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BAB II 

STUDI PUSTAKA 

2.1. Tinjauan Pustaka 

2.1.1. Kosmetik 

2.1.1.1. Definisi Kosmetik 

Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (FFDCA) mendefinisikan 

kosmetik sebagai sediaan yang digunakan dengan cara dioleskan, dituang, 

ditaburkan, atau disemprotkan, serta diaplikasikan ke tubuh manusia dengan 

tujuan membersihkan, mempercantik, menarik perhatian, atau merubah 

penampilan. Produk yang termasuk ke dalam definisi ini, antara lain pelembab 

kulit, shampoo, parfum, lipstik, pewarna kuku, sediaan make up mata dan wajah, 

obat pengeriting rambut, pewarna rambut, dan deodorant
(14)

. Keputusan Kepala 

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 

mendefinisikan kosmetik sebagai bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk 

digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan 

organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk 

membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau 

badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik
(15)

.  

2.1.1.2. Penggolongan Kosmetik 

Kosmetik digolongkan menjadi 3, yaitu menurut Peraturan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia, menurut sifatnya (modern atau tradisional), dan 

menurut kegunaannya bagi kulit
(16)

. 

1. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, kosmetik dibagi 

ke dalam 13 kelompok, antara lain: 

1) Preparat untuk bayi 

2) Preparat untuk mandi 

3) Preparat untuk mata 

4) Preparat wangi-wangian 

5) Preparat untuk rambut
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6) Preparat pewarna rambut 

7) Preparat make up (kecuali mata) 

8) Preparat untuk kebersihan mulut 

9) Preparat untuk kebersihan badan 

10) Preparat kuku 

11) Preparat perawatan kulit 

12) Preparat cukur 

13) Preparat untuk suntan dan sunscreen 

2. Penggolongan menurut sifat dan cara pembuatan, antara lain: 

1) Kosmetik modern, merupakan kosmetik yang diracik dari bahan kimia 

dan diolah secara modern. 

2) Kosmetik tradisional: 

(1) Benar-benar tradisional, yaitu dibuat dari bahan alam dan diolah 

menurut resep dan cara yang turun-temurun. 

(2) Semi tradisional, yatu diolah secara modern dan diberi bahan 

pengawet agar tahan lama.  

(3) Hanya namanya yang tradisional, tanpa komponen yang benar-benar 

tradisional dan diberi zat warna yang menyerupai bahan tradisional. 

3. Penggolongan menurut kegunaannya bagi kulit: 

1) Kosmetik perawatan kulit (skin-care cosmetics) 

Jenis ini digunakan untuk merawat kebersihan dan kesehatan kulit. 

Termasuk di dalamnya: 

(1) Kosmetik untuk membersihkan kulit (cleanser). 

(2) Kosmetik untuk melembabkan kuit (moisturizer). 

(3) Kosmetik pelindung kulit. 

(4) Kosmetik untuk menipiskan atau mengampelas kulit (peeling). 

2) Kosmetik riasan (dekoratif atau make up) 

Kosmetik jenis ini digunakan untuk merias dan menutup cacat pada 

kulit sehingga menghasilkan penampilan yang lebih menarik serta 

menimbulkan efek psikologis yang baik, seperti percaya diri (self 
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confidence). Dalam kosmetik riasan, peran zat pewarna dan zat pewangi 

sangat besar.  

2.1.2. Krim 

Krim merupakan sediaan setengah padat, yang mengandung satu atau lebih 

bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Istilah ini 

secara tradisional telah digunakan untuk sediaan setengah padat yang mempunyai 

konsistensi relatif cair dan diformulasikan sebagai emulsi air dalam minyak atau 

minyak dalam air
(17)

. Krim terdiri dari emulsi minyak dalam air atau dispersi 

mikrokristal asam-asam lemak atau alkohol rantai panjang dalam air, yang dapat 

dicuci dengan air dan lebih ditujukan untuk pemakaian kosmetika dan estetika
(18)

.  

2.1.3. Kortikosteroid Topikal 

Kortikosteroid (kortison atau steroid) merupakan analog sintetik dari 

hormon steroid yang dihasilkan oleh kelenjar korteks adrenal. Kortikosteroid 

terdiri dari sekelompok senyawa organik siklik yang disintesis dari kolesterol 

yang memberikan 17 atom karbon-nya
(19)

. Sebagian kortikosteroid memiliki 

gugus 3-keto, 4 ikatan jenuh, rantai samping berupa aseton dihidroksi pada C-17, 

dan sebuah atom oksigen pada C-11
(20)

. Sama halnya dengan hormon steroid 

alami, kortikosteroid juga memiliki sifat serupa dengan glukokortikoid dan 

mineralokortikoid. Glukokortikoid berperan penting dalam metabolisme 

karbohidrat dan protein, perpindahan lemak, menjaga tekanan darah dan 

keseimbangan cairan, serta memiliki efek anti-inflamasi dan imunosupresan. 

Sedangkan mineralokortikoid berperan dalam reabsorpsi sodium dan ekskresi ion 

potassium serta hidrogen, untuk menjaga keseimbangan elektrolit
(21)

.  

 

 

 

 

 

OH 
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Gambar 2.1. Struktur kortison
(19)

. 

Kortikosteroid topikal pertama kali dikenal dalam bidang dermatologi 

pada tahun 1951 sebagai senyawa F atau hidrokortison yang digunakan secara 

luas untuk mengatasi kondisi inflamasi serta non-infeksius pada kulit
(22)

. 

Kortikosteroid topikal selanjutnya terus dikembangkan menjadi 

fluorohidrokortison (1955), triamsinolon asetonida (1958), fluosinolon asetonida 

(1961), betametason (1963), klobetason propionat (1974), flutikason dan 

halobetason (1990), serta mometason (1991) yang memiliki potensi berbeda-

beda
(23)

. Selain memiliki efek anti inflamasi, kortikosteroid topikal juga memiliki 

efek anti pruritus, atrophogenic, melanopenic, menyerupai hormon seks dan 

immunosupresif pada kulit
(1)

. Adanya efek tersebut menjadikan kortikosteroid 

kerap digunakan untuk mengatasi berbagai macam kondisi inflamasi pada kulit, 

seperti eksim, dermatitis kontak, gigitan serangga, psoriasis, lupus erythematosus, 

dan alopecia areata
(19)

.  

Melihat begitu besar efek kortikosteroid topikal dalam menangani berbagai 

jenis penyakit kulit, zat ini kerap disalahgunakan oleh ahli kecantikan, pekerja 

salon, dan bahkan dokter. Penyalahgunaan tersebut ditujukan untuk beberapa 

kondisi seperti melasma, urtikaria, anti-jerawat, erupsi kulit, dan hampir sebagian 

besar digunakan sebagai pencerah kulit (bleaching agent) yang digunakan dalam 

jangka panjang
(1)

. Depigmentasi merupakan efek samping dari kortikosteroid 

topikal, sehingga zat ini kerap disalahgunakan sebagai pemutih yang ditambahkan 

ke dalam kosmetik. Depigmentasi terjadi akibat adanya vasokonstriksi, 

perlambatan penggantian sel kulit, penurunan jumlah dan aktivitas melanosit serta 

penurunan produksi hormon yang menstimulus melanosit
(10)

. Berdasarkan public 

warning yang dikeluarkan oleh BPOM pada tahun 2009 ditemukan adanya 

kandungan kortikosteroid topikal pada 3 merk krim wajah yang beredar di 

pasaran
(8)

. Seiring dengan maraknya penyalahgunaan kortikosteroid topikal, 

berbagai efek yang tidak diinginkanpun bermunculan, antara lain: timbulnya 

H H 

O 
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jerawat, tinea incognito, spider vein, penipisan kulit, dermatitis perioral, atrofi 

kulit, kelainan pigmentasi, fenomena rebound, dan tachyphylaxis. Terdapat pula 

beberapa efek samping sistemik, seperti hipertensi, diabetes mellitus, 

osteoporosis, alergi dermatitis kontak, dan sindrom cushing
(6)

. 

 

British National Formularium (BNF) mengklasifikasikan kortikosteroid 

topikal menjadi 4 kelas berdasarkan potensinya
(24)

: 

Tabel 2.1.  Klasifikasi potensi kortikosteroid topikal menurut BNF
(24)

. 

Kelas Kortikosteroid Topikal Contoh Kortikosteroid topikal 

I 

Very potent (sangat potensial) 

Klobetasol propionat 0,05% krim atau 

salep 

Halobetasol propionat 0,05% krim atau 

salep 

Betametason dipropionat 0,05% salep 

 

II 

Potent (potensial) 

Betametason dipropionat 0,05% krim 

Fluosinonida 0,05% salep 

Halsinonida 0,1% krim 

Mometasone furoate 0,1% salep 

Betametason dipropionat 0,05% lotion 

Flutikason propionat 0,004% salep 

Triamsinolon asetonida 0,1% salep 

Halometason 0,05% krim 

Fluosinolon asetonida 0,025% salep 

III 

Moderate (menengah) 

Betametason valerat 0,1% krim 

Fluosinolon asetonida 0,025% krim 

Flutikason propionat 0,05% krim 

Hidrokortison butirat 0,1% krim 

Aklometason dipropionat 0,05% krim atau 

salep 

Desonida 0,05% krim 

Fluosinolon asetonida 0,01% krim 

Triamsinolon asetonida 0,025% krim 

IV 

Mild (ringan) 

Desoximetason 0,05% 

Hidrokortison 1% atau 2,5% krim, 1% atau 

2,5% lotion, 1% atau 2,5% salep 

Hidrokortison asetat 1% atau 2,5% krim, 

1% atau 2,5% lotion  

 

Betametason 17-valerat merupakan kortikosteroid topikal dengan potensi 

menengah (moderate) yang memiliki efek utama glukokortikoid (anti-inflamasi, 
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vasokonstriksi, imunosupresan, dan aktivitas anti-mitotik pada sel kulit) dengan 

efek mineralokortikoid yang minimal. Betametason valerat diindikasikan untuk 

mengatasi inflamasi dan pruritus yang merupakan manifestasi dari psoriasis
(25)

. 

Persyaratan batas kadar betametason valerat dalam sediaan krim tidak kurang dari 

90% dan tidak lebih dari 110% dari kadar yang tertera pada label
(26)

.  

 

Betametason valerat memiliki monografi sebagai berikut
(26)(27)

: 

 

 

 

    

 

Gambar 2.2. Struktur betametason valerat
(27)

. 

1. Rumus molekul : C27H37FO6 

2. Berat molekul : 476,69 g/mol 

3. Nama kimia : 9-fluoro-11ß,17, 21-trihydroxy-16ß-methylpregna- 

  1, 4-diene- 3, 20-dione 17-valerate 

4. Nama IUPAC : [(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-fluoro-11 

  hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13,16-trimethyl-3-oxo- 

  6,7,8,11,12,14,15,16 octahydrocyclopenta[a]phenanthren-   

  17-yl] pentanoate 

5. Kelarutan  : mudah larut dalam aseton dan dalam kloroform;  

larut dalam metanol; sukar larut dalam benzen; praktis 

tidak larut dalam air. 

6. Pemerian  : berupa serbuk putih dan tidak berbau  

HO 

OH 

H 

H F 
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Triamsinolon asetonida merupakan kortikosteroid dengan aktivitas 

utamanya yaitu glukokortikoid
(28)

. Triamsinolon asetonida diklasifikasikan ke 

dalam kortikosteroid topikal dengan potensi menengah (moderate) yang 

diindikasikan untuk mengatasi kelainan radang kulit yang hebat, seperti eksim 

yang tidak menunjukkan respons terhadap kortikosteroid yang kurang kuat, serta 

psoriasis
(26)

. Kadar triamsinolon asetonida yang dipersyaratkan dalam krim adalah 

tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 115% dari kadar yang tertera pada 

label
(26)

. 

Triamsinolon asetonida memiliki monografi sebagai berikut
(25)(29)

:  

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Struktur triamsinolon asetonida
(29)

. 

1. Rumus molekul : C24H31FO6 

2. Berat molekul : 434,504 g/mol 

3. Nama kimia : 9α-fluoro11β,21-dihydroxy-16α,17α  

       isopropylidenedioxypregna-1,4-diene-3,20-dione 

4. Nama IUPAC  :  (4aS,4bR,5S,6aS,6bS,9aR,10aS,10bS)-4b-fluoro-6b- 

 glycoloyl-5-hydroxy-4a,6a,8,8-tetramethyl-   

 4a,4b,5,6,6a,6b,9a,10,10a,10b,11,12-dodecahydro-2H-  

 naphtho[2',1':4,5]indeno[1,2-d][1,3]dioxol-2-one 

5. Kelarutan   : praktis tidak larut di dalam air; sedikit larut dalam  

      alkohol terdehidrasi, kloroform, dan metil alkohol.  

6. Pemerian  : serbuk kristal berwarna putih hingga krem, tidak  

        berbau atau sedikit berbau. 

OH 

O 

HO 

O 

H F 

H O 

O 
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United States Pharmacopeia (USP) 29 merekomendasikan metode untuk 

mengidentifikasi betametason valerat dan triamsionolon asetonida yaitu 

spektrofotometri infra merah, KLT, dan KCKT
(26)

. Metode KLT dengan fase 

gerak diklorometana:etil asetat:aquades (100:50:50) merupakan metode yang 

digunakan untuk mengidentifikasi kandungan kortikosteroid topikal di dalam 

kosmetik berdasarkan panduan BPOM
(7)

. Penelitian terkait pengembangan metode 

KLT untuk mengidentifikasi kandungan kortikosteroid topikal di dalam kosmetik 

telah dilakukan oleh Gagliardi L pada tahun 2002 dan menunjukkan validitas 

yang baik
(30)

. Tahun 2012, Yun Sik Nam melakukan identifikasi kortikosteroid 

topikal pada produk kosmetik yang beredar di Korea menggunakan kromatografi 

cair-spektrofotometri massa (LC-MS). Sebanyak 65 sampel krim wajah yang 

diujikan menunjukkan bahwa 4 krim wajah mengandung kortikosteroid topikal 

jenis prednisolon dan 9 krim wajah mengandung triamsinolon asetonida dengan 

kadar yang cukup tingi
(9)

. Tahun 2015 Gimeno melakukan identifikasi dan 

skrining hidrokuinon dan kortikosteroid topikal yang digunakan sebagai pencerah 

kulit pada kosmetik yang beredar di Prancis menggunakan metode KCKT-UV. 

Sebanyak 16 dari 52 produk krim wajah yang diujikan  terbukti mengandung 

klobetasol propionat, 4 krim wajah mengandung betametason dipropionat, dan 8 

krim wajah mengandung fluosinonid
(10)

. 

2.1.4. Kromatografi Lapis Tipis (KLT) 

2.1.4.1. Prinsip KLT 

Kromatografi lapis tipis merupakan salah satu bentuk kromatografi planar, 

dimana fase diamnya berupa lapisan yang seragam pada permukaan bidang datar 

yang didukung oleh pelat aluminium, pelat plastik, atau lempeng kaca. Fase gerak 

yang digunakan pada KLT adalah larutan pengembang yang akan bergerak 

sepanjang fase diam secara menaik (ascending) atau menurun (descending)
(12)

. 

Prinsip metode ini yaitu memisahkan komponen-komponen dari campuran 

berdasarkan perbedaan adsorpsi atau partisi oleh fase diam di bawah pengaruh 

larutan pengembang.  Parameter pada KLT yang digunakan untuk identifikasi 

atau analisis kualitatif adalah nilai Rf atau faktor retensi. Nilai Rf merupakan hasil 
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bagi dari jarak zona awal substansi ke depan fase gerak
(31)

. Dua senyawa 

dikatakan identik apabila memiliki nilai Rf yang serupa jika diukur pada kondisi 

KLT yang sama
(12)

. 

2.1.4.2. Fase Diam KLT 

Fase diam yang digunakan pada KLT berupa penjerap berukuran kecil 

dengan diameter partikel antara 10-30 µm. Ukuran partikel fase diam menentukan 

kinerja KLT. Semakin kecil dan sempit ukuran partikel fase diam, maka efisiensi 

dan resolusi KLT semakin baik
(12)

. Sejauh ini silika gel merupakan fase diam 

yang paling sering digunakan, sementara mekanisme sorpsi yang utama adalah 

partisi dan adsorpsi. Terjadinya pemisahan disebabkan oleh adanya ikatan 

hidrogen atau interaksi dipol dengan permukaan gugus silanol (SiOH)
(32)

. Silika 

gel mampu mengikat tiga lapisan molekul air dan 2 lapisan teratas dapat 

dihilangkan secara reversible dengan cara dipanaskan pada suhu 120 
o
C dan 

secara irreversible pada suhu lebih dari 200 
o
C

(33)
. Polaritas suatu senyawa 

berperan penting dalam laju migrasi senyawa tersebut pada silika gel. Semakin 

polar suatu senyawa, maka semakin lambat laju migrasinya pada plat silika yang 

bersifat polar, dan sebaliknya semakin non polar suatu senyawa akan 

mempercepat laju migrasi dari senyawa tersebut
(12)

. 

2.1.4.3. Fase Gerak KLT 

Umumnya fase gerak dapat dipilih dari pustaka, namun dapat juga dipilih 

dengan pendekatan trial-and-error. Sistem yang paling sederhana ialah campuran 

antara 2 pelarut organik karena daya elusi campuran dapat diatur sedemikian rupa 

sehingga pemisahan dapat optimal. Berikut adalah petunjuk yang digunakan untuk 

melakukan optimasi fase gerak
(12)

: 

1. Memiliki kemurnian yang sangat tinggi. 

2. Daya elusi harus diatur sedemikian rupa agar nilai Rf terletak di antara 0,2-

0,8 untuk memaksimalkan pemisahan. 

3. Polaritas fase gerak akan menentukan kecepatan migrasi solut, yang juga 

akan menentukan nilai Rf.  
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4. Campuran pelarut sebagai fase gerak sebaiknya digunakan untuk solut-solut 

ionik dan solut-solut polar. 

2.1.4.4. Kelebihan dan Kekurangan KLT 

Beberapa kelebihan kromatografi lapis tipis, antara lain
(12)

: 

1. Peralatan yang digunakan lebih sederhana dan prosesnya lebih cepat. 

2. Banyak digunakan untuk tujuan analisis. 

3. Identifikasi pemisahan komponen dapat dilakukan dengan pereaksi warna, 

fluoresensi, atau dengan radiasi menggunakan sinar ultra violet. 

4. Dapat dilakukan elusi secara menaik (ascending), menurun (descending), atau 

dengan cara elusi 2 dimensi.  

5. Ketepatan penentuan kadar akan lebih baik karena komponen yang akan 

ditentukan merupakan bercak yang tidak bergerak.  

Adapun kekurangan dari metode ini antara lain
(31)

: 

1. Efisiensi pemisahan yang lebih sedikit. 

2. Reprodusibilitas nilai Rf bergantung pada kondisi lingkungan. 

2.1.5. Densitometri 

Teknik densitometri merupakan salah satu cara analisis kuantitatif secara 

langsung (in situ) pada kromatografi lapis tipis, yang dapat bekerja secara 

fluoresensi atau serapan. Sistem serapan dapat dilakukan dengan model pantulan 

atau transmisi, sedangkan sistem pantulan digunakan sinar tampak maupun 

ultraviolet yang dapat diukur sinar pantulnya
(12)

. Metode densitometri dapat 

digunakan untuk menentukan kadar analit, nilai resolusi, nilai CV, dan 

perolehan kembali yang menggambarkan akurasi dan presisi metode
(12)

. 

Penggunaan metode densitometri dapat menghilangkan kesalahan yang 

disebabkan pemindahan bercak atau kesalahan ekstraksi
(9)

. 

2.1.6. Validasi Metode 

2.1.6.1. Definisi Validasi Metode 

Validasi metode adalah suatu tindakan penilaian yang dilakukan untuk 

menjamin bahwa metode analisis yang digunakan telah akurat, spesifik, 
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reprodusibel, dan tahan pada kisaran analit yang akan dianalisis. Metode harus 

divalidasi ketika metode baku digunakan di laboratorium yang berbeda, atau 

dikerjakan dengan alat yang berbeda, untuk mengatasi masalah analisis tertentu, 

mendemonstrasikan kesetaraan antar 2 metode, serta penjaminan mutu. Validasi 

dilakukan agar hasil yang didapat merupakan hasil yang valid dan dapat 

dipercaya, karena validasi merupakan kebutuhan dasar untuk menjamin kualitas 

dan reliable hasil dalam aplikasi analitis 

International Conference on Harmonization mengindikasikan bahwa 

prosedur-prosedur analisis terpenting yang memerlukan validasi adalah
(13)

: 

1. Uji identifikasi 

2. Uji kuantitatif untuk konten pengotor 

3. Uji batas untuk mengontrol pengotor 

4. Uji kuantitatif dari bagian aktif dalam sampel pada substansi obat atau produk 

obat atau komponen lain yang dipilih dalam produk obat. 

Tabel 2.2. Elemen-elemen data yang dibutuhkan untuk uji validasi
(13)

. 

Parameter prosedur 

analisis 
Identifikasi 

Uji untuk pengotor 
Assay 

Kuantitatif Uji batas 

Akurasi - + - + 

Presisi -    

      Keterulangan - + + + 

      Presisi interm. -     + 
(1) 

+     + 
(1) 

Spesifisitas + + + + 

LOD -     - 
(3) 

+ - 

LOQ - + - - 

Linearitas - + - + 

Kisaran - + - + 
- normalnya karakteristik tidak dievaluasi 

+ normalnya karakteristik dievaluasi 

(1) jika reprodusibilitas dilakukan, presisi intermediet tidak diperlukan 

(2) kurangnya spesifisitas dari salah satu prosedur analisis dapat dikompensasi dengan 

prosedur analisis lain yang mendukung 

(3) mungkin dibutuhkan pada beberapa kasus 
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2.1.6.2. Parameter Validasi Metode 

 Berdasarkan ICH, parameter validasi yang dilakukan untuk kategori 

assay meliputi akurasi, presisi, spesifisitas, linearitas, LOD, LOQ, dan kisaran 

(range).  

Berikut adalah penjelasan parameter-parameter validasi metode analisis 

tersebut
(13)

: 

1. Akurasi 

 Akurasi didefinisikan sebagai ukuran yang menunjukkan derajat 

kedekatan hasil analisis dengan kadar analit yang sebenarnya, yang dinyatakan 

dengan persen perolehan kembali (recovery). Akurasi dapat ditentukan dengan 2 

cara, yaitu metode simulasi atau metode penambahan baku. ICH 

merekomendasikan pengumpulan data untuk uji akurasi sebaiknya dilakukan 9 

kali penetapan kadar dengan 3 konsentrasi yang berbeda. 

Tabel 2.3. Kisaran penerimaan %recovery berdasarkan kadar analit
(34)

. 

Analit (%) Fraksi Analit Unit Kisaranrecovery (%) 

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
(35)

: 

          
       

   
       (2.1) 

Keterangan: 

Cf : kadar total sampel hasil pengukuran 

CA : kadar sampel sebenarnya 

C*A : kadar analit yang ditambahkan 
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2. Presisi 

Presisi merupakan derajat kesesuaian atau ukuran keterulangan metode 

analisis dibawah kondisi tertentu yang diekspresikan sebagai variansi, standar 

deviasi, atau variasi koefisien. Presisi dilakukan pada tingkatan yang berbeda, 

yaitu keterulangan (repeatability), presisi antara (intermediate precision), dan 

ketertiruan (reproducibility)
(13)

.  Parameter lain yang dapat digunakan untuk 

menentukan presisi adalah dengan RSD Horwitz. Ditemukan bahwa koefisien 

variansi meningkat seiring dengan menurunnya konsentrasi analit (RSD 

Horwitz)
(36)

. 

Tabel 2.4. Hubungan konsentrasi dengan RSD
(35)

. 

Analit (%)  Fraksi Analit Unit Horwitz %RSD 

100  1 100% 2 

10  10
-1 

10% 2,8 

1  10
-2 

1% 4 

0,1  10
-3 

0,1% 5,7 

0,01  10
-4 

100 ppm 8 

0,001  10
-5 

10 ppm 11,3 

0,0001  10
-6 

1 ppm 16 

0,00001  10
-7 

100 ppb 22,6 

0,000001  10
-8 

10 ppb 32 

0,0000001  10
-9 

1 ppb 45,3 

 

Nilai standar deviasi (SD), relative standard deviation (RSD), dan RSD 

Horwitz dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut
(36)

: 

   √
∑    ̅  

   
         (2.2) 

Keterangan : 

X   = nilai dari masing-masing pengukuran 

 ̅  = rataan dari pengukuran 

n  = frekuensi penetapan 

    
  

 ̅
                                                               (2.3) 

Keterangan : 

SD = standar deviasi 

 ̅ = rataan kadar 
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                        (2.4)  

Keterangan : 

C = fraksi konsentrasi 

 

3. Spesifisitas 

Spesifisitas adalah kemampuan untuk mengukur analit dengan adanya 

komponen-komponen lain yang terdapat dalam sampel, misalnya degradasi, 

matriks, dan ketidakmurnian. Uji spesifisitas dibagi menjadi 2 kategori, yaitu uji 

identifikasi dan uji kemurnian atau pengukuran. Spesifisitas pada uji identifikasi 

ditunjukkan dengan kemampuan metode dalam membedakan antar senyawa yang 

memiliki struktur molekul yang hampir sama, sedangkan pada uji kemurnian atau 

pengukuran, spesifisitas ditunjukkan oleh daya pisah 2 senyawa yang berdekatan 

dengan nilai resolusi (Rs) sebagai parameternya. 

4. LOD 

LOD merupakan jumlah terkecil dari suatu analit di dalam sampel yang 

dapat dideteksi. LOD dapat dihitung dengan persamaan
(35)

: 

LOD  =  
          

 
  

 
        (2.5) 

Keterangan: 

Sy/x = simpangan baku residual 

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

5. LOQ 

LOQ adalah jumlah terkecil dari analit yang dapat dihitung dengan presisi 

dan akurasi yang sesuai. Berikut persamaan untuk menghitung nilai LOQ
(35)

: 

LOQ  =  
         

 
  

 
        (2.6) 

Keterangan:  

Sy/x = simpangan baku residual 

b = respon dari kemiringan (slope pada persamaan garis y = bx +a) 
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6. Linearitas dan Kisaran (range) 

Linearitas didefinisikan sebagai kemampuan metode analisis yang 

memberikan respon yang secara langsung atau dengan bantuan transformasi 

matematik yang baik, proporsional terhadap konsentrasi analit dalam sampel. 

Kisaran (range) merupakan pernyataan batas terendah dan tertinggi analit yang 

sudah ditunjukkan dapat ditetapkan dengan kecermatan, keseksamaan, dan 

linearitas yang dapat diterima.  

2.2. Landasan Teori 

Kortikosteroid topikal merupakan obat yang digunakan untuk mengatasi 

berbagai kondisi yang dikarakterisasi oleh inflamasi, hiperproliferasi, 

melibatkan sistem imun, atrophogenic, melanopenic dan dapat juga 

meringankan gejala dari luka bakar serta pruritus. Dilaporkan bahwa 

kortikosteroid topikal kerap disalahgunakan sebagai agen pencerah kulit oleh 

ahli kecantikan dan dokter di negara-negara Afrika, Asia, bahkan negara maju 

seperti Amerika. Tahun 2009, BPOM mengeluarkan public warning terkait 

kosmetik berupa krim wajah yang mengandung bahan berbahaya, salah satunya 

kortikosteroid topikal. 

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan 

mengkuantifikasi kandungan kortikosteroid topikal di dalam krim wajah adalah 

metode KLT-densitometri. Metode KLT-densitometri menawarkan prosedur yang 

lebih sederhana, murah, mampu menganlisis sampel secara cepat dan bersamaan, 

serta teknik pemisahan dan prosedur deteksi yang ganda dapat diterapkan, dapat 

menentukan kadar analit, nilai resolusi, nilai koefisien variansi (KV), dan 

perolehan kembali yang menggambarkan presisi dan akurasi metode, serta 

menghilangkan kesalahan yang disebabkan pemindahan bercak atau kesalahan 

ekstraksi. Tahun 2012, Yun Sik Nam melakukan identifikasi kortikosteroid 

topikal pada produk kosmetik yang beredar di Korea menggunakan kromatografi 

cair-spektrofotometri massa (LC-MS). Sebanyak 65 sampel krim wajah yang 

diujikan menunjukkan bahwa 4 krim wajah mengandung kortikosteroid topikal 

jenis prednisolon dan 9 krim wajah mengandung triamsinolon asetonida dengan 
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kadar yang cukup tingi
(9)

. Tahun 2015 Gimeno melakukan identifikasi dan 

skrining hidrokuinon dan kortikosteroid topikal yang digunakan sebagai pencerah 

kulit pada kosmetik yang beredar di Prancis menggunakan metode KCKT-UV. 

Sebanyak 16 dari 52 produk krim wajah yang diujikan  terbukti mengandung 

klobetasol propionat, 4 krim wajah mengandung betametason dipropionat, dan 8 

krim wajah mengandung fluosinonid. Metode perlu divalidasi untuk menjamin 

keakuratan, kespesifikan, kereprodusibelan, dan ketahanannya pada kisaran analit 

yang akan dianalisis. Berdasarkan ICH, parameter validasi yang dilakukan 

meliputi akurasi, presisi, linearitas, LOD, LOQ, spesifisitas, dan kisaran (range). 

Metode analisis dikatakan memiliki validitas yang baik apabila memenuhi 

parameter-parameter validasi yang mengacu pada ketentuan ICH dan AOAC. 

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Gagliardi L menggunakan metode KLT 

yang dikombinasikan dengan KCKT untuk mengidentifikasi dan 

mengkuantifikasi kandungan kortikosteroid topikal di dalam krim wajah. 

Penelitian tersebut telah menunjukkan validitas yang baik dillihat dari parameter 

validasi yang dilakukan, meliputi akurasi, presisi, nilai resolusi, batas deteksi, dan 

batas kuantifikasi. Krim wajah dinyatakan positif mengandung kortikosteroid 

topikal apabila memiliki nilai Rf yang identik atau serupa dengan dengan nilai Rf 

standar pada kondisi kromatografi yang sama. Penetapan kadar dilakukan dengan 

memasukkan data luas area pada densitogram pada persamaan regresi linier 

(y=bx+a). Persyaratan batas kadar kortikosteroid topikal dalam sediaan krim yaitu 

tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 110% untuk betametason valerat serta 

tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 115% untuk triamsinolon asetonida 

dari kadar yang tertera pada label.  

2.3. Hipotesis 

1. Metode KLT-densitometri yang digunakan untuk mengkuantifikasi kandungan 

kortikosteroid topikal di dalam krim wajah yang diujikan memenuhi 

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

spesifisitas, linearitas, LOD, LOQ, dan kisaran. 
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2. Krim wajah yang diujikan dengan metode KLT-densitometri kemungkinan 

mengandung kortikosteroid topikal dengan kadar melebihi atau di bawah kadar 

yang dipersyaratkan.


