ppb 40-120 

 Persen perolehan kembali ditentukan dengan rumus
(17)

: 

          
       

   
       (2.4) 

Keterangan: 

Cf : kadar total sampel hasil pengukuran 

CA : kadar sampel sebenarnya 

C*A : kadar analit yang ditambahkan 

3. LOQ 

Perhitungan LOQ mengacu pada standar deviasi dari blanko, yaitu  pada 

standar deviasi residual garis regresi linier atau dengan standar deviasi intersep-y 

pada garis regresi dengan persamaan sebagai berikut
(15)

: 

   ⁄  
√∑      

 

   
        (2.5) 

     
         

 
        (2.6) 

Keterangan:  

Sy/x  = simpangan baku residual 

LOQ  = Limit of quantification 



12 

 

 

b  = respon kemiringan (slope pada persamaan garis y = bx + a) 

4. LOD 

Batas deteksi dapat didefinisikan sebagai konsentrasi analit terendah 

dalam sampel yang masih dapat dideteksi, meskipun tidak selalu dapat 

dikuantifikasi. LOD merupakan batas uji yang secara spesifik menyatakan apakah 

analit di atas atau di bawah nilai tertentu. LOD dapat dihitung dengan 

persamaan
(15)

: 

LOD  =  
        

  

 
  

 
        (2.7) 

Keterangan: 

Sy/x = simpangan baku residual 

b = respon dari kemiringan (slope pada persamaan garis y = bx +a) 

5. Linearitas 

Linearitas merupakan kemampuan suatu metode untuk memperoleh hasil-

hasil uji secara langsung proporsional dengan konsentrasi analit pada kisaran yang 

diberikan. Metode analisis didasarkan pada proses-proses dari suatu metode yang 

menghasilkan suatu respon yang linier dan meningkat atau menurun secara linier 

sebanding dengan konsentrasi analit. Adapun persamaan suatu garis lurus 

menghasilkan : 

               (2.8) 

Keterangan : 

y  = respon analitik 

a  = intersep/perpotongan garis lurus dengan sumbu y  

b = slope/kemiringan garis  

6. Spesifisitas  

Spesifisitas adalah kemampuan untuk mengukur analit yang dituju secara 

tepat dan spesifik dengan adanya komponen-komponen lain dalam matriks sampel 

seperti ketidakmurnian, produk degradasi, dan komponen matriks
(15)

. 
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7. Rentang 

Istilah rentang dapat diterapkan pada kinerja instrumen (rentang dinamik) 

tapi, jika diterapkan pada kinerja suatu penetapan kadar, istilah yang berarti 

bahwa interval antara konsentrasi atas dan konsentrasi bawah suatu analit yang 

telah ditetapkan tingkat presisi dan akurasi yang dapat diterima
(10). 

Suatu assay 

biasanya menggunakan rentang tidak kurang 80%-120% dari konsentrasi sampel 

dan untuk penetapan keseragaman kadar biasanya digunakan rentang tidak kurang 

dari 70%-130%)
(12)

. 

2.2. Landasan Teori 

Asam retinoat adalah sebuah retinoid aktif turunan vitamin A (retinol) 

yang pada umumnya digunakan sebagai preparat dalam pengobatan jerawat. 

Asam retinoat dapat digunakan sebagai obat dan photo aging dengan resep dari 

dokter dengan konsentrasi masing-masing sebesar 0,05%, dan 0,1% dan sama 

sekali tidak boleh digunakan sebagai bahan pembuatan kosmetik. Disisi lain 

masyarakat semakin bergantung dengan produk seperti krim wajah yang 

dipercaya memiliki khasiat dapat membuat kulit tampak lebih putih. Penelitian 

sebelumnya yang dilakukan di Kota Manado dan Kota Purwokerto, masih banyak 

ditemui kandungan senyawa asam retinoat pada produk krim wajah yang beredar 

di pasar. Berdasarkan public warning BPOM tahun 2009 terdapat beberapa 

produk kosmetika termasuk krim wajah yang ditarik peredarannya oleh BPOM di 

Kota Yogyakarta, dan diantaranya mengandung asam retinoat. Peredaran krim 

wajah mengandung senyawa berbahaya di pasar tentunya marak terjadi, apalagi 

kita ketahui bahwa kebutuhan masyarakan akan krim wajah semakin tinggi serta 

didukung oleh harga dari produk krim wajah yang relatif terjangkau. Hal ini yang 

patut kita khawatirkan dan waspadai peredarannya. 

Identifikasi dan kuantitasi kandungan senyawa asam retinoat pada krim 

wajah dapat dilakukan dengan menggunakan metode kromatografi lapis tipis 

(KLT). Pemisahan senyawa pada metode KLT dapat terjadi karena adanya 

perbedaan afinitas dan interaksi senyawa terhadap fase diam dan fase gerak. 

Bercak yang muncul setelah dilakukan elusi dan penyemprotan dapat 
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dikuantifikasi menggunakan densitometri, yaitu dengan cara melihat fluorosensi 

atau serapan dari bercak tersebut. Sampel dari krim wajah dapat dikatakan positif 

mengandung asam retinoat apabila memiliki nilai Rf yang identik dengan nilai Rf 

standar. Data luas area pada densitogram nantinya diplotkan pada persamaan 

regresi linier (y=bx+a) untuk mendapatkan kadar asam retinoat dalam sampel. 

Validasi metode analisis perlu dilakukan untuk menjamin keakuratan, 

kespesifikan, kereprodusibelan, dan ketahanannya pada kisaran analit yang 

hendak dianalisis. Berdasarkan ICH parameter validasi yang dilakukan mencakup 

akurasi, presisi, linearitas, LOD, LOQ, spesifisitas, dan kisaran. Suatu metode 

analisis dikatakan memiliki validitas yang baik apabila memenuhi parameter-

parameter validasi yang mengacu pada ketentuan ICH dan AOAC. 

2.3. Hipotesis 

1. Metode KLT-densitometri yang digunakan untuk mengidentifikasi 

kandungan asam retinoat di dalam krim wajah yang beredar memenuhi 

parameter-parameter validasi ICH dan AOAC yang meliputi akurasi, presisi, 

linearitas, batas deteksi LOD dan batas kuantifikasi LOQ, spesifisitas, dan 

kisaran. 

2. Sampel krim wajah yang diujikan dengan metode KLT-densitometri 

kemungkinan mengandung asam retinoat dengan kadar melebihi atau di 

bawah kadar yang dipersyaratkan. 

 

 

 

 


