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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena
atas rahmat dan karunia-Nya saya bisa menulis buku ajar berbasis KKNI yang

berjudul Dasar-dasar Kosmetika untuk Tata Rias. Buku ajar Dasar-dasar
Kosmetika untuk Tata Rias berbasis KKNI ini dibuat untuk mahasiswa Program
Studi D3 Tata Rias pada waktu mengikuti perkuliahan mata kuliah
Pengetahuan Kosmetika sehingga mahasiswa lebih mudah dalam mempelajari
dan menguasai kompetensi yang telah diterapkan dalam kurikulum.
Ketersediaan buku aiar ini juga merupakan wahana dalam mendukung
efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kurikulum berbasis KKNI, yang telah
diberlakukan secara serentak di semua program studi kependidikan
Universitas Negeri.lakarta pada tahun 2013' Kesuksesan belajar mahasiswa
berawal dari kemauan dan dituniang oleh berbagai sarana, salah satu

diantaranya adalah buku. Harapan saya, buku ini dapat membantu mahasiswa
dalam mengikuti perkuliahan.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang

telah membantu dalam menerbitan buku ini. Kritik dan saran sangat kami
harapkanuntuk perbaikan buku ini di masa yang akan datang.

Jakarta, Desember 2014
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BAB I
KOSMETIKA PERAWATAN KULIT

Kosmetika perawatan kulit meliputi perawatan sehari-hari, berkala dan
perawatan khusus. Perawatan kulit sehari-hari perlu dilakukan dengan
pembersihan, penyegaran dan nutrisi pada kulit waiah. Kosmetika
pembersihan dan penyegaran digunakan setiap hari pada pagi sebelum merias
wajah agar kosmetika rias dapat efektif menempel pada kulit dan diperoleh
hasil riasan yang bagus. Kemudian digunakan juga setiap malam hari agar kulit
wajah tetap bersih dan terbebas dari kosmetika dan kotoran. Pada pagi hari
sebelum merias wajah, sebaiknya menggunakan krim pelindung matahari, dan
pada malam hari setelah pembersihan dan penyegaran menggunakan krim atau
losion untuk malam hari.

Adapun perawatan kulit berkala dilakukan pada jangka waktu tertentu
seperti seminggu sekali, dua minggu sekali, atau sebulan sekali. Perawatan kulit
berkala bertuiuan meniaga kesehatan, kebersihan, dan menjaga kondisi kulit.
Kosmetika perawatan berkala ini meliputi pembersihan mendalam (deep
cleansing), peeling (krim, scrub, atau pasta), massoge [menggunakan kosmetika
berbentuk krim atau minyak], penggunaan masker (berbentuk krim, bubuk
pasta, gel), penggunaan berbagai yitamin kulit berupa serum atau krim.

Perawatan kulit khusus dilakukan dalam satu tuiuan tertentu terkait
dengan kondisi kulit. Perawatan kulit khusus ini harus dilakukan oleh ahli
kecantikan. antara lain perawatan kulit vans dipersiapkan untuk suatu acara
istimewa seperti calon pengantin. Tujuan perawatan kulit khusus untuk kondisi
kulit yang tidak bermasalah adalah menjaga kestabilan kuli! mencerahkan
kulit, dan peremajaan kulit. Untuk perawatan kulit khusus pada kulit wa,ah
bermasalah dilakukan seminggu sekali. Perawatan tersebut meliputi
pembersihan dan penyegaran, pembersihan mendalam, peeling, massage,
menggunakan masker, pemberian nutrisi kulit, mencerahkan kulit, peremajaan
kulit, dan pemberian obat jerawat untuk kulit berierawat.

A. PengertianKosmetika
Kosmetika menurut buku kamus Bahasa lndonesia berarti obat atau

bahan untuk mempercantik waiah, kulit, rambut, dan sebagainya seperti bedak
dan pemerah bibir. Kata kosmetika berasal dari bahasa Yunani kosmetikos yang
artinya "keahlian dalam menghias".

Di dunia ini ada beberapa negara dan benua, yang mempunyai musim
dan iklim yang berbeda-beda. Seperti di Indonesia hanya dikenal musim hujan
dan kemarau, sedangkan di negara-negara barat seperti di benua Eropa dikenal
empat musim antara lain musim dingin, musim panas, musim gugur dan musim
semi. Di samping itu kita oranB Indonesia mempunyai warna kulit kuning
langsat hingga sawo matang, berbeda dengan orang Eropa yang berkulit putih,
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dan orang Afrika yang berkulit hitam. Dengan adanya perbedaan tersebut maka

kosmetika yang digunakan pun berbeda Walaupun pada dasarnya bahan-

bahan kosmetika yang digunakan adalah sama' Kosmetika dibuat dengan

menyesuaikan penggunanya sekaligus tuiuan pemakaiannya.

Oleh karena itu, definisi kosmetika di Indonesia tidak iauh berbeda

dengan definisi kosmetika di Amerika atau negara lainnya. Di lndonesia pada

tanggal 6 September 1976, Departemen Kesehatan RI telah membuat definisi
kosmetika tersebut yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia No. 220lMen/K es/Per /X/7 6 yang berisi undang-undang
tentang kosmetika dan alat kesehatan. Di dalam Permenkes tersebut
disebutkan bahwa definisi dari kosmetika adalah bahan atau campuran bahan

untuk digosokkan, dilekatkan, dituangkan, dipercikkan, atau disemprotkan,
dimasukkan dalam, dipergunakan pada badan atau bagian badan manusia

dengan maksud untuk membersihkan, memelihara, menambahkan daya tarik
atau mengubah rupa, dan tidak termasuk golongan obat.

Seperti kita ketahui bahwa obat merupakan bahan atau sediaan bahan
yang dapat mengurangi atau menghilangkan penyakit atau geiala-gejala

penyakit. Oleh karena itu kosmetika tidak boleh mempunyai fungsi sebagaiman

obat.

Selanjutnya Pemerintah Indonesia dengan mengacu pada Federal Food,

Drug and Cosmetic Act tahun 1938 memberikan definisi yang lebih baru dari
definisi di atas melalui Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 140 Tahun 1991

bahwa kosmetika adalah sediaan atau paduan bahan yang siap untuk
digunakan pada bagian luar badan (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ
kelamin bagian luarJ, gigi dan rongga mulut, untuk membersihkan, menambah

daya tarik, mengubah penampakan, melindungi supaya tetap dalam keadaan
baik, memperbaiki bau badan, tetapi tidak dimasudkan untuk mengobati atau
menyembuhkan suatu penyakit.

Dari definisi tadi maka dapat terbaca bahwa kosmetika harus benar-
benar murni kosmetika tidak boleh mengandung obat Sedangkan

kecenderungan obat terutama obat kulit berbau dan kurang nyaman digunakan
sehingga mengganggu penampilan yang menggunakannya terutama kalau obat
tersebut digunakan untuk kulit waiah. Seiring dengan perkembangan iaman,
dan tuntutan penampilan maka produsen koemetika yang tadinya hanya
memproduksi kosmetika ingin mengkombinasi antara kosmetika ini dengan
obat. Hal ini juga bertujuan menghilangkan akibat buruk atau efek samping dari
penggunaan kosmetika seperti timbul jerawat, noda hitam atau flek-flek pada
wajah. Sehingga diperoleh sediaan yang dtsamping menghias kulit iuga dapat
memberikan perbaikan pada kulit. Dan sediaan tersebut berbau harum dan

nyaman dipakai. Karena tuntutan-tuntutan inilah, manusia berusaha
menggabungkan kosmetika dengan bahan obat sampai pada batas-batas
tertentu dan kegunaan tertentu.
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Sebenarnya hal ini sudah pernah dirintis oleh seorang ahli kulit dan
kosmetika Amerika yang bernama Profesor Lubowe pada tahun 1955.
Kosmetika tersebut disebut dengan cosmedics singkatan dari cosmetics
medicated. Definisi dari cosmedics adalah penggabungan kosmetika dengan
bahan-bahan tertentu yang mempunyai efek farmakologis aktif untuk
mempertahankan fisiologi kulit yang sudah baih memperbaiki fisiologi kulit
yang kurang baik atau menyembuhkan kelainan-kelainan kulit tertentu
merangkap sebagai kosmetika yang menarik. Kosmetika demikian oleh Dr.
Kligman dan kawan-kawan dinamakan cosmeceuticals, kombinasi dari kata
cosmetics dan pharmaceut cdls atau farmasi, yaitu bahan-bahan yang
farmakologis aktifseperti yang dimaksud oleh Prof. Lubowe.

Seperti halnya kosmetilr cosmeceuticals juga dioleskan, jadi digunakan
secara topikal hanya saja mengandung bahan yang mempengaruhi fungsi
biologis kulit. Cosmeceuticals sering ditambahkan nutrisi yang diperlukan agar
kulit sehat dan biasanya produk yang ada untuk meningkatkan warna kulit,
tekstur, dan bercahaya, sambil mengurangi kerutan. Banyak sekali produk-
produk Cosmedics atau cosmeceuticals yang sekarang bermunculan, seperti dnri
aging skin care.

Produk cosmeceuficals cepat sekali berkembang di industri perawatan
alami. Hal ini dikarenakan permintaan pasar dimana banyaknya konsumen
yang tertarik dalam mempertahankan penampilan sehingga terlihat lebih muda
dan lebih menarik. Dalam pembuatannya kosmetika d,an cosmeceuticals diuji
untuk keselamatan. Dengan dilakukan uji klinis maka cosmedics atau
cosmeceuticals tidak atau sedikit sekali menimbulkan efek samping.

Selain untuk penggunaan pada kulit wajah, cosmedics atau
cosmeceuticols juga digunakan sebagai kosmetika perawatan rambut seperti
sampo anti ketombe. Selain itu juga kosmetika penghilang bau badan atau anti
perspiran, kosmetika anti jerawat, kosmetika penghilang noda-noda hitam
pada kulit, kosmetika yang mengandung preparat hormon, dan kosmetika
pelindung kulit terhadap sinar matahari iuga termasuk sediaan cosmeceutical.

Tidak dipungkiri bahwa pengguna produk anti penuaan sangatlah
banyak. Begitu pula dengan produk-produk anti oksidan yang dapat
mengurangi efek berbahaya dari radikal bebas, dimana radikal bebas tersebut
dapat menyebabkan peradangan, meningkatkan kerusakan akibat sinar
matahari, dan dapat memicu timbulnya kanker kulit. Di damping itu ada
peptida yang merupakan protein kecil dan dapat merangsang produksi kolagen
dan menebalkan kulit.

Kecenderungan baru dalam cosmeceuticals adalah mengkombinasikan
bahan-bahan seperti beberapa antioksidan. Yang tidak boleh dilupakan adalah
penelitian ilmiah ketika terjadi pengkombinasian bahan-bahan tadi. Begitu pula
dengan penggunaan bahan-bahan alami atau organik yang terkandung dalam
sediaan cosmeceu,icals harus tetap diuji secara ilmiah sehingga aman.
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Cosmeceuticals yang merupakan gabungan antara kosmetik dan obat juga

dioleskan dalam pemakaiannya. Hanya saia mengandung bahan yang

mempengaruhi fungsi biologis kulit. Cosmeceuficals dapat memperbaiki
penampilan dengan memberikan gizi yang diperlukan untuk kulit sehat.

Cosmeceuticals biasanya mengklaim untuk meningkatkan warna kulit, tekstur,
dan bercahaya, juga mengurangi kerutan. Cosmeceuticals merupakan segmen
yang tumbuh paling cepat di industri perawatan alami. Hal ini karena
konsumen selalu tertarik dengan mempertahankan penampilan muda,

sehingga pasar ini semakin berkembang.
Cosmeceuticals tidak mengikuti Food Drug Administration (FDA), dan

istilah cosmeceutical tidak diakui oleh Federasi Makanan, Obat, dan Kosmetik
Meskipun kosmetik dan cosmeceuticais dilakukan uji keamanan, pengujian
untuk menentukan apakah bahan-bahan benar-benar bermanfaat tidak waiib
dilakukan.

Selain istilah-istilah tadi, ada lagi istilah kosmetika hipo alergenik. Pada

dasarnya, kosmetika memang dapat menimbulkan dua efek pada kulit yaitu
efek positil yang merupakan efek yang diinginkan dari penggunaan kosmetika
itu sendiri dan efek negatifyang merupakan reaksi yang tidak diinginkan akibat
bahan kimia kosmetika. Salah satu dari reaksi negatif kosmetika adalah reaksi
alergi. Reaksi alergi yang bisa muncul bermacam-macam seperti reaksi
kemerahan, ruam, gatal, perih, sampai melepuh. Kadang-kadang produsen
kosmetika tidak mencantumkan komposisi bahan kimia dan konsentrasi dari
produk kosmetikanya. Hal ini mengakibatkan sulit untuk menentukan jenis
bahan kimia apa yang menyebabkan alergi dan seberapa besar ambang
batasnya.

Kini sudah banyak muncul kosmetika hipo alergenik. Kosmetika
hipoalergenik berarti produk kosmetika tersebut telah diformula sedemikian
rupa, sehingga zat-zat yang terkandung di dalamnya sangat minimal
menrmbulkan alergi. Produk seperti ini sangat cocok digunakan oleh konsumen
yang mempuyai jenis kulit sensitif.

Dengan adanya alergi yang dapat muncul dengan penggunaan kosmetika,
maka sangatlah bijaksana jika dalam memilih kosmetika diperhatikan
komposisi dan kadar bahan-bahan yang ada di dalamnya. Jika tidak, sebenarnya
kita dapat mengaplikasikan kosmetika tersebut pada punggung tangan. Dan
perhatikan reaksi yang mungkin timbul. fika terdapat tanda-tanda muncul
alergi seperti kemerahan, gatal atau yang lainnya maka hentikan atau iangan
pergunakan kosmetika tersebut terutama untuk wajah. Beberapa bahan yang

dimungkinkan menyebabkan alergi seperti lanolin, para fenil diamin, dan gom

arab.
Di Indonesia, untuk memastikan kosmetika yang dipergunakan itu aman

maka pertama-tama pastikan bahwa kosmetika tersebut telah mendapat izin
dari badan resmi pemerintah yakni Badan POM. Sehingga kemungkinan
terdapat bahan beracun seperti pemutih kulit merkuri tidak ada.
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Kita perlu memahami.iuga istilah apa itu obat. Obat dirumuskan sebagai
bahan, zat atau benda yang dipakai untuk diagnosis, pengobatan dan
pencegahan suatu penyakit, atau bahan, zat yang dapat mempengaruhi struktur
dan faal tubuh.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 917/Menkes/Per /x/7993,
obat [iadi] adalah sediaan atau paduan-paduan yang siap digunakan untuk
mempengaruhi atau menyelidiki secara fisiologi atau keadaan patologi dalam
rangka penetapan diagnosa, pencegahan, penyembuhan, pemulihan,
peningkatan kesehatan dan kontrasepsi.

Sedangkan menurut pengertian umum, obat didefinisikan sebagai bahan
yang menyebabkan perubahan dalam fungsi biologis melalui proses kimia.
Adapun definisi yang lengkap, obat adalah bahan atau campuran bahan yang
digunakan untuk pengobatan, peredaan, pencegahan atau diagnosa suatu
penyakit, kelainan fisik atau ge.jala-gejalanya pada manusia atau hewan dan
dipergunakan dalam pemulihan, perbaikan atau pengubahan fungsi organik
pada manusia atau hewan.

Sebenarnya obat dapat merupakan bahan yang disintesis di dalam tubuh
seperti hormon dan vitamin D dan dapat juga merupakan bahan-bahan kimia
yang tidak disintesis di dalam tubuh. Obat untuk manusia digolongkan oleh
undang-undang menjadi empat yaitu obat bebas, obat bebas terbatas, obat
keras, dan obat psikotropika narkotika. Penggolongan ini bertujuan untuk
meningkatan keamanan, ketepatan penggunaan dan pengamanan dalam
distribusi.

B. Anatomi dan Fisiologi Kulit
Kulit merupakan organ tubuh terbesar manusia, dengan luas 18-000

cmz dan berat sekitar 16 o/o dari berat badan seseorang. Kulit terdiri dari tiga
lapisan yaitu dari luar ke dalam: kulit ari atau epidermis, kulit iangat atau
dermis dan jaringan penyambung bawah kulit ata\ hypodermis. Epidermis
sendiri terbagi atas lima lapisan sel yaitu dari luar ke dalam : lapisan tanduk
atau stratum corneum, lapisan bening atat stratum lucidum, lapisan berbutir
atar stratum granulosum,lapisan taju ata:u strdtum spinosum, dan lapisan tunas
atau stratum germinativum. Pad.a stratum germinativum ini sel-sel kulit hidup,
berbentuk mendekati persegi, memiliki inti, dan senantiasa memperbanyak diri
melalui pembelahan sel atau mitosis. Sel-sel lapisan tunas yang iuga disebut sel
basal, mendapat sari makanan dari pembuluh-pembuluh darah kapiler di
sekitarnya. Sel-sel baru yang terbentuk mendesak ke atas sel-sel yang
terbentuk lebih awal. Di lapisan tunas terdapat melanosit, yaitu sel-sel
pembentuk warna kulit melanin. Melanin ini berfungsi untuk melindungi kulit
dari bahaya radiasi sinar ultra violet matahari. Dalam perjalanan ke atas ketika
kulit mengalami turn over skin lapisan tunas mengalami keratinisasi, yaitu
bentuk sel meniadi makin pipih, inti selnya pecah dan akhirnya berubah
menjadi protein keras yang disebut keratin.
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Gambar 2.1 Struktur kulit (sumber:
http://dharmamuliacare.files.wordpress.comJ

Kulit ari atau lapisan epidermis merupakan lapisan terluar tubuh
manusia yang langsung berhubungan dengan dunia luar. Sel-sel kulit ari terus
bertumbuh dan mampu memperbaiki diri sendiri dalam melindungi organ-
organ dalam tubuh manusia dari kehilangan cairan tubuh, bahaya benturan
mekanis, terkena radiasi sinar ultra violet, terinfeksi virus dan bakteri, dan
terkena zat-zat kimiawi. Kulit ari mempunyai variasi ketebalan, bagian yang

6 | dr. Ehyra Yulia & Neneng Siti Silfi Ambarwati, M.Si., Apt.

Pada stratum corneum, terdapat sel-sel tanduk yang terikat kuat satu

sama lain oleh senyawa lipid, peptide, ceramide dan sebum. Lapisan ini keras

dan kuat yang berfungsi melindungi permukaan kulit agar tidak mudah pecah,

sehingga jasad renik tidak mudah masuk ke dalam tubuh disamping meniaga

kelembaban kulit.
Kulit jangat membentuk 90 0/o dari ketebalan kulit. Selain meniadi

tempat ujung-uiung syaraf perasa, juga meniadi tempat keberadaan kandung

rambut yang menghasilkan rambut, kelenjar keringat, kelenjar sebasea, dan

pembuluh darah kapiler. Sel-sel kulit jangat terdiri dari fibrosit, yaitu sel-sel
pembentuk iaringan kolagen dan serabut elastin yang memberi kontur kulit
dan elastisitas kulit.

Hipodermis terdiri dari liposit-liposit yaitu sel-sel pembentuk lemak. Di

sini laringan lemak berbaur dengan pembuluh darah dan jaringan syaraf.

Kulit terdiri dari tiga lapisan utama, yaitu lapisan kulit ari lepidermis)'
lapisan kulit jangat (dermlsJ dan jaringan penyambung bawah kulit
(subcutaneous tissueJ. Di antara lapisan kulit ari dan lapisan kulit jangat

terdapat batas yang jelas, sedangkan batas antara kulit iangat dan iaringan
penyambung bawah kulit nampak kabur. Keadaan ini dikarenakan sel-sel di
bagian bawah lapisan kulit jangat membaur dengan sel-sel jaringan

penyambung bawah kulit, yang terutama terdiri dari sel-sel lemak. Sel-sel

lemak berfungsi sebagai insulator untuk mencegah tubuh kehilangan panasnya,

disamping sebagai cadangan makanan dan penahan benturan.



tertipis berada di kelopak mata dan perut dan bagian paling tebal berada di
tumit kaki dan di telapak tangan.

Kulit ari terdiri dari lima lapisan sel. Dari lapisan terbawah hingga
lapisan teratas masing-masing dibedakan menjadi lapisan basal atau srratum
germinativum, lapisan taiu atau sfrotum spinosum, lapisan berbutir sfratum
granulosum, lapisan bening atau stratum lucidum dan lapisan tanduk atau
stratum corneum.

Dalam lapisan basal terdapat dua macam sel, yaitu sel tunas dan sel
pembentuk pigmen kulit atau melanosit. Dalam lapisan basal, sel tunas hidup,
berinti, terus menerus memperbanyak diri, dan mendesak sel-sel yang
terbentuk lebih dahulu bergerak ke atas disertai perubahan sifat dan
bentuknya menjadi lapisan taiu, lapisan berbutir, lapisan bening dan lapisan
tanduk.

Di dalam buku "Patologi Umum dan Sistemik' yang ditulis oleh J.C.E.

Underwood disebutkan bahwa sel tunas atau sel induk yang terdapat pada

epitel permukaan kulit sel labil dimana sel tunas ini mempunyai kemampuan
yang baik untuk regenerasi. Secara terus menerus sel-sel permukaan akan
lepas dan kemudian akan diganti dengan lapisan yang lebih dalam. Sel yang
hilang melalui cedera atau hilang secara normal diganti oleh sekumpulan sel

tunas [stem cell pool), Pada saat sel tunas ini dalam pembelahan mitosis, satu
sel anak akan berkembang sesuai alur diferensiasi sesuai keinginan dan fungsi

.iaringan. Satu sel yang lain tetap tinggal sebagai sel yang mempunyai sifat sel
tunas.

Sel tunas merupakan populasi yang kecil dalam iaringan dan sering
terletak pada tempat yang terpisah. Pada epidermis sel tunas terletak pada

lapisan basal yang berdekatan dengan membran basalis. Kemampuan .iaringan
beregenerasi tergantung pada utuhnya populasi sel tunas' Sel tunas terutama
rentan terhadap radiasi, yang akan mengakibatkan kehilangan kemampuan
regenerasi jaringan, atau mutasi yang teriadi pada sel anak dengan resiko
terjadinya neoplasma.

Kehilangan sebagian populasi sel labil dapat diperbaiki secara sempurna.
Misalnya jika permukaan kulit terkena abrasi ringan maka aka ada lapisan
epidermis yang hilang, tetapi pada bagian tepi lesi tetap mengandung sel-sel
yang dapat membelah diri untuk menutup kembali kerusakan tersebut Dasar

lesi mungkin juga memotong saluran kelenjar keringat dan folikel rambut. Sel-

sel pada daerah ini dapat berproliferasi dan ikut serta dalam proses
penyembuhan. Sel mengalami proliferasi dan menyebar dalam bentuk
lembaran tipis sampai seluruh defek tertutup. Ketika lembaran menyatu,
rangsangan berproliferasi berhenti. Kontak hambatan ini mengatur
pertumbuhan dan pergerakan. Sehingga lapisan epidermis terbentuk kembali
dari dasar ke atas sampai tidak dapat dibedakan dengan yang normal.

Pada neoplasia mekanisme kontrol ini hilang, sehingga memungkinkan
sel tumor berproliferasi terus menerus. Peranan sel adneksa kelenjar untuk
regenerasi dipakai dalam operasi plastik sewaktu menggunakan kulit
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cangkokan. Seluruh epidermis diambil untuk donor cangkokan, tetapi leher
adneksia ditinggal agar terjadi penggantian jaringan donor pada tempat
tersebut.

Melanosit merupakan sel-sel yang mengandung butiran-butiran pigmen

melanin. Keberadaan melanosit berbeda-beda di bagian-bagian kulit tubuh.
Warna kulit tidak ditentukan oleh jumlah sel melanosit, tetapi oleh lumlah zat
melanin yang terkandung dalam sel tersebut. Melanosit iuga dapat
mengandung tipe-tipe melanosom yaitu unsur pembentuk melanin yang

berbeda-beda, berdasarkan faktor keturunan. Pemaparan terlampau lama sinar
ultra violet dapat menimbulkan kanker kulit, pemaparan singkat merangsang
tubuh menghasilkan vitamin D

Gambar 2.2 Penampang melintang kulit, tampak adanya bintik hitam
melanin.

(sumber: "Hamparan Dunia mu Time-Life: Tubuh Manusia" tahun
2002')

Dalam "Buku Aiar Histologi Edisi 12" yang ditulis oleh Bloom dan Fawcett
disebutkan bahwa warna kulit tergantung dari tiga komponen menurut derajat
yang bervariasi. laringan memiliki warna inheren kekuningan akibat
kandungan karoten. Adanya hemoglobin beroksigen dalam dasar kapiler dari
dermis memberinya warna kemerahan, dan warna kecoklatan sampai
kehitaman adalah akibat iumlah pigmen melanin yang bervariasi. Dari ketiga
substansi yang berwarna ini hanya melanin yang dihasilkan di kulit. Melanin
diproduksi oleh melanosit, sel yang terdapat dalam lapis basal epidermis.
Melanin terdapat dalam granul yang disebut dengan melanosom dalam
sitoplasma melanosit dan sitoplasma keratinosit. Melanin hanya dibentuk oleh
sel melanosit epidermis karena hanya sel-sel ini yang memiliki enzim tirosinase
yang diperlukan untuk membentuk pigmen ini.

Tidak semua daerah tubuh memiliki jumlah melanosit yang sama.
Perbandingan sel melanosit terhadap sel-sel basal epidermis berkisar antara

i
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1:4 dan 1:10. Jumlahnya mungkin 1000/mm: pada lengan dan paha dan bisa

mencapai 4000/mm: pada wajah dan leher. fumlah melanosit lebih kurang
sama pada semua bangsa. Perbedaan warna kulit pada tiap bangsa bukan
disebabkan oleh perbedaan jumlah melanosit namun oleh iumlah melanin yang

dihasilkan dan dipindahkan. Pada bangsa Caucasia, melanosom terutama
terbatas pada sel-sel stratum germinativum, sedangkan pada bangsa Negro

melanosom itu lebih besar lebih banyak tersebar di lapisan epidermis.

Pemaparan terlampau lama terhadap sinar ultra violet matahari dapat

menimbulkan kanker kulit. Namun, pemaparan singkat terhadap sinar ultra
violet merangsang tubuh untuk menghasilkan vitamin D, yang selanjutnya
merangsang pertumbuhan tulang. Oleh karena itu, sinar matahari dalam dosis

yang tepat penting bagi pertumbuhan seorang anak.
Kulit kita mengandung butir-butir zat yang disebut melanin' Melanin

melindungi kita dari sinar matahari yang merugikan kita' Apabila matahari
amat panas, melanin bertambah banyak sehingga sinar matahari yang

merugikan itu tertahan. Melanin terletak di dekat permukaan kulit. Maka

apabila jumlahnya bertambah, kulit itu menjadi hitam. Apabila melaninnya

sedikit, kulit akan terbakar dan menjadi merah.
Dalam "Buku Aiar Praktik Kedokteran Kerja" yang ditulis oleh J.

Jeyaratnam dan David Koh dituliskan bahwa kulit menyumbang sekitar 1070

berat badan, terdiri atas lapisan epidermis di bagian luar, lapisan dermis, dan

lapisan subkutan. Epidermis memiliki ketebalan kurang lebih 0,1 mm dengan

lapisan terluar berupa lapisan keratin dan stratum korneum yang keduanya

merupakan barier kulit yang paling pentirtg. Lapisan epidermis bagian bawah

terdiri dari lapisan keratinosit, beberapa melanosit, dan sel lain termasuk sel

imunokompeten seperti sel Langerhans. Dermis merupakan struktur
pendukung jaringan penyambung yang terdiri atas kolagen dan berkas elastik'

bi dala-rya terdapat pembuluh darah dan pembuluh limfe yang mengandung

sel imunokompeten seperti sel makrofag, sel mast, dan limfosit. Komponen
kulit lain seperti folikel rambut, keleniar sebasea, kelen.iar keringat ekrin dan

apokrin, rambut dan muskulus erektor pili terdapat di dalam dermis' Di bawah

dermis adalah lapisan lemak subkutan yang bertindak sebagai bantalan antara

epidermis/dermis dengan struktur badan internal.
Dalam "Buku Aiar Keperawatan Perioperatif' yang ditulis oleh Barbara J.

Gruendemann dan Billie Fernsebner dituliskan bahwa penuaan kulit
merupakan proses atrofi seiring dengan berkurangnya serat elastik, kulit
kehilangan kelenturannya. Hilangnya berkas kolagen menyebabkan penipisan

kulit dan turunnya kekuatan regang kulit sehingga kulit lebih rapuh' Seiring

dengan menipisnya kulit dan hilangnya perlekatan ke jaringan di bawahnya,

terbintuk lipatan dan kerut. Kerut halus hilang apabila kulit diregangkan,

tetapi kerut dalam dan kasar akan menetap.
Penuaan wajah dimulai pada usia 30 dan perubahan paling nyata akan

terlihat di wajah. Prosesnya berkembang secara bertahap dimulai dengan

pembengkakan kelopak mata atas, timbulnya garis-garis halus di sekitar mata,
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dan semakin dalamnya alur nasolabial. Kemudian dahi mulai berkeriput, diikuti
oleh keriput leher.

Dalam "Buku Ajar Histologi" disebutkan bahwa pembuluh limfe di kulit
membentuk pleksus pembuluh yang kurang lebih silindris yang umumnya
sejaiar dengan jalinan kapiler darah namun cenderung terletak lebih dalam.

Adapun fungsi-fungsi kulit adalah:

(1J Mencegah badan menladi kering, karena air di dalam badan tidak mudah
keluar dengan adanya lapisan-lapisan kulit (water prool). Dalam buku
Dermatologi karangan Robin Graham-Brown dan Tony Burns disebutkan
bahwa keberadaan stratum korneum menyebabkan tubuh kita tidak
kehilangan banyak air, sehingga mencegah terjadinya dehidrasi. Di dalam
stratum korneum terdapat sel yang tumpang tindih dan lemak interseluler
sehingga mencegah terjadinya difusi air ke luar tubuh. Bila stratum korneum
dihilangkan misalnya menggunakan plester, maka kehilangan air akan
meningkat 10 kali atau lebih.

[2] Menyaring zat-zat yar.g tidak diperlukan badan melalui keringat, seperti
urea, asam urat, amoniak, dan asam laktat. Ethel Sloane menulis dalam buku
"Anatomi dan Fisiologi untuk Pemula" bahwa fungsi integumen kulit sebagai
ekskresi untuk mengeluarkan zat berlemak, air, dan ion-ion seperti ion Na.
melalui kelenjar-kelenjar pada kulit.

(31 Mengatur suhu tubuh, dengan cara jika kepanasan berkeringat sedangkan
iika kedinginan pembuluh-pembuluh darah di dalam kulit akan mengecil
fkonstriksi] sehingga panas tertahan di dalam tubuh. Suhu tubuh diatur di
dalam hipotalamus, yang dipengaruhi oleh suhu darah yang mengalir di
dalamnya. Respon kulit terhadap kondisi dingin adalah dengan
vasokonstriksi dan mengurangi aliran darah. Hal ini akan mengurangi
transfer panas ke permukaan tubuh. Respon terhadap panas adalah dengan
vasodilatasi, peningkatan aliran darah, dan pelepasan panas keluar tubuh.
Perspirasi membantu mendinginkan tubuh dengan penguapan keringat.
Fungsi pengaturan suhu ini akan terganggu pada penderita penyakit
tertentu seperti dermatitis eksfoliatif atau eritroderma.

(4) Melindungi badan dari ancaman luar seperti benturan fisih panas terik
matahari, api, angin, kuman-kuman dan jamur. Perlindungan dari kuman
dan jamur dilakukan secara alamiah oleh mantel asam kulit yang
mempunyai pH 4,5-6,5 sehingga kuman dan jamur tidak tahan hidup.
Keutuhan dari stratum korneum akan melindungi dari invasi dari
mikroorganisme. Keberadaan stratum korneum merupakan sawar atau
rintangan yang sangat efektif terhadap penetrasi dari Iuar. Kulit merupakan
organ yang secara imunologis berperan penting dalam pertahanan tubuh.
Keberadaan melanin dalam kulit iuga merupakan perlindungan terhadap
kerusakan yang dapat diakibatkan oleh sinar ultra violet.
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(5J Kulit juga merupakan organ sekresi karena mengeluarkan sebum dari
kelen.jar sebasea untuk mempertahankan keasaman kuli! meminyaki kulit
dan rambu! dan menahan air. Dalam buku "Anatomi dan Fisiologi Untuk
Perawat edisi 10" yang ditulis oleh Roger Watson disebutkan bahwa
kelenjar sebasea adalah kelenjar sakular kecil yang mengeluarkan substansi
kecil seperti minyak, yang disebut sebum. Kelenjar sebasea berada pada
sudut antara folikel rambut dan otot pili erektor, sehingga kontraksi otot
dapat mempengaruhi pengeluaran sebum pada kelenjar. Sebum melubrikasi
kulit dan rambut dan menjaga kulit lembut dan lia! rambut dapat dibentuk
dan tidak mudah patah. Namun, sebum mengangkat debu dan bakteri yang
menempel pada permukaan berminyak, sehingga harus dibersihkan
menggunakan sabun dan air. jika tidak maka kulit menjadi rapuh, mudah
luka, dan dimasuki bakteri.

(6) Vitamin D atau kolekalsiferol dibentuk di kulit melalui aktivitas sinar UVB
terhadap asam lemak pada sebum (7 dehidro-kolestroll pada jaringan
adipose. Lemak yanB tersimpan pada dermis dan subkutis berfungsi sebagai
cadangan energi yang berguna untuk metabolisme sel terutama pada
keadaan di mana seseorang mengalami kekurangan gizi atau kelaparan.Pada
orang-orang yang menu makanannya kekurangan vitamin D memerlukan
asupan vitamin D tambahan.

Selain fungsi kulit di atas, kulit banyak mengandung reseptor sensoris
untuk merasakan panas, dingin, nyeri, rabaan, tekanan, dan bahkan rasa gatal.
Selain itu kulit juga berfungsi sebagai estetika yang berpengaruh dalam
interaksi sosial. Ethel Sloane menyebutkan bahwa reseptor sensorik berperan
untuk mentransduksi stimulus lingkungan menjadi impuls saraf. Reseptor ini
dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber stimulus yang mempengaruhi ujung
reseptor, jenis sensasi yang terdeteksi reseptor, distribusi reseptor, atau ada
tidaknya lapisan pada uiung reseptor. Berdasarka sumber lokasi sensasi maka
kulit termasuk eksteroseptor sensitif terhadap stimulus eksternal terhadap
tubuh dan terletak pada atau di dekat permukaan tubuh. Misalnya tekanan,
sentuhan, nyeri pada kulit dan suhu.

Berdasarkan ienis sensasi yang terdeteksi, terdiri dari mekanoreseptor
(sensitif terhadap regangan, vibrasi, tekanan), termoreseptor (sensitif terhadap
perubahan suhuJ, reseptor nyeri atau nosiseptor (sensitif terhadap kerusakan
,aringanl, kemoreseptor (sensitif terhadap perubahan pHl. Uiung reseptor
sensorik pada kulit ada yang termasuk ujung saraf bebas, dimana ujung saraf
ini tidak memiliki lapisan selular dan sarafini untuk merasakan nyeri, sentuhan
ringan, dan suhu. Sedangkan u;ung saraf berkapsul terdapat pada korpuskel
pacinian yang mendeteksi stimulus dan tekanan vibratory, korpuskel meissner
yang mendeteksi sentuhan, korpuskel ruffini responsif terhadap tekanan.
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Fungsi kulit yang lain adalah sebagai :

- Pelindung yaitu melindungi organ-organ tubuh di sebelah dalam dari bahaya

gesekan, bent ran, kekerasan cuaca, infeksi virus dan bakteri serta berbagai

penyebab mekanis dan kimiawi yang merugikan kesehatan.

- iengatur suhu badan yaitu kulit mempertahankan suhu normal tubuh

manusia sekitar 36,5oC.

- Perasa yaitu di dalam kulit terdapat ujung-ujung syaraf perasa dengan

fungsinya masing-masing. Ada ujung syaraf perasa yang mendeteksi rasa

sakit, sentuhan, tekanan, panas dan dingin.
- Penyerap yaitu kulit mampu menyerap masuk zat-zal yang dioleskan di

permukaannya. Penyerapan ini dapat melalui dua jalan yaitu ialan trans

epidermis yailu zat-zat masuk melalui lapisan tanduk dan sawar Rein ke

d;lam kulit jangat dan ialan trans folikel yaitu zat-zat merembes masuk ke

dalam kelenjar sebasea ke pembuluh darah. Zat-zat yang mudah diserap

kulit adalah oksigen, vitamin-vitamin yang larut lemak, hormon-hormon
tertentu dan minyak esensial.

Tipe kulit dan sifat karakteristiknya dapat dibedakan menjadi lima
golongan yaitu:

1. Kulit normal. Tekstur kulit normal halus, kencang dan kenyal, tidak pucat,

tidak mengkilat, tidak kusam, tidak terdapat atau sedikit sekali pigmentasi

dan pori-pori kulit tidak membesar.
2. Kulit kerinS. Permukaan kulit kasar, tipis dan terasa menegang, cenderung

bersisik terutama di daerah alis, sering terasa gatal, cenderung timbul
keriput-keriput halus sebelum waktunya, elastisitas kulit kurang dan sering
bersifat sensitif.

3. Kulit kombinasi normal kering. Sifat kering terlihat pada daerah kening dan

pipi.
+. kulit berminyak. Pori-pori kulit lebih terbuka, permukaan kulit tebal,

berminyak dan mengkilat, warna kulit pucat kekuning-kuningan, kusam dan

kotor, kulit wajah cenderung berkomedo, berierawat.
5. Kulit kombinasi normal berminyak. Sifat berminyak terdapat di daerah

sepanjang dahi, menurun sepanjang batang hidung hingga di dagu.

Secara garis besar, terdapat empat ienis kulit : normal, kering, berminyak,
dan campuran. Kulit normal halus dan lembut serta memiliki kelembaban dan

sekresi minyak yang seimbang. Kulit kering terjadi akibat ketidak seimbangan

sekresi sebum dan mempunyai ciri-ciri lembut, pori-porinya tidak terlihat
secara kasat mata, sedikit transparan, terasa sedikit kencang tetapi terlihat
garis atau kerutan halus, terutama di daerah mata dan mulut meskipun pada

usia yang belum lanjut. Kulit berminyak disebabkan oleh sekresi keleniar
sebasea yang berlebihan sehingga permukaan kulit terlihat tidak merata, pori-
pori terbuka lebar, timbul komedo, bahkan bisul. Kulit kombinasi atau

campuran pori-pori membesar pada daerah di atas pipi dan hidung sedangkan
pada daerah muka lainnya dan Ieher kulit kenng bahkan bisa bersisik.
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C.Bahan-bahan Kosmetika Perawatan Kulit
Jenis-jenis kosmetika untuk kulit antara lain:

1. Kosmetika pembersih kulit
Kotoran pada kulit dapat menimbulkan penyumbatan pada pori-pori

kulil misalnya minyak dari kosmetika, talk dari bedak, sel-sel lapisan
tanduk yang sudah mati. Agar kulit tetap sehat maka harus selalu
dibersihkan. Sabun yang mempunyai pH-balanced merupakan pembersih
kulit yang dapat melindungi mantel asam kulit. Tetapi minyak dalam
kosmetika kurang sempurna dibersihkan dengan sabun. Untuk
membersihkannya dapat digunakan krim atau susu pembersih. Sedangkan
kotoran yang berupa sel-sel kulit yang sudah mati perlu diampelas
menggunakan krim pengampelas (scrub cream) atau scrub soap.

2. Kosmetika penyegar kulit
Setelah memakai kosmetika pembersih kulig gunakan kosmetika

penyegar kulit. Hal ini bertujuan untuk menyegarkan kulit,
menyempurnakan dalam membersihkan kuli! dan mengecilkan pori-pori
kulit. Kosmetika penyegar kulit umumnya dalam bentuk cairan bening atau
lotion.

3. Kosmetika pelembab kulit
Kosmetika pelembab merupakan kosmetika nutrisi kulit yang dapat

memberi makanan pada kulit dan berguna untuk memperbaiki kondisi kulit.
Kosmetika pelembab dapat berupa cream atau lotion, yang dilapiskan pada
permukaan kulit untuk mencegah penguapan air permukaan kulit.

4. Kosmetika pelindung kulit
Kosmetika pelindung kulit dari sinar matahari sangat diperlukan untuk

melindungi kulit dari bahaya sinar ultraviolet. Kosmetika tabir matahari
alau sun screen dapat berupa cream ata\ lotion.

5. Kosmetika penipis atau pengampelas kulit
Kosmetika ini bertuiuan untuk mengangkat atau membuang sel-sel kulit

yang sudah mati pada lapisan tanduk kulit agar tidak menumpuk. Karena
sel-sel kulit yang mati ini iika tidak dibersihkan akan mengakibatkan
terjadinya penebalan kulit dan penyumbatan pori-pori kulit.

6. Kosmetika riasan wa;ah
Kosmetika riasan wajah adalah kosmetika yang diperlukan untuk

merias atau memperindah penampilan kulit dengan warna-warni yang
menarik dan sering disertai dengan zat pewangi. Tujuannya untuk
mendapatkan kulit wajah yang lebih indah menarik dan lebih bersifat
psikologis untuk menimbulkan rasa percaya diri yang lebih besar.
Kosmetika riasan wajah teridiri dari dasar bedak, bedah cat bibir, pemerah
pipi, pewarna kelopak mata, pembuat garis mata, maskara, dan pensil alis.

7. Kosmetika Pencegah dan Penyembuh Kelainan pada Kulit
Kelainan pada kulit dapat terladi karena kurangnya perawatan.

Kosmetika jenis ini mrsalnya untuk mencegah dan mengatasi jerawat dapat
digunakan cream jerawat atau lotion jerawat. Untuk mengobati noda-noda
hitam dapat digunakan krim pemutih. Jenis kosmetika ini disebut cosmedics.
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Kosmetika yang digunakan untuk perawatan kulit harus berfungsi untuk
memelihara kesehatan kulit, mempertahankan kondisi kulit agar tetap baik
dengan mencegah timbulnya kelainan pada kulit akibat proses usia dan
pengaruh lingkungan seperti suhu, cuaca, dan lainlain.

Menurut penggunaannya kosmetika dapat dibagi menjadi dua golongan

yaitu (1) kosmetika untuk memelihara, merawat, dan mempertahankan kondisi
kulit, dan (2J kosmetika untuk mempercantik wajah, dikenal sebagai kosmetika
tata rias.

Manfaat perawatan waiah akan diperoleh bila sasaran tindakan sesuai
dengan struktur anatomis dari otot-otot waiah. Tindakan perawatan yang

dilakukan (terutama tindakan massage harus sesuai dengan arah ototnya
sehingga tidak menyebabkan terjadinya kerutan atau otot meniadi kendur.

Kosmetika untuk pemeliharaan dan perawatan kulit wajah mencakup :

al kosmetika pembersih kulit wajah

bJ kosmetika penyegar kulit wajah

c) kosmetika pelembab kulit wajah

d) kosmetika pelindung kulit wajah

eJ kosmetika penipis/pengampelas kulit waiah
Pembersih kulit wajah merupakan tindakan paling penting untuk

menjaga kebugaran wajah dengan tujuan menghilangkan sel-sel kulit yang
mati, debu, kotoran, dan sisa-sisa make-up yang menempel pada kulit
wajah.Untuk mendapatkan hasil yang baik proses pembersihan wajah
sebaiknya dilakukan dengan menggunakan produk kosmetika pembersih yang
sesuai dengan umur dan ienis kulit seseorang.

Dibedakan tiga macam emulsi/krim pembersih, yaitu :

1l Susu pembersih (cleansing milkJ dengan kadar air yang cukup tinggi, lebih
mudah dioles merata di atas kulit, dan lebih mudah melarutkan kotoran
yang larut dalam air, serta mudah dihapus dari kulit.

2J Krim pembersih dengan kadar air yang tidak terlalu tinggi, berwujud emulsi
o/w.

3) Krim pembersih yang berlemah berwujud emulsi W/0, kosmetika golongan
ini sangat sesuai untuk menghilangkan tata rias yang tebal.

Bahan kosmetika yang digunakan untuk pembuatan susu pembersih
antara lain air (25 bagian), seng oksida (1 bagian), alkohol (2 bagian), gliserin
(1/4 bagian), dan minyak melati sebagai pewangi (1/10 bagianJ. Menurut buku
"Obat-obat Pentin& Khasiat, Penggunaan, dan Efek-efek Sampingnya" yang
ditulis oleh Tan Hoan Tjay dan Kirana Rahardja, seng oksida bekerja sebagai
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bakteriostatis lemah dan banyak digunakan dalam berbagai sediaan farmasi
seperti salep dan bedak tabur.

Dalam buku "Kimia Dasar Konsep-konsep Inti Edisi Ketiga lilid 1",
menyatakan bahwa alkohol mengandung gugus fungsi hidroksil (-OH), dan
yang paling dikenal adalah etil alkohol atau etanol. Etanol dihasilkan secara
biologis dari fermentasi gula atau pati dengan bantuan enzim yang ada dalam
ragi atau kultur bakteri untuk mengkatalisis reaksi tersebut. Reaksi yang ada
alah sebagai berikut:

Proses ini menghasilkan energi, dimana mikroorganisme pada gilirannya akan
digunakan organisme untuk pertumbuhannya. Secara komersial etanol dibuat
melalui reaksi adisi dimana air digabungkan dengan etilena pada suhu 280.C
dan 300 atm.

Hu S0r

CHz=CHzrgt+ Hzoret - -'-----------'-) CHgCH:OH

Etanol berperan sebagai pelarut pada kimia organih dan merupakan
senyawa awal pada pembuatan zat warna, obat sintesis, kosmetika, dan bahan
peledak. Etanol juga merupakan bahan untuk pembuatan minuman beralkohol.
Etanol adalah satu-satunya alkohol rantai lurus yang tidak beracun atau paling
sedikit beracun. Badan kita mengeluarkan enzim alkohol dehidrogenase yang
membantu metabolisme etanol dengan mengoksidasinya meniadi asetaldehida.

CH:CHzOH
CH:CHO + Hz

)

Asetaldehida

Gliserin atau gliserol adalah zat cair yang kental, tidak berawarna, dan
mempunyai rasa manis yang mudah larut dalam air dengan perbandingan
tertentu. Gliserin biasa digunakan sebagai pelembab pada obat-obatan dan
kosmetika. Pada proses pembuatan sabun lemak atau minyak direaksikan
dengan NaOH dengan hasil sampingan gliserol atau gliserin. Gliserol
merupakan nama trivial dengan nama IUPAC nya adalah 1,2,3-propanatriol.
Struktur kimia gliserol adalah sebagai berikut:

CHzOH
I.CHOH

lcuron

Minyak melati atau minyak bunga lain biasa digunakan sebagai pewangi

dalam kosmetika, termasuk dalam susu pembersih. Minyak bunga ini
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merupakan minyak atsiri yang mempunyai sifat mudah menguap, sehingga

dalam pembuatan minyak harus menggunakan metode yang tepat, yaitu

ekstraksi dengan metode enfleurasi dan pelarut menguap' Di dalam iurnal
Teknik Pomits yang ditulis oleh Nazma Sabrina Sani, Rofiah Rachmawati, dan

Mahfud disebutkan bahwa dari hasil penelitian ekstraksi dengan menggunakan

rnelode enfleurasi dengan media adsorben 3070 mentega putih dan 30%o

mentega kuning akan menghasilkan rendemen yang lebih tinggi dibandingkan
dengan ekstraksi pelarut menguap menggunakan pelarut n-heksan, namun

aroma yang paling mendekati aroma bunga melati adalah metode ekstraksi
pelarut menguap. Metode ekstraki pelarut menguap dengan pelarut etanol
tidak dapat digunakan karena menyebabkan terekstraknya gum atau resin

serta terlarutnya air. Aroma yang dihasilkan dari metode ekstraksi pelarut

menguap lebih menyengat dan menghasilkan bau yang lebih enak

dibandingkan dengan aroma yang dihasilkan dari metode enfleurasi-

Metode enfleurasi merupakan metode ekstraksi dengan menggunakan

media lemak untuk mengadsorbsi aroma wangi dari bunga-bungaan. Lemak

diletakkan di atas bingkai kaca atau chasrs disusun bertingkat dan diusahakan

terbebas dari sinar matahari dan udara.

Krim pembersih dapat terdiri dari malam kuning (16 bagianJ, spermaceti

[7 bagian), wolvet [19 bagian), minyak zaitun [9 bagianJ, paraffin (14 bagian),
dan air [29 bagian). Krim pembersih mempunyai sifat lebih berlemak daripada
susu pembersih, sehingga diharapkan dapat menghapus bekas moke up yang

mempunyai kadar lemak tinggi dengan lebih sempurna. Di dalam buku
"Farmasetika Dasar dan Hitungan Farmasi" yang ditulis oleh Syamsuni
disebutkan bahwa krim atau cremores merupakan bentuk setengah padat
berupa emulsi yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang terlarut atau
terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai dan mengandung air tidak Iebih dari
60o/o.

Krim ada dua tipe yaitu krim tipe minyak dalam air (M/A) dan krim tipe
air dalam minyak (A/M). Stabilitas krim akan rusak jika system campurannya
terganggu oleh perubahan suhu dan komposisi seperti penambahan salah satu
fase secara berlebihan. Pengenceran krim hanya bisa dilakukan iika sesuai

dengan teknik aseptis. Krim yang sudah diencerkan harus digunakan dalam
waktu satu bulan.

Bahan pengemulsi atau emulgator krim harus disesuaikan dengan jenis

dan sifat krim. Contoh emulgator adalah emulgid, lemak bulu domba, setasium,
setilalkohol, stearilalkohol, golongan sorbitan, polisorbat, PEG. Bahan pengawet
yang biasa digunakan adalah metilparaben atau nipagin 0,12-0,18% dan
propilparaben atau nipasol 0,02-0,050/0. Untuk membuat krim, lemak dilebur di
atas tangas air kemudian dicampur dengan bagian air dan emulgatornya.
Setelah itu diaduk hingga terbentuk krim.

Bahan malam kuning biasa disebut dengan cero Jlavum merupakan
senyawa hidrokarbon yang brasa digunakan dalam pembuatan salep.
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Spermaceti adalah lilin yang dipisahkan dari minyak yang diperoleh dari kepala
sperma ikan paus. Spermaceti mempunyai rumus kimia CrsH:rCOOCroH:a, Lilin
merupakan campuran dua jenis atau lebih ester dengan zat-zat lain yang
merupakan zat padat dengan titik leleh yang rendah, biasanya dari alkohol
suku tinggi dan asam karboksilat suku tinggi.

Minyak zaitun atau olive oil adalah minyak yang didapat dari buah zaitun
(Olea europaea). Minyak zaitun digunakan untuk bahan masakan, kosmetih
obat herbal, sabun, dan bahan bakar. Minyak zaitun termasuk minyak yang
sehat karena mengandung lemak tak jenuh yang tinggi. Parafin merupakan
fraksi residu minyak bumi berupa senyawa alkana atau sikloalkana dengan
jumlah atom karbon dalam senyawa antara 27 hingga 24. Minyak bumi sendiri
terbentuk dari penguraian jasad renik hewan dan tumbuhan yang tertimbun
selama berjuta-iuta tahun di dalam tanah.

Kosmetika penyegar kulit umumnya dalam bentuk cairan bening atau
lotion yang terbuat dari air murni hasil penyulingan, ditambah dengan bahan-
bahan seperti etanol (etil alkoholJ untuk mengurangi minyak dan antiseptik,
kamfer untuk menimbulkan rasa hangat segar pada kulit, dan garam aluminium
supaya kulit di sekitar pori-pori agak mengecil. Kamfer atau kapur barus
merupakan senyawa keton yang tentu sara mempunyai gugus karbonil yang
berfungsi sebagai analgesik, antiseptik, dan pengencer dahak atau ekspektoran
yang diperoleh dari pohon Cinnamomum camphora bagian batang, kulit batang
atau daunnya. Kamfer ini mempunyai ciri fisik lunak, berbentuk Kristal putih,
mudah menguap, berbau khas, dan merupakan senyawa monoterpen bisiklis
jenuh turunan kamfana. Struktur kimia dari senyawa kamfer adalah sebagai
berikut:

o
Gambar 2.3 Struktur kimia kamfer [sumber:

http ://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons / O / 02 / Camphor _struc
ture.png)

Fungsi utama mengusapkan cairan penyegar setelah membersrhkan
wajah adalah untuk menyingkirkan sisa bahan pembersih dan membantu kulit
mencapai tingkat pH alami. Sisa pembersih yang tertinggal pada kulit akan
mengganggu pH dan menyebabkan iritasi. Hal tersebut disebabkan oleh
surfaktan, yaitu bahan pengikat untuk mengemulsikan larutan pembersih.

Setelah pemakaian lotion penyegar ini disamping kulit kita dalam
keadaan bersih, kulit juga terasa segar, dan siap untuk memakai kosmetika
selanjutnya. Cairan penyegar sering disebut toning lotion untuk kulit kering dan
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kulit orang tua dengan kandungan etanol yang rendah, dan astringent lotion
dan clarifying /otion untuk kulit normal, berminyak dan berjerawat dengan

kandungan etanol yang lebih tinggi.

Toning lotion terdiri dari bahan trietanolamin (2 bagianl, glikol (10

bagianJ, mentol (U1000 bagianJ, etanol (20 bagianJ, air (767 bagianJ, dan
parhtm {7/7 bagianl. Trietanolamin atau TEA biasa ditambahkan dalam

kosmetika untuk mempertahankan pH atau derarat keasaman agar sediaan
toning lotion stabil. Glikol merupakan senyawa alkohol yang mengandung dua
gugus hidroksil dan mempunyai nama trivial 1,2-diol. Glikol ini mempunyai
sifat fisika cairan jernih tidak berwarna, kental, dan agak manis' Glikol
diperoleh dari hasil reaksi oksidasi dari senyawa etilena. Reaksi ini
menggunakan katalisator logam perak. Untuk memperoleh glikol, maka hasil
hidrolisis dari etilen oksida yang dihasilkan dilakukan reaksi hidrolisis dalam
suasana asam. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut:

CHz=CHz + 2KMnO++ 4HzO ) CH, 
ilH, i 

MnOz + 2KOH

Etilena OH OH

glikol

KMnOa merupakan kalium permanganat yanB merupakan oksidator.

Menthol ditambahkan pada sediaan kosmetika dengan konsentrasi
antara 0,1 hingga 1%. Penggunaan mentol ini dapat melebarkan pembuluh-
pembuluh darah yang menimbulkan rasa dingin dan mempunyai kerja sebagai

antipruritik. Mentol biasa digunakan pada kosmetika disamping pada obta-
obatan seperti obat luka bakar. Penggunaan mentol dengan konsentrasi di atas
10lo dapat menyebabkan iritasi. Struktur kimia mentol adalah sebagai berikut:

CH^

OH

H.C cH.

Gambar 2.4 Struktur kimia mentol

(sumber: http://kriemhild.uft.uni-bremen.de/nop/id-substance-198-
i dentityl.

Kosmetika pelembab kulit diperuntukkan untuk kulit kering dan kulit
yang normal jika hendak berolah raga terbuka di bawah sinar matahari atau di
ruang ber-AC dan di pegunungan. Kulit yang berminyak tidak perlu memakai
pelembab karena bersama debu dan kotoran akan menyumbat pori-pori kulit
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sehingga menimbulkan ierawat. Kosmetika pelembab umumnya berbentuk
krim seperti moisturizing cream atau berbentuk lotion seperti base lotion yang
dipakai sebagai dasar sebelum berdandan.

Pelembab dapat membantu menjaga kelembaban alami kulit sekaligus
melindunginya dari pengaruh buruk sinar matahari, udara dingin, polusi, dan
sebagainya. Dengan mengenakan pelembab, gejala penuaan dini dapat dicegah.
Saat ini telah ada cara yang lebih praktis dengan menggabungkan pelembab
dan tabir surya sekaligus. fika menggunakan pelembab jenis ini maka kita tidak
perlu menggunakan tabir surya lagi.

Dalam kosmetika pelembab terdapat dua macam bahan dasar yaitu
minyak dan air. Pelembab dengan bahan dasar minyak cocok digunakan untuk
jenis kulit wajah normal dan kering. Sebaliknya pelembab dengan bahan dasar
air cocok untuk kulit wajah berminyak.

Kosmetika pelembab berbahan dasar minyak biasanya berbentuk krim
sedangkan kosmetika pelembab berbahan dasar air biasanya berbentuk losion.
Selain kedua bentuk sediaan kosmetika pelembab tadi, kini ada kosmetika
berbentuk gel, bentuk sediaan ini cocok untuk kulit wajah berminyak.

Penggunaan kosmetika pelembab kulit haru sesuai dengan jenis
kulitnya dan dilakukan dengan mengoleskan tipis merata dalam waktu sekitar
2 menit agar meresap baru dilanjutkan dengan penggunaan kosmetika riasan
wajah. Dengan penggunaan kosmetika pelembab ini maka akan
mempertahankan kelembaban, kehalusan, dan kelembutan kulit. Untuk ienis
kulit yang sangat kering, dianjurka menggunakan kosmetika pelembab wajah
yang mengandung bahan antidehidrasi seperti kolagen, ceramide, asam
hialuronat, atau lipososm sehingga kulit wa,ah tidak semakin kering.

Contoh bahan kosmetika unitk moisturizing cream: magnesium silikat
[30 gJ, kalsium karbonat (150 gJ, seng oksida (30 gJ, gliserin [10 g], parfum (15
mlJ, air mawar [180 ml), dan aquades [100 rnl].

Perlindungan kulit dari sinar ultra violet dapat menggunakan bahan yang
memantulkan seperti seng oksida dan titanium dioksida maupun bahan-bahan
yang menyerap sinar seperti senyawa-senyawa kina, tanin, asam para amino
benzoate atau ester asam salisilat. Untuk orang Indonesia/Asia umumnya
digunakan bahan yang tidak menggunakan PABA (Para Amino Benzoic Acid)
yang umumnya dipergunakan sebagai bahan dalam tabir surya orang Barat
yang berkulit putih bila ingin menjadi cokelat. Bahan-bahan penolak sinar
matahari ini dimasukkan dalam kosmetika yang berbentuk cream atau lotion
yang biasanya dipakai sebagai alas bedak. Krim untuk menahan pengaruh sinar
ultra violet terdiri atas: parafin cair, cera alba, asam stearat, trietanolamin,
propilenglikol, boraks, seng oksida, titaniumdioksida, dan aqua destilata.

Bahan yang dapat melindungi kulit wajah antara lain vitamin E. Vitamin
yang sudah ditemukan dari tahun 7920 ini terdapat dalam minyak kecambah
gandum, sayuran, minyak jagung, kedelai, tepung gandum, kacang-kacangan,
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dan margarin. Kandungan vitamin E adalah A-tokoferol yang bersifat lipofilik
atau suki minyak yang berfungsi sebagai anti oksidan dan D-tokoferol yang

mempunyai aktivitis biologis yang rendah. Vitamin E mampu melindungi sel

dari Lerusakan oksidasi, menangkap radikal bebas yang sangat reaktil dan

melindungi sel kulit dari kerusakan. Vitamin E juga berfungsi sebagai uv-

protection yanl dapat melindungi kulit dari bahaya radiasi sinar matahari yang

dapat menyebabkan penuaan dini. Selain itu Vitamin E juga dapat berfungsi

sebagai pelembab kulit.

Bahan lain yang dapat melindungi kulit wajah adalah protein seperti

kasein. Menurut Kamus Sains yang ditulis oleh Hadiat, Moediadi, Nyoman

Kertiasa, Sukarno, dan S. Soepomo [tahun 2004), kasein merupakan protein
yang terdapat dalam susu, keiu terutama mengandung kasein. Di dalam protein

susu, komposisi kasein adalah 80%' Komponen kasein yang umum diiumpai

adalah os1-kasein, as2-kasein, B-kasein, dan x-kasein' Kasein mempunyai daya

tahan terhadap panas hingga suhu 120'C. Bobot molekul kasein antara 106

hingga 109.

Kosmetika penipis atau pengampelas kulit bertujuan untuk mengangkat

atau membuang sel-sel kulit yang sudah mati pada lapisan tanduk kulit agar

tidak menumpuk. Penumpukan sel-sel kulit yang mati ini akan mengakibatkan

teriadinya penebalan kulit dan penyumbatan pori-pori kulit yang dapat

menyebabkan timbulnya ierawat. Kosmetika ini juga dapat membersihkan kulit
wajah secara mendalam, menghaluskan permukaan kulit, merangsang

pertumbuhan sel-sel kulit baru serta memperbaiki aliran darah jika dalam
pemakaiannya dengan melakukan massage. Daya pengangkatan sel pada

kosmetika ini dikarenakan adanya butiran-butiran kasar yang dinamakan
abrasiver ata]': scrub. Dapat berupa scrub cream atau scrub soop.

Kosmetika pengampelas dapat digunakan untuk membersihkan kotoran
pada kulit yang tidak bisa dibersihkan dengan jenis-jenis kosmetik pembersih

wajah yang disebutkan sebelumnya. Kosmetik pembersih seperti sabun, krim
pembersih, susu pembersih, bahkan krim pembersih untuk kulit yang sangat

kotor pun tidak sanggup untuk mengangkat sel-sel yang sudah mati di
permukaan kulit. Sel-sel mati itu tidak dapat terlepas dari epidermis karena
kosmetik pembersih terlalu halus dan licin. Karena itu, diperlukan bahan yang

agak kasar untuk dapat melepaskannya dari kulit, seperti batu apung, handuk

kasar, atau kosmetik pengampelas/penipis kulit yang umum disebut scrub

credm,

Bahan-bahan dasar scrub cream sama dengan krim pembersih kulit pada

umumnya yang mengandung lemak dan penyegar, scrub cream dimasuki butir-
butiran kasar yang bersifat sebagai pengampelas (abrosiverJ agar bisa
mengangkat sel-sel yag sudah mati itu dari epidermis.

Bermacam-macam bahan yang dapat digunakan sebagai pengampelas

kulit ini antara lain butiran pasir, biji keras tanaman, sampai butiran abrasiver
sintetis. Butiran ini tidak boleh terlalu kasar karena dapat melukai kulit, tapi
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juga tidak boleh terlalu halus karena tidak mampu menjadi pengampelas kulit.
Bahan juga tidak boleh terlalu runcing.

Termasuk dalam kosmetika ini adalah masker wajah dan pengelupasan
@eeling). Komponen dalam bubuk masker adalah bahan mineral, bahan netral,
dan bahan berupa gel. Pada umumnya masker kecantikan memiliki sifat-sifat
yang menyamai sifat-sifat tanah liat yang memang seringkali merupakan
komponen terbesar. Untuk menghaluskan dan menyegarkan kulit, dapat
ditambah dengan zat pengencang (astringent). Penambahan minyak atau lemak
pada masker dapat membuat kulit menjadi Ientur dan lemas. Masker berbentuk
gel meninggalkan lapisan selaput yang elastik di permukaan kulit wajah. Film
ini terbentuk sewaktu masker mengering karena terserapnya cairan oleh
Iapisan tanduk. Masker parafin berkhasiat meningkatkan suhu kulit sehingga
pembuluh darah melebar dan peredaran darah meningkat serta peningkatan
fungsi kelenjar-kelenjar kulit. Peredaran darah yang lebih baik akan
memberikan cairan pada lapisan tanduk sehingga menjadi lembu! sedangkan
.jaringan kulit yang lebih dalam menjadi lentur. Jadi efek masker pada kulit
wajah adalah menyehatkan, membersihkan, mengencangkan dan menyegarkan
kulit.

Contoh bahan-bahan kosmetika yang digunakan untuk pembuatan
masker wajah adalah: asam salisilat (20 bagianl, kaolin (52 bagianJ, gliserin
[15 bagianJ, aquades (52 bagianJ, dan parfum (1 bagian).

Peeling adalah menghilangkan atau membuang dengan cepat serta efektif
sel-sel di permukaan lapisan tanduk, dan juga kotoran yang melekat padanya
dengan jalan melembutkan dan melepaskannya. Beberapa macam peeling ialah

- peeling secara biologis : digunakan larutan bahan yang secara biologis
memusnahkan sel-sel tanduk yang telah mati.

- peeling kimiawi : berdasarkan atas zat-zat yang berkhasiat secara
kimiawi terhadap lapisan permukaan epidermis, disebut juga peeling progresif,
karena khasiatnya berimbang sejajar dengan lama waktu olah.

- peeling abraslf '.lapisan atas kulit dibuang dengan menggosokkan bahan
pengikis mekanis pada permukaan kulit.

D. Biokosmetika
Biokosmetika merupakan kosmetika yang mengandung zat-zat biologis

aktif yang berasal dari bahan hewani, bahan nabati, atau sumber-sumber lain
dari alam.
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1. Biokosmetika dari Hewani
Biokosmetika dari hewani antara lain sari plasenta, sari iaringan tubuh,

sari embrio atau air ketuban lembu/liquor amnii bovis atau serum lembu,

kolagen, liposom, ceramides, elastin, asam hialuronat, dan royal jelly atau gelee

royale.

Plasenta adalah organ yang berguna untuk mengatur oksigenisasi darah
janin dalam rahim. Sari plasenta merupakan kompleks zat aktifyang terpenting
untuk perawatan kulit yang menua karena mengandung nukleotida, enzim-

enzim, hormon-hormon steroid, asam lemah asam amino, vitamin-vitamin, dan

unsur-unsur mikro (troce elements), Kualitas sari plasenta berbeda-beda
tergantung dari cara ekstraksi dan pengolahan. Mutu sari plasenta dinilai atas

dasar kadar enzim fosfatase yang dimiliki. Untuk menjamin khasiat kosmetis

sari plasenta, kadar dalam sediaan kosmetika minimal antara 3-5ql0. Khasiat

dari sari plasenta ini adalah meningkatkan peredaran darah lokal, merangsang

metabolisme kulit, memperbaiki kekenyalan serabut-serabut jaringan ikat, dan

merangsang pernafasan kulit.

Sari embrio diperoleh dari telur ayam yang sudah dibuahi, sedangkan

air ketuban diperoleh dari lembu hamil (liquor amnii bovis). Baik sari embrio
maupun air ketuban lembu dipakai dalam kosmetika karena kaya akan zat-zat
yang dapat merangsang pertumbuhan atau disebut biostimulansia. Dalam
golongan yang sama terdapat iuga serum lelnbu yang diperoleh dari darah

lembu melalui pengolahan khusus yang mengandung zal-zat yang merangsang

metabolisme sel, sehingga digunakan untuk mengatasi kekeriputan serta
mengencangkan kulit. Untuk tuiuan yang sama dipakai juga asam ribonukleinat
(ribonucleic acid = RNAJ dan asam desoksiribonukleinat (deoxyribonucleic ocid

= DNAJ.

Sari jaringan tubuh yang dipakai dalam kosmetika berasal dari jaringan

hewani. Berdasarkan metode ekstraksi didapatkan sari iaringan sederhana
(simple tissue extractl (diperoleh melalui extraksi langsung organ atau jaringan

hewan dan khasiatnya berdasarkan zal-zat yang terdapat dalam pati sari alat

atau ,aringan yang bersangkutan] dan sari ]aringan yang mengalami aktivitas
secara biologis (biologically activoted tissue extract) yang diperoleh dari

.iaringan dengan kadar seienis zat anti terhadap proses penuaan yang

ditingkatkan/bo rdach atau dihasilkan dari iaringan yang sebelumnya dibebani
tekanan/srress sehingga dalam iaringan tersebut dibentuk zat-zat stimulator
biogen/filatov. Zat-zat stimulator biogen dianggap memiliki efek perangsangan

terhadap pernapasan sel dan pertumbuhan berbagai biji dan benih.

Serabut-serabut kolagen merupakan unsur kulit jangat, disamping
serahut-serabut elastin, retikulin, dan zat dasar yang menyerupai selai dan

terdiri atas protein. Dalam keadaan normal zat dasar ini memungkinkan
penyerapan, dan pertukaran air dan gas. Serabut-serabut kolagen adalah unsur
yang memberi kekuatan pada kulit jangat. Kolagen adalah suatu protein yang
terdiri atas berbagai asam amino, misalnya glisin, prolin, hidroksiprolin, alanin,
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leusin, arginin, asam aspartat, asam glutamat, dan asam-asam amino lainnya
dalam jumlah kecil. Kolagen merupakan komponen penting kulit dan sangat
menentukan keadaan jaringan ikat. Dalam jaringan ikat muda kolagen terdapat
dalam bentuk yang mudah lantt (soluble colldgen]. Bila kulit menua, kolagen itu
berubah menladi bentuk yang sukar larut, dan kaku. Serabut-serabut kolagen
demikian akan kehilangan daya mengembung dan daya untuk menyerap air.
Untuk menghambat perubahan-perubahan negatif pada permukaan kulit
sebagai akibat pengerasan serabut-serabut kolagen karena proses penuaan,
dapat diberi hasil uraian (hydrolistate) kolagen yang mudah larut, semata-mata
untuk menggantikan kolagen yang telah menjadi keras. Kolagen yang mudah
larut diperoleh dengan cara ekstraksi kulit anak lembu. Cara ekstraksi sangat
menentukan mutu kolagen yang dihasilkan, karena pada proses tersebut
hendaknya struktur dan susunan kimiawi kolagen tidak mengalami perubahan.
Mekanisme perubahan kolagen adalah suatu proses yang sangat kompleks, dan
berkaitan dengan pembentukan fibril serta serabut, regulasi enzim pada
sintesis, modifikasi dan penguraian kolagen. Penggunaan kolagen ini dapat
memperbaiki kekenyalan kulit, melicinkan permukaan kulit, meningkatkan
kelembaban kulit, serta memperbaiki fungsi pembuluh-pembuluh kapiler kulit
sehingga digunakan untuk peremajaan kulit.

Liposom adalah kantong-kantong kecil berbentuk bulat, berdiameter
antara 25 dan 5000 nm dengan membran yang terdiri dari 2 lapisan molekul
yang amfifilik dari fosfolipid. Fosfolipid dibentuk oleh sel-sel basal epidermis,
semakin ke arah stratum korneum kandungannya semakin menurun dan
diubah menjadi sphinggolipid, asam lemak dan kolesterol. Fosfolipid
merupakan komponen utama di stratum malpigi yang berfungsi menahan dan
memberikan air pada kulit. Liposom mengandung bahan-bahan yang larut
dalam air dan lemak, mempunyai afinitas yang tinggi terhadap membran sel,
dan dapat meningkatkan fungsi pelembab kulit secara alaniiah. Kosmetika yang
mengandung bahan yang tidak dapat diserap oleh kulit dapat diberikan melalui
liposom (sebagai alat transport bahan esensialJ sehingga dapat dicapai tujuan
pemakaian kosmetika tersebut.

Ceromide termasuk kelas baru lipid yang juga terdapat pada kulit
manusia. Bahan ini mulai dibentuk di stratum granulosum dan merupakan
komponen utama lemak interselluler dan berfungsi memperbaiki kehilangan
air dari kulit, berperan pada fungsi barrier stratum korneum. Oleh sebab itu
bahan ini digunakan dalam kosmetika pelembab. Dengan pemberian secara
topikal pada kulit, bahan ini akan merangsang fungsi lipid barier dan
memperbaiki keadaan kulit.

Di dalam dermis, 70% iaringan ikatnya adalah kolagen, sedangkan 50%

adalah.jaringan elastin. Elastin bertanggung jawab atas sifat elastisitas jaringan
ikat. Bahan ini bersama kolagen digunakan dalam produk perawatan kulit dan
rambut.
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Bahan dasar dermis terdiri dari garam, air dan glikosaminoglikan yang
membentuk molekul kompleks yang disebut proteoglikan. Asam hialuronat
termasuk dalam kelompok glikosaminoglikan yang terdapat dalam dermis.
Manfaat asam hialuronat adalah sebagai pelumas untuk iaringan kolagen dan
mencegah perubahan kolagen yang larut menjadi kolagen yang tidak larut.

Royal jelly merupakan makanan untuk ratu lebah, dan dihasilkan oleh
lebahlebah pekerja mengandung berbagai vitamin, terutama vitamin B-
kompleks, asam pantotenat, dan protein. Zat ini merangsang peredaran darah
dalam kulit. Madu alam diperoleh dari sarang lebah dan mengandung gula,
protein, berbagai enzim, mineral, vitamin, terutama vitamin A, dan
biostimulansia. Digunakan terutama untuk masker.

Sekarang dikenal pula propolis, yang merupakan cairan lipofilik
berwarna coklat kuning sampai coklat tua atau bahkan kehijauan dan kadang
gelap. Propolis ini berbentuk seperti lilin ketika dingin, dan terasa lengket
ketika hangat. Oleh karena itu sering disebut lem lebah. Propolis biasanya
digunakan lebah untuk menutup dinding sarang dan memperkuat perbatasan
dalam sarangnya serta pintu masuk sarang. Propolis yang diproduksi lebah ini
digunakan untuk kosmetika selain digunakan .luga dalam kedokteran gigi
sebagai anestesi topical. Propolis digunakan dalam banyak pasta gigi, obat
kumur untuk persiapan pengobatan radang gusi dan stomatitis. Untuk
kosmetik propolis digunakan untuk pembuatan krim wajah, salep, lotion, dan
larutan.

2. Biokosmetika dari Nabati

Biokosmetika yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dapat dari sari
tumbuh-tumbuhan, minyak-minyak nabati, minyak-minyak atsiri, sari buah,
dan serbuk sari bunga. Biokosmetika ini antara lain sari hamamelis, sari jadam,
sari saninten, minyak nabati (minyak benih, minyak advokatJ, minyak atsiri
(azulen, minyak cendana, minyak lavender, minyak permen, minyak kenangaJ,
sari buah seperti sari ketimun, ragi, serbuk sari bunga, dan asam alfa hidroksi.

Sari hamamelis diperoleh dari ekstraksr daun dan kulit tumbuhan /1alra
homamelis vieginid L. Aqua hamamelis didapatkan dengan cara penyulingan
atau destilasi tanpa menggunakan zat penyamak atau tanin. Sari daun dan kulit
hamamelis berisi zat hamamelistanin (digaloiheksosa), suatu zat penyamak,
kolin, dn minyak atsiri. Digunakan untuk masker dan kompres dan berkhasiat
sebagai astringen dan zat anti radang. Sari jadam sokotrina (Aloe perryi Baker),
jadam Curacao (Aloe barbadensis Miller), atau jadam Tanjung Harapan (Aloe
ferrox Miller) mengandung Z2o/o aloin, 0,5%o aloemedin, dan ester p-
tanolkumarat, digunakan secara kosmetis pada radang kulit sebagai emolien.
Sari saninten (Aesculus hippocastonum Ll mengandung zat aktif aescin [suatu
saponinl yang dapat menghambat edema dan mengurangi kerapuhan /fragilitas
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pembuluh darah. Di samping itu terdapat flavonglukosida yang dapat
memperbaiki tonus vena.

Minyak nabati meliputi minyak benih (germ oil) dan minyak advokat
{avocado olll. Minyak benih diperoleh dari biji/benih terutama mengandung
vitamin E, provitamin A, D, F dan fitohormon. Dalam golongan ini termasuk
minyak benih gandum {wheat germ oi[) dan minyak benih iagtng (corn germ
oiIJ. Minyak advokat (avocodo oiIJ mengandung vitamin A, B, D, E, F, K, dan
fitohormon.

Minyak atsiri (essential oil) dihasilkan dari penyulingan unsur tumbuh-
tumbuhan yang berbau aromatis dan bersifat mudah menguap. Azulen
merupakan suatu cairan biru hasil penyulingan bunga chamomile dari
tumbuhan Matricaria chamomilia, berfungsi sebagai desinfektan ringan dan
mengurangi peradangan. Minyak cendana (sandalwood oil] mengandung alfa
dan beta santolol, turunan seskuiterpenalkohol, dan berkhasiat meredakan
luka bakar, pusing kepala, neuralgia, serta mencegah pengeringan dan
pengelupasan kulit. Minyak lavender (lavender oiIJ penting bagi industri
parfum dan berfungsi untuk mengatasi hiperfungsi kelenjar keringat. Minyak
permen Qteppermint oil) mengandung mentol, sehingga menyebabkan rasa
dingin pada kulig sehingga digunakan pada komponen tonic lotion. Minyak
kenanga {conanga oil, ylang-ylang olll dihasilkan dari Canangium odoratum
Bal11 mengandung geraniol, ester linalol, asam asetat dan asam bensoat, p-
kr'esolmetileter, kanadinen (suatu seskuiterpenJ, dan turunan fenol. Minyak ini
berkhasiat menenangkan (soothing) kulit berdaya antiseptik.

Sari buah Wuit juice) setelah diolah sehingga menghasilkan produk
yang stabil dan tahan lama dapat dipergunakan untuk membuat losion atau
krim dalam kosmetika. Umumnya sari buah mengandung vitamin-vitamin,
minyak atsiri, asam amino, pektin, dan unsur-unsur mikro. Sari buah berkhasiat
untuk menyokong keseimbangan metabolisme kulit, dan sari buah yang
diabsorpsi pada stratum korneum membuat permukaan kulit menjadi lembut
dan halus. Sari buah juga dapat menembus transepidermis dan mempengaruhi
proses keratinisasi dan hidrasi lapisan-lapisan epidermis. Buah-buah yang
dipakai sarinya antara lain jeruk, sitrun, apel, tomat, wortel, dan ketimun. Sari
buah ini berkhasiat sebagai pelembab, pelicin, penenang, pengencang, dan
penyegar kulit. Sari ketimun (cucumber juice) mengandung vitamin, asam buah,
protein, lipida, sulfur, fosfor dan mineral-mineral lain, auksin, enzim askorbase,
dan askorbinase. Sari ketimun yang segar atau potongan-potongan tipis
ketimun bila dioleskan atau ditoreh pada kulit menurut perawatan tradisional
Eropa dapat menghilangkan noda-noda hiperpigmentasi terutama yang terjadi
pada kehamilan (kloosma gravidarum). Sari ketimun juga bekerja sebagai
astringen ringan, mempunyai efek bleaching lemah, efek yang baik terhadap
granulasi, dipakai sebagai komponen masker dan kompres.

Ragi (yeasrJ mengandung protein, berbagai enzim, mineral, vitamin
terutama vitamin A, biostimulansia. Pemakaian untuk masker. Serbuk sari
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tlunga Qtollen) ekstraknya mengandung banyak protein dan fitohormon.
Protein ini kadang-kadang dapat menimbulkan reaksi alergi kulit' Ekstrak
serbuk sari terutama dipakai untuk kulit yang menua dan untuk kulit dengan
peredaran darah yang buruk.

Serbuk sari bunga mengandung banyak protein dan fitohormon. Protein
ini kadang-kadang dapat menimbulkan reaksi alergi kulit. Ekstrak serbuk sari
terutama dipakai untuk kulit yang menua, dan untuk kulit dengan peredaran
yang buruk.

Asam alfa hidroksi ( AAH ) adalah asam karbosilat yang memiliki gugus

hidroksi pada posisi alfa. Secara alamiah zat ini terdapat dalam buah-buahan
dan yoghurt. Sebagai contoh :

- asam glikolat : gula tebu

- asam laktat : yoghurt

- asam tartat : apel

- asam sitrat : jeruk

Manfaat bahan ini adalah sebagai emolien, meningkatkan pergantian sel

kulit dan pembentukkan sel-sel baru, mengurangi ikatan antar kemosit dan
mensintesis kolagen sehingga dapat mengurangi keriput halus, membentuk
kulit halus dan sehat serta memperbaiki tekstur kulit. Oleh sebab itu bahan ini
bermanfaat bila digunakan sebagai emolien bagi kulit kering, peremajaan kulit
tua dan memperbaiki parut bekas akne.

Secara umum, vitamin, herbal, berbagai minyak, dan ekstrak botani
dapat digunakan dalam cosmeceuttcal' tetapi produsen tidak dapat mengklaim
bahwa produk ini mampu menembus lapisan luar permukaan kulit atau

memiliki efek seperti obat atau terapeutik. Untuk label kosmetik, tidak ada
pembagian antara bahan aktif dan bahan-bahan lain yang diperlukan. Semua

bahan yang digunakan dalam pembuatan kosmetik terdaftar bersama-sama.

Herbal yang paling penting berkaitan dengan dermatologi seperti
cosmeceuticals antara lain teh, kedelai, buah delima, biji anggur, chamomile,
kurkumin, comfrey, allantoin, dan aloe. Teh hiiau dan hitam, kedelai, dan delima
telah diuii klinis untuk mengatasi penuaan dini. Dan parameter ekstrinsik telah
diterbitkan. Beberapa botani berbasis cosmeceuticals memiliki kegunaan yang
didukung oleh ilmu pengetahuan berbasis bukti.

Krim anti penuaan yang kini banyak digunakan di pasaran dan telah
dievaluasi antara lain Rosmarinus officinalis, Vitis vinifera (ekstrak biji anggur],
Citronellol, Limonene, 0enothero biennis (evening primrose), Glycyrrhiza glabra
(ekstrak licoricel, Aframomum ekstrak biji angustifolium, diosgenin (ubi liar),
furfuryladenine (kinetin), dan Ergothioneine.

Bahan untuk menghambat perkembangan kanker meliputi teh hijau,
ekstrak biji anggur, vitamin E, dan beta-karoten. Beberapa bahan seperti
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minyak peppermint digunakan dalam cosmeceuticdls untuk produk kebersihan
pribadi, makanan, dan produk farmasi untuk memberi wewangian.

3. Biokosmetika dari Maritim

Biokosmetika yang berasal dari sumber maritim yang digunakan
sebagai kosmetika adalah yang mengadung zat biologis aktif. Biasanya berasal
dari plankton dan ganggang laut.

Plankton adalah vegetasi yang hidup dalam laut, dan terdiri atas
berbagai ienis mikroorganisme. Bahan ini kaya akan mineral, terutama sulfur.
Ekstrak plankton dapat digunakan untuk kulit kering, tapi iuga untuk kulit
berlemak, berkat kadar belerangnya yang berdaya reduktif.

Ganggang laut atau algae mengandung lendir, asam garam, dan unsur-
unsur mikro; terutama dicampur dalam kosmetika kulit kering.

4. Hormon dan Vitamin

Pemakain hormon dalam kosmetika tidak dapat dibenarkan, kecuali
apabila dilakukan dibawah pengawasan dokter. Demikian karena pemakaian
krim hormon dalam waktu lama dapat mengacaukan keseimbangan hormonal
dalam darah dan efek samping sistematik yang misalnya men,di nyata sebagai
gangguan-gangguan menstruasi. Krim hormon yang mengandung estrogen
dianjurkan untuk pelanggan dalam masa menopause dengan tuiuan untuk
memperbaiki penampilan kulit yang tua. Kosmetika demikian diperbolehkan
mengandung paling banyak 10.000 kesatuan internasional estrogen setiap 28.
35 gram krim, dan pemakaianya dibatasi maksimal setengah sendok teh tiap 24
iam, sehingga dalam satu bulan paling banyak dipakii 20.000 kesatuan
internasional estrogen. Dosis ini dianggap tidak menimbulkan akibat umum,
gangguan sistem reproduksi.

Vitamin-vitamin dapat digunakan dalam kosmetika, asal dalam dasar
krim yang sesuai, dengan memperhatikan termolabilitas dan kepekaan
berbagai vitamin terhadap oksigen, dan sinar ultraviolet.

Vitamin A berguna sebagai pelindung epitel, dan merangsang
epitelialisasi jaringan kulit; sebagai ester asetat atau palmitat dalam kosmetika
dipakai untuk kulit yang merah, kasar, kerin& dan generatif. Kekurangan
vitamin A menyebabkan peningkatan keratinisasi secara abnormal
(hiperkeratosisJ; lapisan tanduk menutupu folikel rambut, sehingga sekresi
sebum terhambat, dan terbentuk komedo (blackheadJ yang mudah menjadi inti
infeksi. Vitamin A dalam kosmetika merangsang granulasi dan mencegah
kreratinisasi berlebihan sehingga kulit menjadi lebih halus dan licin, sedangkan
turgor jaringan pun meningkat.
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Vitamin B kompleks adalah vitamin yang mudah larut dalam air;

berperan pada sintesis ko-enzim dalam sel-sel, dan mempengaruhi peredaran

darah kulit.

Vitamin E berfungsi sebagai antioksidan, kekurangan vitamin E

menyebabkan gangguan metabolisme, regenerasi sel yang lambat, gangguan

fungsional sistem reproduksi, kekurangna pembentukkan hormon seks, dan

kegagalan darah perifer. Pengguanaan kosmetika yang mengandung vitamin E,

dan vitamin A pada kulit waiah bertujuan untuk memperbaiki semua, yakni
memperbaiki peredaran darah kulit akhirnya kebaikan keadaan kulit.

Vitamin F termasuk golongan asam-asam lemak tak jenuh funsaturoted
fattyacid), seperti juga asam linolat, asam linoleat, dan asam arakidonat. Asam-

asam lemak ini juga disebut asam lemak esensial, sebab tidak dapat dibentuk
sendiri oleh tubuh manusia, dan bersifat tak jenuh ganda ( poly-unsaturated ).
Banyak terdapat pada minyak benih gandum, dan kacang kedelai.

Biotin atau Vitamin H dipakai sebagai salah satu komponen campuran
vitamin dalam kosmetika untuk perawatan kulit guna menghambat gangguan

metabolisme yang dapat menyebabkan peradangan. Memang biotin merupakan
unsur penting untuk berlangsungnya fungsi-fungsi kulit dengan baik.
Kekurangan biotin menimbulkan radang, dan pengelupasan kulit.

E. Cara Pembuatan dan Evaluasi Sediaan Kosmetika Perawatan Kulit
Untuk membuat kosmetika yang aman, ada beberapa faktor yang harus

diperhatikan, yaitu :

i1l Tujuan pemakaian kosmetika itu, apakah untuk iklim panas atau iklim
dingin, apakah matahari bersinar terik atau tidak, apakah lingkungan di
sekitarnya panas kering, panas lembab, atau dingin kering [seperti
Amerika dan Eropal, dan bagaimana jenis kulit orang yang akan
memakainya.

(Z) Pemilihan bahan baku yang berkualitas tinggi dan tidak berbahaya untuk
kulit dan tubuh, yaitu yang tidak menimbulkan iritasi, alergi,
fotosensitisasi, dan lain-lain.

(31 Pemilihan zat pewarna dan zat pewangi yang tidak menimbulkan reaksi

iika terkena sinar matahari (non-fotosensiti0.

(4) Cara pengolahan yang ilmiah, modern, dan higienis.

tsl Harus dibuatpH seimbang (pH-balanced).

(6) Pengujian klinis hasil-hasil produk sebelum disebarkan kepada
masyarakat.

(7) Pemilihan kemasan yang baik yang tidak merusak produk dan kulit
pemakainya.
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Kosmetika dengan pH seimbang (pH-balanced) merupakan jenis
kosmetika teknologi baru. Kosmetika ini telah lama digunakan di negara-
negara vang sudah maju, misalnya Jerman dan Amerika. lenis ini muncul untuk
memperbaiki kosmetika yang bahan bakunya sudah baik, tetapi tetap
menimbulkan gangguan pada kulig misalnya kulit menjadi kering dan retak-
retak walaupun tidak terkena sinar matahari atau udara yang panas kering atau
dingin kering, dan kulit mudah ditumbuhi kuman atau jamur.

Dalam "Buku Ajar Praktik Kebidanan" yang ditulis oleh Ruth Johnson dan
Wendy Taylor (tahun 2005J dituliskan bahwa pH kulit yang asam (acid mantle)
akan memberikan perlindungan kulit terhadap infeksi. Pemakaian sabun yang
bersifat alkali atau basa akan membuat pH kulit berubah, sehingga kulit mudah
terinfeksi oleh mikroorganisme.

Setelah dilakukan penelitian, ternyata kosmetika itu terlalu jauh beda
keasamannya dengan keasaman fisiologis kulit pemakai. Misalnya, banyak
sabun cuci yang membuat kulit tangan kering atau retak-retak dan kemudian
ditumbuhi jamur. lni disebabkan sabun cuci tersebut banyak mengandung soda
hingga jauh lebih basa [alkalis) daripada keasaman kulit sehingga kulit tidak
dapat menyesuaikan diri. Sebaliknya, asam cuka, misalnya, dapat juga merusak
kulit karena terlalu asam.

Sifat asam yang normal [fisiologis) pada kulit karena adanya mantel
asam, seperti yang telah disebutkan di atas mengenai fungsi kulit. Donna L.
Wong, dan kawan-kawan menulis dalam "Buku Ajar Keperawatan Pediatrik
Wong Ed.6 Vol. 1" ftahun 2009] bahwa salah satu pertimbangan
membersihkan kulit adalah menjaga mentel asam kulit yang dibentuk oleh
lapisan tanduk teratas epidermis, keringa! lemak superfisial, produk
metabolisme, dan substansi eksternal seperti zat-zat kimia.

jika kosmetika terlalu asam atau terlalu alkalis, mantel asam kulit lama
kelamaan akan rusak karena tidak dapat menyesuaikan diri dengan keasaman
yang terlalu asam atau terlalu alkalis tersebut. Dalam kondisi yang demikian,
kulit akan rusak karena kehilangan pelindung dan mudah terserang iamur dan
kuman.

Mantel asam kulit tidak akan rusak jika kosmetika yang dipakai
keasamannya (dinyatakan dengan pHJ sama dengan keasaman kulit normal.
Untuk tujuan ini, dibuat ienis kosmetika yang dinamakan kosmetika dengan pH
seimbang fpH balanced'), yang artinya pH-nya disesuaikan dengan pH normal
kulit yang sehat. pH normal kulit yang sehat adalah 4,5-6,5 yang dapat diukur
dengan alat yang bernama pH-meter. Kita iuga dapat mengetahui dan
mengukur pH kosmetika secara kasar dengan menggunakan kertas lakmus atau
indikator universal yang dapat dibeli di apotik.

Dalam pembuatan susu pembersih misalnya, maka pembuatannya
dengan cara seng oksida dilarutkan dengan air, lalu ditambahkan alkohol dan
aduk hingga rata, dan tambahkan gliserin dan aduk lagi, dan setelah minyak
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melati sebagai pewangi dimasukkan diaduk lagi hingga homogen baru
dimasukkan ke dalam botol.

Dalam buku "Tampil Cantik dengan Perawatan Sendiri" yang ditulis oleh

Kinkin S. Basuki (tahun 2001) disebutkan bahwa susu pembersih merupakan
sediaan emulsi yang berisi minyak mineral dan susu. Karena kandungan

minyak sedikit maka penggunaan susu pembersih ini dianjurkan untuk kulit
jenis normal.

Dalam buku "Farmasetika Dasar dan Hitungan Farmasi" yang ditulis oleh

Syamsuni (tahun 2006) menyebutkan bahwa krim fcremoresJ adalah bentuk
sediaan setengah padat berupa emulsi yang mengandung satu atau lebih bahan

aktif yang terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai dan

mengandung air tidak kurang dari 600/o. Cara pembuatan krim, bagian lemak

dilebur di atas tangas air, kemudian tambahkan bagian airnya dengan zat
pengemulsi. Setelah itu, aduk sampai terbentuk suatu campuran yang

berbentuk krim.

Alat-alat yang digunakan dalam proses pencampuran bahan-bahan dalam
pembuatan krim antara lain spatula, mortar, dan stamper.

Gambar 2.5 Spatula

Isumber: http://tsffaunsoed20l 0.wordpress.com/]

Spatula ini drgunakan untuk mengambil bahan sebelum dicampurkan.
Pencampuran bahan itu sendiri dilakukan menggunakan mortar dan dan
stamper.
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Cambar 2.6 Mortar dan stdmper

Untuk krim pembersih yang mempunyai viskositas atau kekentalan yang
lebih tinggi daripada susu pembersih, kita dapat mancampurkan spermaceti,
malam tawon, olive oil dan paraffin, dipanaskan hingga mencair. Dan dalam
panci lain wolvet dipanaskan hingga suhu 40"C, air dipanaskan hingga suhu
40"C, setelah air panas tuangkan ke dalam cairan wolvet sambil diaduk, cairan
minyak dituang ke dalam campuran wolvet. Setelah krim sudah dingin parfum
dituangkan perlahan-lahan sambil terus diaduk hingga diperoleh emulsi yang

homogen.

Untuk pembuatan toning lofion trietanolamin dilarutkan dalam air,
kemudian tambahkan glikol dan diaduk hingga tercampur homogen, mentol
dilarutkan dalam alkohol dan larutan mentol ini diberi parfum, tuang ke dalam
larutan pertama, aduk hingga homogen.

Moisturizing cream dengan mencampurkan iadi satu magnesium
karbonat, kalsium karbonat, dan seng oksida. Parfum dijadikan satu dengan
gliserin. Campur kedua campuran di atas, tambahkan air mawar lalu aduk
hingga rata dan tuang aquades aduk hingga tercampur homogen. Masukkan

dalam wadah.

Masker wajah dibuat dengan cara kaolin dan asam salisilat dilarutkan di
dalam gliserin dalam mortar, tambahkan parfum dan kemudian masukkan air
sambil terus diaduk hingga meniadi emulsi halus.

F. Efek Penggunaan Kosmetika pada Kulit
Ada empat faktor yang dapat mempengaruhi dampak kosmetika

terhadap kulit, yaitu faktor manusia pemakainya, faktor lingkungan alam dari
pemakainya, faktor kosmetikanya, dan gabungan dari ketiganya.

(1) Faktor manusia.
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Perbedaan warna dan tipe kulit dapat menyebabkan perbedaan reaksi

kulit terhadap kosmetika. Kosmetika yang dibuat untuk ras kulit Kaukasia,

misalnya Amerika dan Eropa, dapat menimbulkan efek negatif yang merugikan
jika dipakai oleh ras yang lain, misalnya orang Asia atau lndonesia, karena

struktur dan jenis pigmen melaninnya berbeda. Pandangan tentang cantik dari
orang Kaukasia yang berkulit putih adalah bahwa kulit yang coklat itu sehat,

cantih dan menarih sedangkan pada orang Asia/lndonesia yang berkulit
coklat, kulit yang putih itulah yang cantik. Dampak negatif kosmetika dapat
juga terjadi bila kulit seseorang memang peka atau kurangnya pengetahuan

seseorang akan cara pemakaian kosmetika yang tepat.
Warna kulit, yang ditentukan oleh jumlah melanin dalam kulit, tumbuh

untuk memberikan keseimbangan antara mencegah kanker dan

memungkinkan sintesis vitamin D. Di kawasan bumi yang memiliki cahaya

matahari langsung dalam iumlah besar, ras Afrika hitam menumbuhkan kadar
melanin yang tinggi, di kawasan yang mataharinya kurang, ras Asia

menumbuhkan lebih sedikit melanin, dan ras kulit putih (Kaukausus)

bermelanin paling sedikit.
Setiap lingkungan memberikan pengaruh tersendiri terhadap kulit,

sehingga kosmetika untuk iklim panas/tropis, misalnya Indonesia, harus
berbeda dengan kosmetika untuk iklim dingin/subtropics. Misalnya Amerika
dan Eropa yang mempunyai empat macam musim, yaitu panas, gugur, dingin,
dan semi shingga sinar matahari sangat sedikit dan lemah karena terletak jauh

dari garis khatulistiwa,. Bahkan, di Indonesia pun, lingkungan dipantai yang

panas, pegunungan yang dingin, atau ruangan yang ber-AC memrlukan
kosmetika perawatan kulit yang berbeda.

(3J Faktor kosmetika
Kosmetika jika dibuat dari bahan-bahan yang berkualitas rendah atau

bahan-bahan yang berbahaya bagi kulit, pengolahanya kurang baik, atau
diformulasi tidak sesuai dengan manusia dan lingkungan pemakai, dapat
menimbulkan reaksi negatif atau krusakan kulit.

[4) Gabungan ketiga faktor di atas.
Dampak negatif yang mungkin timbul dari pemakaian kosmetika antara

Iain yang pertama adalah kondisi bercak-bercak merah. Kondisi ini tidak selalu
berkaitan dengan tempat pemakaian kosmetika, misalnya di mata disebabkan
pemakaian riasan mata atau di wajah karena pemakaian riasan wajah.

Dampak negatif kedua adalah keadaan reaksi fotosintesis seperti alergi,
tetapi baru diketahui gejalanya setelah terkena sinar matahari. Gejala yang
muncul adalah terasa gatal, timbul bercak merah dan kadang-kadang
kehitaman. Hal ini dikenal dengan istilah hiperpigmentasi. Kelainan ini banyak
disebabkan oleh kepekaan terhadap bahan wewangian, bahan pewarna, dan
antiseptik.

Dampak negatif selanjutnya adalah timbulnya jerawat. Hal ini bisa
disebabkan karena pemakaian kosmetika yang tidak tepat. Misalnya Pemakaian
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alas bedak yang berlebihan sehingga menutupi pori-pori kulit wajah dan
kelenjar minyak pun terhambat dan mengental di dalam menjadi ierawat.

Ada beberapa cara agar dampak negatif dari pemakaian kosmetika ini
tidak muncul. Antara lain sebelum menggunakan kosmetika semua aturan
pakai yang ada pada etiket atau brosur kosmetika tersebut dibaca dengan
seksama dan dipahami dengan baik. Sehingga tidak terjadi kesalahan
penggunaan kosmetika.

Cara yang lain, apabila pernah mengalami alergi dengan penggunaan
suatu zat yang terdapat dalam suatu produk kosmetika, maka jangan

menggunakan lagi suatu produk kosmetika yang mengandung zat tersebut.

Bukan hanya kosmetika riasan saia yang dapat menimbulkan efek
negatif pada kulit, kosmetika perawatan kulit pun dapat menimbulkan kelainan
pada kulit jika kurang baik bahan-bahan dan cara pembuatannya.

c. Pengaruh IkIim Tropis Indonesia terhadap Kulit

Indonesia terletak di garis khatulistiwa, dengan matahari yang bersinar
terik hampir sepanjang tahun. Suhu udaranya rata-rata 25" C, kadang-kadang
sampai diatas 33" C. Bentuk kepualauan yang terdiri dari lebih 13.000 pulau,
menyebabkan negeri yang beriklim tropis ini memiliki kelembaban udara yang
tinggi (75-80%1, karena dikelilingi laut. Keadaan iklim yang demikian memberi
pengaruh yang merugikan bagi kulit.

Panas dan lembabnya udara akan menyebabkan kulit meniadi lebih aktif
mengeluarkan keringat dan minyak, sehingga kulit mudah ditempeli kotoran,
debu, polusi, dan kuman-kuman yang beterbangan dibawa angin. Semuanya ini
menyebabkan kulit men)adi kotor dan mudah terkena penyakit kulit. Ada
sjumlah kosmetika riasan yang mengandung zat pewarna dan pewangi,
misalnya pemerah pipi, yang mudah menimbulkan efek negatif pada kulit
karena sinar matahari. Iklim di Indonesia juga berpengaruh kurang baik bagi
kulit untuk jenis kosmetika yang lengket berminyak yang umumnya berasal
dari negara beriklim dingin.

Sinar ultra violet dalam sinar matahari dapat menyebabkan kulit
terbakar, menua sebelum waktunya serta noda-noda hitam [hiperpigmentasi],
bahkan kanker kulit.

Pergantian dari hawa yang panas di luar rumah ke dalam ruangan yang
ber-AC dapat menimbulkan kekeringan dan keriput-keriput kulit karean udara
yang dingin tetapi kering itu mengisap air dari kulit.

Dalam jumlah yang sedikit, sinar matahari diperlukan untuk kehidupan
manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan di bumi ini. Di waktu pagi, sinar
matahari juga berguna untuk kulit, misalnya mengubah provitamin D meniadi
vitamin D yang penting bagi kulit. Berjemur atau berpanas-panasan secara

berlebihan di bawah sinar matahari yang terik banyak bahayanya bagi kulit dan
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kesehatan sehingga seseorang bisa ,atuh pingsan karena sngatan sinar

matahari, misalnya sewaktu olahraga.

Dalam waktu yang panjang, bahaya sinar ultraviolet dalam sinar

matahari, terutama sinar ultraviolet B (UV-B) yang dapat dapat menembus

sampai lapisan epidermis, dapat menyebabkan terjadinya kanker kulit' UV-A

yrng dapat *e.rembus sampai lapisan dermis tidak menyebabkan kanker kulit,
tetapi menyebabkan noda-noda hitam, noda-noda putih, atau kurangnya

kekenyalan kulit. UV-C yang lebih berbahaya daripada keduanya tidak sampai

ke permukaan bumi karena diserap oleh lapisan ozon di angkasa. Karena itu
peliharalah lapisan ozon tersebut.

Jumlah sinar ultraviolet yang diterima kulit tergantung pada berbagai

faktor, yartu kedekatan pada garis khatulistiwa, iam terkena sinar, kelembaban
udara, musim, dan lingkungan alam di sekitar kita. Resiko paling besar
penyinaratt ultra violet terjadi pada musim panas di semua garis lintang antara
pukul 10.00 sampai 14.00.

Jika sinar matahari sampai ke kulit, sebagian akan dipantulkan oleh

lapisan tanduk epidermis kulit dan sebagian lagi akan masuk ke dalam kulit.
Terbentuknya pigmen melanin yang berlebihan dan mengubah struktur dan

pertumbuhan sel-sel kuli! dapat menyebabkan berkurangnya kekenyalan kulit
dan terjadinya kanker kulit.

{--
Gelombang Pendek

Energi tinggi

Menurut "The World Book Encyclopedia" tahun 2006, sinar ultra violet
merupakan sinar tidak tampak yang panjang gelombangnya antara sinar violet
dan sinar tampak. Sumber utama sinar ultra violet adalah sinar matahari. Petir
dan loncatan petir di udara iuga menghasilkan sinar ttltra violet. Sinar ini dapat
dihasilkan dengan melewatkan arus listrik melewati gas atau uap seperti uap

air raksa. Sinar ini dapat mengakibatkan kulit terbakar. Terkena sinar ultra
violet yang berlebihan dapat mengakibatkan kanker kulit. Ultra violet dapat
membunuh organisme yang berbahaya dan mempunyai efek lain yang berguna
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dalam kehidupan manusia. Panjang gelombang sinar ultra violet lebih pendek
dari sinar tampak. Paniang gelombang merupakan iarak antara puncak dua
gelombang sering diukur dalam satuan unit nanometer. 1 nanometer atau nm
adalah satu per miliar meter. Panjang gelombang sinar matahari adalah antara
400 sampai 700 nm. Ilmuwan sekarang sedang bekerja dalam penelitian yang
bebeda dengan menggunakan jumlah yang berbeda untuk menghasilkan sinar
ultra violet dengan panjang gelombang terpendek, Ahli astronomi biasanya
menggunakan panjang gelombang 10 nm, sedangkan WMO (organisasi
meteorologi dunia spesial badan di bawah PBB) menggunakan 100 nm.
llmuwan membagi sinar ultra violet dalam tiga kategori yaitu: UV-A, UV-B, dan
UV-C berdasarkan panjang gelombang. Sedangkan WMO menggunakan range
antara 100-280 nm untuk UV-C, 280-320 UV-B, dan 320-400 nm untuk UV-A.
Panjang gelombang dari sinar ultra violet menentukan apakah dari suatu benda
memantulkan atau menyerap ultra violet atau menghantarkannya. Sebagai
contoh, sinar ultra violet dengan panjang gelombang yang panjang dapat
melewati kaca jendela. Kaca menyerap sinar ultra violet dengan panlang
gelombang yang lebih pendek meskipun pada benda yang lain dapat dilewati.

Sinar matahari juga dapat menimbulkan gangguan pada kulit walaupun
tidak langsung menyinari kulig seperti pantulan dari logam yang mengkilat,
pasir pantai, saliu, dan lain-lain. Di dalam air kulit kita iuga tidak terlindungi
dari sinar matahari, jadi sebaiknya kalau kita berenang atau menyelam yang
tidak terlalu dalam melindungi kulit menggunakan kosmetika pelindung kulit
atau tabir matahari.

H. Daftar Pustaka
Baran, Robert ad Howard I. Maybach. 2005. Textbook of Cosmetic Dermatology

third ed. Oxon: Taylor and Francis.

Basra, Dev. 7986. The Aging Skin. London: Diva Publishing.
Basuki, Kinkin S. 2001. Tampil Cantik dengan Perawatan Sendiri. lakarta:

Gramedia Pustaka Utama.

Bentley, Vicci. 2006. Siosat Jitu Awet Muda Panduan Lengkap Mengungkap
Rahasia Awet Muda. ]akarta: Esensi.

Brummer, Rudiger. 2006. Rheology Essentials of Cosmetic and Food Emulsions.
Humberg: Birkhauser.

Chang, Raymond. 2005. Kimia Dasor Konsep-konsep Inti Edisi Ketiga Jilid 1.

Jakarta; Erlangga.

De Groot, Anton C. ZOO5. Unwanted Effects of Cosmetics and Drugs Used in
Dermato logy, Amsterdam: Elsevier.

Departemen Kesehatan Republik lndonesia. 7995. Farmakope Indonesia edisi V.

Jakarta.

Dasar-dasar Kosmetika Untuk Tata Rias | 35



Dwikarya, Maria.201L. Merawat Kulit dan Waiah' rakartai Kawan Pustaka'

Fawcett, Don W. 2002. Buku Aiar Histologi Edisi 12.lakarta: EGC.

Graham-Brown, Robin dan Tony Burns' ZOO5. Dermanlogi: Catatan Kuliah Edisi

8. Jakarta: Erlangga.

Gruendemann, Barbara l. dan Billie Fernsebner. 2005. Buku Aiar Keperawatan

P eriop eratif. lakarta: EGC.

Hadiat, Moediadi, Nyoman Kertiasa, Sukarno, dan S. Soepomo' 2004' Kamus

Sains. fakarta: Balai Pustaka.

Hakim, Nelly dkk. 2001. Tata Kecantikan Kulit llntuk Tingkat Trampil' lakarta :

Meutia Cipta Sarana.

Jeyaratnam, l. dan David Koh. 2010. Buku Ajar Praktik Kedokteran Keria'

Iakarta: EGC.

Iohnson, Ruth dan Wendy Taylor. 2005. Buku Ajar Praktik Kebidanan lakarta:
EGC.

Openshaw, Florence. !978. Hairdressing Science. London: Longman Group

Limited.

Primadiati, Rachmi. 2001. Kecontikan, Kosmetika dan Estetika, ]akarta: PT

Gramedia.

Sani, Nazma Sabrina, Rofiah Rachmawati, dan Mahfud. 2012. "Pengambilan

Minyak Atsiri dari Melati dengan Metode Enfleurasi dan Metode

Ekstraksi Menguap" lurnal Teknik Pomits Vol l No. 1.

30 Oktober 2014.

Sissy. 2011. Sei Biologi: 1rgan Tubuh Manusia Telinga dan Kulit ]akarta: PT

Gramedia.

SIoane, Ethel. ZOO3. Anatomi dan Fisiologi untuk Pemula.lakarta: EGC.

Sumardjo, Damin. 2009. Pengantar Kimia Buku Panduan Kuliah Mahasiswa

Kedokteran dan Program Strata I Fakultas Bioesokta. fakarta: EGC.

Syamsuni. 2006. Farmasetika Dasar dan Hitungan Farmasi Jakarta: EGC.

Tano, Eddy. 1999. Teknik Membuat Kosmetik Tip Kecantikan.Iakarta: PT Rineka

Cipta.

Thay, Tan Hoan dan I(irana Rahardja. 2007. )bot-obat Penting, Khasiat,

Penggunaan, dan Efek-efek Sampingnyo. lakarta: Gramedia.

Time Life. 2002. Tubuh Manusia.lakarta: PT Tira Pustaka.

Traggoono, Retno I.S. dan Fatma Latifah. 2007. Buku Pegangan llmu
Pengetahuan Kosmetik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

36 | dr. Ehyra Yulia & Neneng Siti Silfi Ambarwati, M Si., Apt.



Tranggono, Retno I.S. 7996. Kiat Apik Menjadi Sehat dan Cantik. Jakarta : PT
Garmedia Pustaka Utama.

Underwood, J.C.E.7999. Patologi Umum dan Sistemik Jakarta: EGC.

Watson, Roger. 2002. Anatomi dan Fisiologi untuk Perowat..Jakarta: EGC.

Widya Wiyata. 2 004. Tubuh Kita.lakarta : PT Tira Pustaka.

Wong, Donna L. dkk. 2009. Buku Ajor Keperawatan Pediatik Wong Ed. 6 Vol. 1.

lakarta: EGC.

World Book, lnc.20O6. The World Book Encyclopedia Volume 20. Chicago.

I. Rangkuman
Kosmetika adalah sediaan atau paduan bahan yang siap untuk digunakan

pada bagian luar badan (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ kelamin
bagian luarJ, gigi dan rongga mulut, untuk membersihkan, menambah daya
tarih mengubah penampakan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baih
memperbaiki bau badan, tetapl tidak dimasudkan untuk mengobati atau
menyembuhkan suatu penyakit.

Cosmeceuticals merupakan penggabungan kosmetika dengan bahan-
bahan tertentu yang mempunyai efek farmakologis aktif untuk
mempertahankan fisiologi kulit yang sudah baih memperbaiki fisiologi kulit
yang kurang baih atau menyembuhkan kelainan-kelainan kulit tertentu
merangkap sebagai kosmetika yang menarik

Kosmetika hipoalergenik berarti produk kosmetika tersebut telah
diformula sedemikian rupa, sehingga zat-zat yan1 terkandung di dalamnya
sangat minimal menimbulkan alergi.

Kulit adalah organ terluar dan paling luas dari tubuh kita dengan
ketebalan bervariasi antara 0,005 sampai dengan 3 mm. Lapisan kulit dari
bagian dalam adalah subkutis, dermis, dan epidermis.

Dari lapisan terbawah hingga lapisan teratas lapisan epidermis terdiri
dari stratum germinativum, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum
lucidum dan strotum corneum.

Melanosit merupakan sel-sel yang mengandung butiran-butiran pigmen
melanin dan menentukan warna kulit seseorang. Melanin berfungsi melindungi
kulit dari sengatan sinar matahari.

Fungsi kulit antara lain: woter proof, menyaring zat-zat yang tidak
diperlukan badan melalui keringat, mengatur suhu tubuh, melindungi badan
dari ancaman Iuar, organ sekresi, dan membantu terbentuknya vitamin D.

Ada lima macam kosmetika perawatan kulit waiah, yaitu kosmetika
pembersih kulit wajah, kosmetika penyegar kulit wa,ah, kosmetika pelembab

kulit wajah, kosmetika pelindung kulit wajah, dan kosmetika
penipis/pengampelas kulit wajah.
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Tiga macam emulsi/krim pembersih: susu pembersih lcleansing milk),

krim pembersih dengan kadar air yang tidak terlalu tinggi, dan krim pembersih

yang berlemak.

Kosmetika penyegar kulit umumnya dalam bentuk cairan bening atau

lotion yang terbuat dari air murni hasil penyulingan, ditambah dengan bahan-

bahan seperti etanol untuk mengurangi minyak dan antiseptih kamfer untuk
menimbulkan rasa hangat segar pada kulit, dan garam aluminium supaya kulit di

sekitar pori-pori agak mengecil.

Biokosmetika merupakan kosmetika yang berasal dari bahan alam bisa

dari bahan hewani, bahan nabati, ataupun dari mineral.

Biokosmetika dari bahan hewani antara lain sari plasenta, sari iaringan
tubuh, sari embrio atau air ketuban lembu/ liquor amnii bovis atau serum
lembu, kolagen, liposom, ceramides, elastin, asam hialuronat, royal jelly atau

gelee royale, dan propolis.

Biokosmetika dari bahan nabati antara lain sari hamamelis, sari iadam,
sari saninten, minyak nabati [minyak benih, minyak advokat), minyak atsiri

fazulen, minyak cendana, minyak lavender, minyak permen, minyak kenangaJ,

sari buah seperti sari ketimun, ragi, serbuk sari bunga, dan asam alfa hidroksi.
Biokosmetika dari bahan maritim antara lain plankton dan gaggang laut'

Ada empat faktor yang mempengaruhi dampak pemakaian kosmetika.

Yaitu faktor manusia pemakainya, faktor lingkungan alam, faktor kosmetika itu
sendiri, dan gabungan dari ketiganya.

Sinar ultra violet terdiri dari sinar UV A, sinar UV B, dan sinar UV C.

Ketiga sinar UV ini mempunyai panjang gelombang yang berbeda, energi yang

berbeda, dan dampak yang berbeda iuga terhadap kulit. Untuk meminimalisasi
dampak negatif dari sinar ini dapat menggunakan krim tablr surya.

Ada beberapa dampak negatif yang dapat timbul dari penggunaan

kosmetika, seperti bercak-bercak merah, fotosensitisasi, dan timbulnya

ierawat.
Untuk membuat kosmetika yang aman, faktor yang harus diperhatikan

adalah tujuan pemakaian, pemilihan bahan baku, pemilihan zat pawarna dan
pewangi, cara pengolahan, pH, uji klinis, dan kemasan.
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J. Pertanyaan
1 Apa definisi dari kosmetika itu?
2. Sebutkan perbedaan antara kosmetika, cosmeceuticals, dan obat.
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kosmetika hipo alergenik.
4. Sebutkan susunan lapisan kulit dari paling bawah ke atas.
5. Apa fungi dari melanin?
6. Apa saja fungsi dari kulit.

7. Sebutkan macam-macam kosmetika untuk perawatan waiah, dan tujuan
dari pemakaian kosmetika tersebut.

8. Jelaskan macam-macam kosmetika pengampelas wajah.

9. Apa yang dimaksud dengan kosmetika pelindung wajah, jelaskan.

10. felaskan apa yang dimaksud dengan biokosmetika.

1 '1. Sebutkan macam-macam biokosmetika.

12. .lelaskan hubungan antara hormon dan vitamin dengan kosmetika.

13. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi dampak pemakaian
kosmetika.

14. Jelaskan dampak negatifyang dapat timbul dari penggunaan kosmetika.

15. Faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan untuk membuat
kosmetika yang aman?

16. Dari sediaan di bawah ini manakah yang merupakan cosmeceuticals:

a. sampo anti ketombe c. bedak penghalus wajah

b. hand body lotion d. lulur rempah wangi

1 7. Manakah pernyataan di bawah ini yang tidak benar:

a. sediaan kosmetika sama dengan obat, harus melalui uji klinis

b. kosmetika hipo alergenik relatif lebih aman untuk kulit sensitif

c. kosmetika tidak boleh digunakan oleh orang berkulit sensitif

d. dengan cosmeceuticals diperoleh kosmetika yang berfungsi ganda

18. Di bawah ini merupakan salah satu gejala alergi akibat penggunaan
kosmetika, kecuali:

a. kulit kemerahan c. timbul ierawat

b. gatal-gatal d. noda hitam pada kulit

I 9. Apa yang sebaiknya anda lakukan iika akan menggunakan krim wajah
yang baru pertama kali anda coba?

a. melihat brosur dan apabila terjamin langsung dipakai
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b. mencoba langsung Pada waiah

c. mencoba terlebih dahulu pada pergelangan tangan bagian atas

d. sebaikrya tidak ganti kosmetika, sehingga krim tersebut batal

digunakan

20. Apa hakekat kosmetika yang benar itu?

a. dapat membuat menghilangkan kerut pada wajah

b, dapat menghilangkan ketombe

c. dapat merubah penampilan seseorang

d. menghilangkan ierawat yang ada

21 . Mantel kulit mempunYai PH...

a. 2-3 b. 3-4,5 c. 4,5-6,5 d.7-9

22. Lapisan stratum granulosum merupakan lapisan berbutir yang terdapat
pada...

a. dermis b. epidermis c. sub kutis d. lapisan basal

23. Air yang terdapat dalam tubuh tidak dapat menguap karena kulit
mempunyai fungsi sebagai:

a. pelindung b. termostat c. waterproof d. ekskresi

24. Proses berkeringat merupakan fungsi kulit tidak berhubungan
dengan....

a. menurunkan suhu tubuh c. ekskresi

b. membuang zat-zat sisa d. pelindung

25. Sekresi kelenjar sebasea yang berlebihan pada kulit merupakan sifat
dari jenis kulit...

a. normal b. berminyak c. kering d. kulit tua

26. Pembersih kulit wajah yang telah menggunakan tata rias yang tebal
sebaiknya menggunakan..

a. susu pembersih c. krim pembersih tipe O/W

b. krim pembersih tipe W/O d. krim kadar air tinggi

27- Penambahan kamfer pada kosmetika penyegar kulit bertuiuan untuk...

a. mengurangi minyak c. antiseptik

b. menimbulkan rasa hangat segar d. pori-pori agak mengecil

28. Toning lotion merupakan cairan penyegar untuk...

a. kulit kering c. kulit normal
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b. kulit berminyak d. kulit berjerawat

29. Kosmetika pelembab kulit tidak cocok digunakan untuk...

a. kulit kering c. di ruangan ber AC

b. di pegunungan d. kulit berminyak

30. Penambahan lemak atau minyak pada masker bertuiuan untuk...

a. menghaluskan kulit c. menyegarkan kulit

b. kulit meniadi lentur d. peredaran darah kulit meningkat

3'1. Sari plasenta merupakan bahan yang mengandung zat-zat penting yang
sangat membantu dalam perawatan kulit...

a. bayi b. menua c. berminyak d. berjerawat

32. Kadar sari plasenta dalam kosmetika agar dapat bekeria dengan efektif
adalah...

a. 7-30/o b.3-5o/o c.5-7o/od.7 -9o/o

33. Biokosmetika berikut yang berasal dari hewani adalah...

a. ceramide c. sari jadam

b. sari saninten d. sari hamamelis

34. Radang dan pengelupasan kulit dapat dicegah dengan ...

a. vitamin A b. vitamin B c. vitamin E d.
vitamin H

35. Cula tebu banyak mengandung...

a. asam glikolat b. asam laktat c. asam sitrat
d.asamtartrat

36- Perbedaan tipe kulit akan menyebabkan perbedaan reaksi yang muncul
dari pemakaian kometika. Hal ini menuniukkan bahwa faktor yang
mempengaruhi dampak pemakaian kometika antara lain adalah faktor..

a. manusia b. lingkungan c. kosmetika d. cuaca

37. Gejala gatal, bercak merah, dan kadang kehitaman setelah terkena sinar
matahari merupakan dampak yang timbul akibat adanya...:

a. alergi b. fotosensitisasi c. ierawat d. komedo

38. Gejala yang muncul pada soal nomer 2, biasanya muncul karena
penggunaan ..

a. pewarna b. pengawet c. alas bedak d. emulgator

39. Di bawah ini merupakan salah satu geiala alergi akibat penggunaan
kosmetika, kecuali:
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a. kulit kemerahan c. timbul ierawat

b. gatal-gatal d. noda hitam pada kulit

40. Yang bukan faktor yang harus diperhatikan untuk memperoleh
kosmetika yang aman adalah...

a.pH b. uii klinis c. kemasan d. harga

42 | dr. Ehyra Yulia & Neneng Siti Silfi Ambarwati, M.Si., Apt.



BAB II
KOSMETIKA RIASAN KULIT

A. Produk Kosmetika
Produk kosmetika terus berkembang pesat seiak ditemukannya

kosmetologi dan kemudian diproduksi di industri-industri kosmetik. Kosmetika
biasanya dibuat oleh ahli farmasi dan kimia kosmetika. Formula sediaan
kosmetika terus berkembang seiring dengan perkembanBan teknologi produk
kosmetika. Seorang pembuat kosmetika harus memahami ilmu antomi fisiologi
kulit dan rambut disamping menguasai teknologi kosmetika.

Dalam teknologi kosmetika dipelaiari bagaimana kosmetika dapat
mempengaruhi jaringan-jaringan kulit dan rambut. Di samping itu iuga
dipelajari bahan-bahan apa yang harus dipilih untuk membuat sediaan
kosmetika yang baik sehingga tercapai sediaan yang diinginkan. Selain hal-hal
tersebut pembuat kosmetika harus dapat memilih bahan baku dan emulgator
yang tepat. Sehigga di sini terdaapat kombinasi antara ilmu dermatologi, ilmu
kimia, dan ilmu fisika.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan R[, kosmetika dibagi ke dalam
13 kelompok yaitu:

1. Preparat bayi, seperti minyak bayi dan bedakbayi.

2. Preparat mandi, seperti sabun mandi.

3. Preparat mata, seperti pensil alis dan eye shadow.

4. Preparat wangi-wangian, seperti parfum.

5. Preparat rambut, seperti sampo.

6. Preparat pewarna rambut, seperti cat rambut.

7. Preparat make up kecuali mata, seperti lipstik, bedak, dan blush on.

B. Preparat kebersihan mulut seperti pasta gigi dan mouth wash.

9. Preparat kebersihan badan, seperti deodoran.

10. Preparat kuku, seperti cat kuku dan losion kuku.

77. Preparat perawatan kulit, seperti pembersih dan pelembab kulit.

L2. Preparat cukur, seperti sabun cukur.

13. Preparat suntan dan sunscreen.

Selain penggolongan di atas, menurut cara pembuatannya, kosmetika
dibagi atas kosmetika modern dan kosmetika tradisional. Kosmetika modern
merupakan kosmetika yang berasal dari bahan kimia dan diolah secara
modern. Sedangkan kosmetika tradisional terbagi lagi atas tradisional murni

Dasar-dasar Kosmetika Untuk Tata Rias | 43



dan semi tradisional. Untuk yang tradisional murni, kosmetika tersebut berasal
dari bahan-bahan alam dan dibuat dengan proses atau cara yang diperoleh dari
turun temurun warisan nenek moyan& seperti lulur, mangir, bedak dingin,
minyak cem-ceman, dan lain-lain. Sedangkan kosmetika semi tradisional, bahan
dari alam tetapi diolah secara modern dan diberi bahan pengawet agar tahan
lama.

Menurut kegunaannya produk kosmetika juga dapat terbagi meniadi 6

kelompok :

a) kosmetika perawatan kulit (skin core cosmetics), yang antara lain pembersih
(cleanser) seperti sabun dan susu pembersih, pelembab (moisturizer),
pelindung kulit [sunscreen, sunblock), dan pengampelas kulit seperti peeling

dan scrub.

b] kosmetika riasan wajah, yang didominasi oleh bahan pewarna dan pewangi.

c] kosmetika perawatan rambut seperti sampo dan conditioner.

d) kosmetika pewarna, pengeritin& pelurus rambut dan hairspray

e) kosmetika perawatan bibir, alis dan bulu mata.

f) kosmetika perawatan kuku seperti krim kuku.

B. Bahan-bahan dan Cara Pembuatan Kosmetika Riasan Kulit
Bahan-bahan yang terkandung dalam kosmetika mempunyai fungsi yang
berbeda-beda yaitu :

1J Pelarut (solventl

Suatu larutan terdiri atas suatu zat pelarut dan zat yang dilarutkan di
dalamnya. Zat yang dilarutkan dapat berbentuk padat, cair, atau gas. Contoh
larutan zat padat dalam cairan garam dapur dalam air atau polimer
berbentuk film, larutan zat cair dalam cairan gliserin dalam air, larutan gas

dalam air air soda. Umumnya sebagai pelarut dipakai air, tetapi juga dapat
memakai susu, alkohol, atau minyak.

Pelarut yang paling banyak digunakan dalam cat kuku adalah alkil ester
(amil, etil, dan n-butil asetatJ dan eter glikol (propilen glikol monometil
eter]. Setiap pelarut mempunyai titik didih dan tingkat penguapan yang
berbeda, sehingga pembuat formula kosmetika dapat menyeimbangkan
beberapa pelarut untuk mencapai waktu pengeringan yang diinginkan.
Pelarut yang baik akan mudah melarutkan bahan padat dan mengurangi
viskositas atau meningkatkan kemampuan penggunaan sediaan kosmetika
tersebut.

2) Emulgator (surfactant)

Tuiuan utama dari produk kosmetik untuk memasok kulit dengan
lemak dan kelembaban. Produkkosmetik ini terdapat dalam salep, krim, gel,
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dan losio. Komponen prinsipnya selalu air dan minyak. Seperti kita ketahui
air dan minyak ini tidak tercampur, oleh karena itu diperlukan suatu bahan
yang dapat membuat air dan minyak ini bercampur. Bahan ini disebut
emulgator.

Emulgator memiliki sifat untuk menurunkan tegangan permukaan
antara dua cairan lemak/minyak dengan air sehingga memungkinkan kedua
cairan tersebut tercampur secara homogen. Di dalam sabun juga
ditambahkan emulgator agar dapat mengabsorbsi lemak ketika
dikombinasikan dengan air saat membilasnya. Contoh emulgator : lanolin,
lilin lebah, alkohol atau ester asam-asam lemak seperti setilalkohol,
gliserilmonostearat, trietanolamina.

3) Pengawet Qtreservative)

Bahan pengawet digunakan untuk meniadakan pengaruh
mikroorganisme terhadap kosmetika, sehingga kosmetika tetap stabil.
Kemampuan bahan pengawet membunuh mikroorganisme ini bisa bakteri
atau jamur, tetapi akan lebih baik jika bisa membunuh keduanya. Asam
sorbat mempunyai kemampuan aktivitas anti ,amur yang bagus, tetapi tidak
untuk anti bakteri. Paraben aktif untuk anti iamur, tetapi lemah untuk anti
bakteri terutama bakteri gram negatif. Pengawet yang ideal, mampu bekerja
efektifdalam konsentrasi atau jumlah yang rendah dan aman digunakan.

Bahan pengawet yang sering digunakan dalam kosmetika bersifat asam,
seperti asam benzoat fnipagin, nipasolJ, asam sorbat, dan senyawa fenol
(parabenJ. Aktivitas dari bahan pengawet dipengaruhi oleh pH. Aktivitas
asam benzoat dan asam sorbat lebih tiggi pada pH 4 daripada pH 5, 6, dan 7 .

Aktivitas paraben lebih tinggi pada pH 5 dibandingkan pada pH 6 dan 8,5.
Semakin tinggi pH aktivitas pengawet ini semakin menurun. Pengawet yang
baik harus stabil dalam semua kondisi pH dan suhu, sehingga pada saat
proses pembuatan tidak rusak.

Pengawet yang baik tidak berwarna, tidak berbau, dan dapat bekerja
berdampingan dengan bahan-bahan lain yang digunakan dalam pembuatan
kosmetika, serta mampu beker.ia aktif selam masa pembuatan maupun
sepanjang ,angka waktu yang diinginkan kosmetika tersebut dapat
dipergunakan.

Mikroorganisme tumbuh di fase air dan di persentuhan antara fase air
dan minyak. oleh karena itu, bahan pengawet agar dapat bekerja dengan
baik harus mempunyai daya kelarutan dalam fase air ini. Akan lebih baik lagi
.iika pengawet yang digunakan larut dalam air tetapi tidak larut dalam fase
minyak, sehingga tidak teriadi migrasi atau perpindahan bahan pengawet
dari fase air ke fase minyak.
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4l Pelekat (adhesiveJ

Bahan pelekat biasanya terdapat dalam kosmetika seperti bedal! agar

bedak dengan mudah melekat pada kulit, dan tidak mudah lepas Sebagai

bahan pelekat seringkali dipakai seng stearat dan magnesium stearat dalam

bedak.

5l Pengencang [a stringent)

Bahan pengencang mempunyai daya untuk mengerutkan dan

menciutkan jaringan kulit, biasanya dipakai zat-zat yang bersifat asam

lemah dalam kadar rendah seperti alkohol.

6J Penyerap (absorbent)

Bahan penyerap mempunyai daya mengabsorbsi cairan, seperti kalsium
karbonat dalam bedak dapat menyerap keringat di muka.

7J Desinfektan

Bahan desinfektan berguna untuk melindungi kulit dan bagian-bagian
lain tubuh terhadap pengaruh-pengaruh mikroorganisme. Sebagai

desinfektan sering dipakai etilalkohol, propilalkohol, asam borat, turunan
fenol, senyawa amonium kuartener, dan lainJain.

Bahan dasar kosmetika yang paling banyak digunakan adalah lemak
atau minyak. Namun bahan dasar lain iuga dapat digunakan seperti air, alkohol,
sediaan serbuk, dan lain-lain. Penggunaan lemak sebagai bahan dasar
kosmetika mempunyai efek-efek yang menguntungkan yaitu :

aJ lenis lemak yang berasal dari hewan dan tumbuh-tumbuhan dan malam

mudah diabsorpsi oleh kulit.

b) Lemak dapat membentuk lapisan tipis di permukaan kulit sehingga
berfungsi sebagai pelindun g {protective film) yang berguna untuk mencegah
penguapan air dari kulit sehingga kulit tidak kering.

cJ Lemak memiliki sifat pembasah (wetting effect) bagi keratin, sehingga dapat
berguna untuk memelihara elastisitas kulit dan mempertahankan kulit tetap
lembut dan halus.

dl Dapat melarutkan kotoran-kotoran yang Iarut dalam lemak seperti sisa-sisa
make-up sehingga sering digunakan dalam preparat pembersih.

e] Lemak hewan dan tumbuh-tumbuhan tertentu mengandung bahan aktif
seperti vitamin, hormon dan lestin yang bermanfaat bagi kulit'

Air sebagai bahan dasar kosmetika dapat diserap oleh kulit, namun
daya penetrasi air dan bahan-bahan yang larut dalam air lebih rendah
dibandingkan dengan lemak dan bahan-bahan yang larut di dalamnya. Daya
penetrasi bahan-bahan yang larut dalam air tergantung pada kandungan air
(water content) stratum korneum. Oleh sebab itu air bukan bahan dasar yang
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baik untuk mengantar bahan aktif masuk ke dalam kulit. Air banyak digunakan
dalam preparat pembersih, karena air mudah digunakan, melunakkan stratum
korneum dan dapat membersihkan kotoran yang larut dalam air. Namun air
tidak memiliki daya pembasah lrl':Jit {wetting effect) dan bukan merupakan

bahan pembersih yang sempurna. Untuk memperoleh efek pembersih yang

sempurna perlu ditambahkan bahan dasar lain seperti minyak, alkohol 20-4070

dan surfaktan.

Tidak dianjurkan pemakaian pelarut an-organik seperti alkohol, aseton,

eter, kloroform, dan lain-lain dalam kosmetika. Hal ini disebabkan karena

bahan ini dapat menimbulkan reaksi iritasi pada kulit. Tuiuan pemakaian

alkohol 20-40% dengan bahan dasar air adalah :

aJ Meningkatkan permeabilitas kulit pada air.

b) Mengurangi tegangan permukaan kulit sehingga meningkatkan daya

pembasah air.

c) Meningkatkan daya pembersih preparat terhadap kotoran yang berlemak'

dJ Bersifat sebagai astingent dan desinfektan

Kosmetika tata rias wajah adalah kosmetika yang diperlukan untuk
merias atau memperindah penampilan kulit dengan warna warni yang menarik
dan sering disertai zat pewangi untuk sekaligus mengharumkan bau kulit yang

dirias. Kosmetika riasan wajah terdiri dari foundation, face powder, cat bibir,
pemerah pipi, eye shadow, eye liner, maskara, dan pensil alis.

1. Foundation
Foundation make up adalah kosmetika yang mengandung foundation

cream dan bubuk bedak. Kosmetika demikian dapat dipakai untuk

menggantikan vanishing creom dan bedak dengan hasil yang lebih halus dan

rata. Ada tiga bentuk foundation yaltu poncake foundation, liquid foundation'
dan cream fiundation. Poncake foundotion hampir tidak dapat dibedakan dari

compact powder, berupa emulsi 0/W dan harus dikenakan memakai penghapus

yrng t".ri,, dan sewaktu dioleskan pada kulit wajah meninggalkan selaput

yang rata dan bagus. Kandungannya adalah minyak/lemak sabun-sabun

itearaC bubuk bedak, dan zat warna. Liquid foundation sebagian besar terdiri
air (50 %J. Disamping mengandung bahan pengikat air (humectant) iuga berisi

minyak/lemak, lanolin, sabun-sabun stearat, bubuk bedak, zat warna, air,

pengawet, pewangi. Cream foundation pada dasarnya terdiri atas vanishing

cream, bubuk bedah dan zat warna.

Contoh formula/ounddtion :

Magnesium silikat

Kalsium karbonat

Seng oksida

30 gr

150 gr

20 gr
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Gliserin

Parfum vanili

Air mawar

Aquades

Kaolin

Kalsium karbonat

Seng oksida

Tragakan

Titan dioksida

Parfum

10 gr

10 cc

150 cc

Secukupnya

100 gr

Cara pembuatan : magnesium silikat, kaolin, kalsium karbonat, seng oksida,

diaduk menjadi satu, aduk terus sambil dituangkan gliserin, menyusul air
mawar, lalu aquades sedikit demi sedikit dituang sambil terus diaduk hingga

menjadi bubur yang homogen, beri warna secukupnya.

150 gr

20 gr

6gr

3gr

secukupnya

2. Bedak

Bedak adalah campuran homogen beberapa macam bahan yang tidak

larut dalam air, dan berupa bubuk. Bahan-bahan bubuk ini dicampur dan

diaduk hingga merata dan halus, kemudian diayak sehingga hasil akhirnya
berupa campuran serbuk yang sangat halus. Syarat-syarat yang harus dimiliki
oleh bedak yang baik adalah menutupi cacat-cacat kulit secara sempurna,
melekat pada kulit dengan baih melicinkan kulit, memiliki daya serap yang

tinggi, dan memantulkan sinar ultra violet. Pada umumnya bedak mengandung
bahan-bahan sebagai berikut : seng oksida [sebagai daya penutup), seng stearat
(sebagai daya lekatJ, ralk / talcum venetum untuk daya pelicin, kalsium
karbonat dan magnesium karbonat sebagai daya serap, titanium oksida sebagai

daya penutup dan pemantul sinar ultra viole! zat pewarna, dan pewangi. Selain

dalam bentuk bubuk, bedak juga tersedia dalam bentuk padat (compact
powder) dan sebagai bedak cair {liquid powder). Bedak padat dibuat dengan

menambahkan bahan pengikat dalam campuran bubuk kering lalu adonan

dipres dalam bentuk cake. Bahan pengikat yang lazim dipakai untuk
menambahkan daya lekat bedak adalah campuran asam stearat dan tepung,

campuran emulgator yaitu suatu stearat dengan lemak seperti lanolin.

Contoh formula bedak padat :

Talcum ... 30 gr
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Cara pembuatan : tragakan dilarutkan dalam air sebanyak 80 cc, setelah larut
tuangkan ke dalam tepung lalu aduk hingga merupakan adonan, kemudian
cetak dan keringkan.

Bedak cair (liquid powder) berupa mikstur yang terdiri dari bubuk
kering dengan cairan yang terdiri dari air dan gliselin. Sebelum dipakai bedak
cair harus dikocok dengan baik supaya bahan padat tercampur merata dengan

cairannya, karena bedak ini bila dibiarkan terlalu lama akan terpisah dalam
fase padat dan fase cair. Contoh formula bedak cair:

Magnesium silikat ...........40 gr

Kalsium karbonat

Seng oksida

Gliserin

Parfum

Air mawar

Aquades

............30 gr

3. Eye Shadow

gte shadow adalah jenis kosmetika yang dipakai di dekat mata,

khususnya pada kelopak mata dan tersedia dalam warna-warna abu-abu

kebiruan, biru, biru-ungu, ungu, coklat-jingga, coklat tua, hiiau muda, hiiau tua,

kelabu kehijauan, putih kotor, dan sebagainya. Kadang-kadang ditambah

serbuk logam untuk memperoleh kerlingan metalik. Tersedia dalam bentuk
bubu( batang (sfick), dan lempeng yang dipadatkan [coke)' Bahan-bahan yang

dipakai dalam bayangan mata berbentuk batang dan lempengan adalah:

minyak-minyak/lemah lilin, malam, sabun stearat, zat warna yang larut dalam

minyak, dan zat pengawet. Contoh formula eye shadow:

,.,'...,',,.20 cc

............10 cc

............190 cc

............610 cc

26 gr

5gr

43 gr

,.,,,' 4 gr

...... 6 gr
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Ceresin

Minyak kapas

Minyak kastor

Carnauba wax

Parafin liquid

Cara pembuatan : magnesium silikat, kalsium karbonat, dan seng oksida
dicampur menjadi satu dalam satu wadah, parfum dicampur dengan gliserin
dan aduk hingga larut, tuang ke dalam campuran serbuk, tambahkan air mawar
dan aduk hingga homogen, tuang aquades dan diaduk dengan menggunakan

mesin pengaduk dengan kecepatan B0 rpm, diamkan selama 4 hari sebelum

dimasukkan ke dalam botol.



Titan dioksida 8gr

Cara pembuatan : semua bahan yang berminyak dipanaskan hingga suhu 70'C,

agar bahan tersebut tercampur dengan baih lalu angkat dari api, setelah suhu

menurun tambahkan titan dioksida, lalu tambahkan zat warna yang terdiri dari
iron oxid ochre shade 4 gram dan iron oxid siene shade 4 gram' Zat warna
sebaiknya dihaluskan terlebih dahulu baru dimasukkan ke dalam adonan

sambil diaduk hingga homogen, lalu dicetak.

4. Maskara

Maskara dipergunakan untuk menghitamkan bulu mata, tersedia dalam
bentuk padat dan cairan. Maskara padat dibuat dari bahan-bahan berupa
Iemak, Iilin, malam, zat warna hitam, aquades, dan etanol yang seluruhnya
dicampur menjadi emulsi jenis O/W dengan trietanolamin sebagai emulgator'
Maskara padat dikenakan memakai sikat basah dan emulsi akan mengering
pada bulu mata. Maskara cair dibuat dengan cara melarutkan bubuk tragacant.
Sediaan ini kurang baik, karena mudah hilang tersapu keringat atau air mata
dan dapat menyebabkan iritasijika masuk ke mata. Contoh formula maskara :

Cera alba 25bg

Stearin

Gliseril mono stearat

Vaselin

Trietanolamin

....... 15 bg

.,,,,..' 20bg

.. 10 bg

. 5bg

Gelatin

Pewarna 10 bg

12bgAquades

Cara pembuatan: gelatin direndam dulu dalam aquades, gliseril mono stearat,
cera alba, stearin, dan vaselin dipanaskan hingga suhu 70"C, setelah dingin
tuangkan trietanolamin, aduk hingga homogen dan masukkan zat warna, aduk
terus hingga warna tercampur rata.

5. Lipstick

Pemulas bibir atau llpstick adalah cat pewarna bibir yang dapat
berbentuk batanganfstick, krim, atau cair. Umumnya dibuat dari lilin
(carnauba, ozokerit, beeswax, candelila), minyak castor, malam, lemak, alkohol,
dan pigmen-pigmen yang dilumerkan diaduk merata, kemudian dituangkan ke
dalam cetakan. Meskipun lipsrick sudah mengandung bahan-bahan pelembab

,.',..,. B bg
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bibir, sebaiknya sebelumnya memakai pelembab bibir yang umumnya
berbentuk batangan dan tidak berwarna agar bibir selalu lembab, tidak kering
dan pecah-pecah. Dalam membuat pemulas bibir harus memenuhi persyaratan
: tidak mengandung zat warna yang beracun, warna tahan lama dan mudah
dipoles, tidak terlampau berminyak atau terlalu kering, tidak berkeringat, tidak
terlalu wangi, tidak ada rasa atau berasa tidak enak di bibir (alergi), tidak retak
dan berbintik, dan tidak terlampau mengkilat. Cera alba mudah lumer pada
suhu badan, mempunyai daya pulas yang baik dan mudah mengikat zat awrna
dengan kuat sehingga zat warna tidak mudah menjadi pudar atau hilan& serta
mberi pulasan yang rata dan halus. Lanolin adalah bahan yang mengikat zat
warna dengan kuat, zat warna yang dipakai 1-10 %o dari berat bahan
keseluruhan. Apabila pemulas bibir ingin dibuat lebih keras dapat
dipergunakan cera alba, cetil alkohol, spermaceti, dan malam parafin. Contoh
formula pemulas bibir :

)) or

'7 or

3gr

...... 6 gr

6gr

........ 72 gr

......- 1 gr

10 gr

Bahan pengawet

Parfum 1gr

Adep lanae

Oleum cacao

Oleum ricini

Butil stearat

Cetil alkohol

Asam bromat

Cera alba

Vaselin

Karnauba wax

Zatwarna

Vanilin

................... 0,1 gr
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Cara pembuatan : terlebih dahulu larutkan butil stearat dalam asam bromat,
selanjutnya disusul dengan oleum ricini, lalu campuran ini dimasukkan ke

dalam campuran adep lanae, baru zat warna dimasukkan ke dalam campuran
minyak dan dihaluskan hingga tidak ada butir-butir yang tertinggal. Masaklah
oleum cacao, cera alba, cetil alkohol, vaselin, dan carnauba wax hingga mencair,
lalu carnpuran ini dimasukkan dalam campuran pertama, aduk hingga zat
warna tercampur sempurna. Parfum, pengawet, dan vanilin dilarutkan dalam

alkohol sebanyak 5 cc. Jika campuran lemak sudah dingin masukkan larutan
parfum, aduk hingga merata dan tercampur sempurna.



6. Pemerah Pipi
Pemerah pipi dipakai untuk memberi warna merah [D1ush) pada pipi'

Dipakai di atas make up foundation. Dapat berupa bubuk, compact powder, dan

krim. Warna pemerah pipi umumnya merah sampai coklat, digunakan pada

pipi kiri dan kanan agar nampak sehat dan segar. Pergunakan pemerah pipi
yarg zat pewarnanya tidak bersifat fotosensitif. Sebaiknya tidak memakai
pemerah pipi di siang hari karena banyak zat warnanya dapat menimbulkan
noda-noda hitam. fiou.gh atau blusher ini dapat berupa cairan yang

mengandung zat warna kurang dari 1 %o dan dapat terlarut membentuk lapisan
film (bentuk cairan ini kurang dapat dikontrol karena tidak terlalu mampu
merata pada kulitJ, krim mengandung bahan pigmen 5-100/o seperti alas bedak
tanpa kandungan air dan terdapat dalam bermacam warna, stik merupakan
modifikasi bentuk krim yang sedikit menyerupai bentuk makeup untuk
menutupi cacat, bedak mengandung bahan pigmen 35o/o yang dipadukan
menjadi bentuk yang lebih padat, dan jelly yang merupakan modifikasi dari
bentuk cairan. Contoh formula pemerah pipi yang berbentuk bedak :

Talkum 38 gr

20 grKaolin

Seng oksida

Parafin liquid 1cc

Seng stearat 4gr

Cara pembuatan:bahan yang berupa serbuk kasar dihaluskan ke dalam
mortar, lalu digerus hingga hancur dan halus benar, kemudian tuangkan
parafin liquid, aduk selama 15 menit, sambil diaduk masukkan zat warna, aduk
terus sampai homogen dan cetak.

7. Eye Liner
Eye liner berbentuk cairan kental seperti krim yang dikemas dalam

botol atau berbentuk seperti bedak padat yang dimasukkan dalam kayu pensil
(kajol), dipergunakan untuk mempertegas garis mata pada tepi kelopak mata
atas dan bawah, serta untuk mengubah penampilan garis mata agar mata yang
kecil nampak menjadi besar (normalJ dan mata yang terlalu besar nampak
lebih kecil. Kosmetika ini mengandung bahan-bahan mirip bedak padat, hanya
lebih banyak mengandung lemak-lemak seperti lemak domba, Iilin lebah, agar
lebih melekat pada kulit serta mengandung zat warna yang tegas seperti hitam,
biru, atau hijau. Dari Timur Tengah ad,a eye liner berbentuk bubuk yang
dikatakan dapat juga untuk menjernihkan mata.

8. Eye Brow
Pensil alis atau eyebrow pencil adalah sejenis pensil yang digunakan

untuk mempertegas warna dan bentuk alis. Umumnya hanya terdiri dari warna
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hitam dan coklat. Terutama mengandung bahan-bahan dari lemak beserta zat
warna yang dimaksud. Umumnya dilengkapi dengan sikat halus untuk
merapikan alis.

C. Uii Kulit
Menurut Sjarif M. Wasitaatmadja dalam buku "Penuntun Ilmu Kosmetik

Medik" konsumen kosmetika bertambah, walaupun efek samping kosmetika
membuat kekawatiran bagi penggunanya dan informasi tentang efek samping
kosmetika ini masih sangat sedikit.

Salah satu cara untuk menghindari terjadinya efek samping pada
pemakaian kosmetika adalah dengan melakukan uii kulit. Selain untuk
mencegah terl'adinya efek samping, uji kulit juga untuk menentukan kebenaran
dari diagnosa adanya efek samping kosmetika. Uii kulit dapat dilakukan sendiri
dan ada yang harus dilakukan oleh dan di bawah pengawasan dokter khusus
yang mempunyai pengetahuan luas tentang uji kulit. Masalah yang sering
dihadapi dalam uji kulit adalah:
1. Terdapat banyak macam zat kimia dalam satu jenis kosmetika, dan kadang

dalam komponen tertentu seperti pengawet terdiri atas lebih dari satu
macam bahan agar optimasi kerja komponen.

2. Penggunaan lebih dari satu ienis kosmetika pada satu waktu.
3. Tidak ditulisnya kandungan bahan kosmetika secara lengkap pada kemasan

kosmetika.
4. Munculnya efek samping karena adanya pencetus lain seperti panas

matahari, sumber panas lain, atau keringat.

Uii kulit kosmetika dilakukan pada bagian epidermis atas. Untuk
mencegah terjadinya efek samping, maka sebaiknya konsumen sebelum
menggunakan kosmetika baru melakukan uli pakai yaitu dengan memakai
kosmetika tersebut di tempat lain dan dengan cara yang biasa dipakai sehari-
hari. Dan bila setelah antara 24 hingga 48 jam tidak teriadi reaksi kulit yang
tidak diinginkan berarti kosmetika tersebut dapat digunakan. Untuk
meyakinkan kosmetika tidak mempunyai efek samping pada kulit wajah maka
dapat diuji pakai di bagian depan atau volarlengan bawah atau di depan daun
telinga. Uji pakai ini dapat dilakukan oleh pemakai sendiri di rumah.

U,i kulit juga dilakukan untuk memperkuat diagnosa adanya efek
samping kosmetika terhadap kulit. Penderita yang menunjukkan gejala efek
samping dianjurkan untuk segera mengehentikan pemakaian seluruh
kosmetika. Bila gejala berkurang atau menghilang maka dapat diduga salah
satu kosmetika yang digunakan merupakan penyebab efek samping tersebut.
Bila gejala sudah menghilang, kosmetika tersebut dapat dicoba pakai satu
persatu dengan tenggang waktu antara 2 hingga 3 hari untuk memantau
apakah timbul lagi gejala yang sama. Sebaiknya dimulai dengan pemakaian
kosmetika yang lebih awal agar deteksi lebih mudah dan diakhiri dengan
pemakaian kosmetika yang paling akhir.
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Setelah 3 hingga 7 hari setelah sembuh dapat dilakukan uii temple yang

biasanya dilakukan oleh dokter dengan cara:
1. Tertutup, yaitu menempelkan kosmetika yang dipakai atau dengan bahan

standar, yang dilakukan di punggung dengan bahan penutup tertentu, lalu
dibiarkan selama 48 jam tanpa dibilas atau mandi baru dilihat hasil uji
Kosmetika yang memberikan reaksi kulit diduga menjadi penyebab

terjadinya efek sampig.
2. Terbuka yaitu uji tempel yang dilakukan tanpa penutup. Agar terhindar dari

gesekan atau usapan, uii temple ini biasanya dilakukan di belakang daun

telinga. Uii tempel terbuka biasanya dilakukan untuk bahan kosmetika yang

mudah menguap.
3. Dengan sinar, yaitu uii tempel tertutup yang dibuka setelah 24 iam dan

disinari dengan sinar matahari atau ultra violet selama 15 menit, lalu
ditutup la8i dan dibaca oleh dokter 24 iam kemudian. Untuk
membandingkan biasanya uji tempel dengan sinar dilakukan pada dua sisi

dan satu sisi saia yang diberikan sinar. Kadang-kadang perlu dilakukan
pengenceran untuk menghindari reaksi kulit yang terlalu hebat, seperti
bahan pengeriting rambut dan cat rambut diencerkan hingga 2-10%0, sabun

dan sampo 2010, dan cat kuku 10-500/0.

Untuk menghindari terjadinya efek samping kosmetika, maka sebaiknya
kosmetika dibuat dari bahan yang tidak sering menimbulkan efek samping
pada kulit baik allergen maupun iritan. Kosmetika seperti ini disebut juga

dengan kosmetika hipoalergenik dan ditujukan untuk mereka yang mempunyai
kulit sensitive. Kosmetika jenis ini tidak menggunakan bahan peawrna,
pengharum, pengawet tertentu, lanolin, PPDA, antimikroba, alcohol dan
turunan-turunannya. Walaupun demikian, kosmetika hipoalergenik tidak
menjamin keamanan kosmetika secara keseluruhan, karena bisa saja pada

orang tertentu masih menimbulkan efek samping.
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E. Rangkuman

Ada 13 kelompok kosmetika yaitu preparat bayi, preparat mandi,
preparat mata, wangi-wangian, preparat rambut, pewarna rambut, make up,

kebersihan mulut, preparat kebersihan badan, preparat kuku, preparat
perawatan kulit, preparat cukur, preparat suntan dan sunscreen.

Menurut kegunaannya kosmetika terbagi atas kosmetika perawatan
kulit, riasan wajah, perawatan rambut, kosmetika pewarna, pengeritin&
pelurus rambut dan hairspray, kosmetika perawatan bibir, alis dan bulu mata,
dan perawatan kuku.

Bahan yang terkandung dalam kosmetika antara lain pelarut,
emulgator, pengawet, pelekat, pengencan& penyerap, dan desinfektan

6osmetika riasan waiah terdiri dari /oun dation, face powder, cat bibir,
pemerah pipi, eye shadow, eye liner, maskar4 dan pensil alis.

Foundation make up adalah kosmetika yang mengandung foundation
cream dan bubuk bedak yang dapat dipakai untuk menggantikan vanishing
cream dan bedak dengan hasil yang lebih halus dan rata. Ada tiga bentuk

foundation yaitv pancake foundation, liquid foundotion, dan cream foundation.

Bedak adalah campuran homogen beberapa macam bahan yang tidak
larut dalam air, dan berupa bubuk yang dicampur dan diaduk hingga merata,
kemudian diayak sehingga hasil akhirnya berupa campuran serbuk yang
sangat halus.
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F. Latihan

1. Sebutkan penggolongan kosmetika menurut PerMenKes!

2. Menurut kegunaannya, kosmetika dapat terbagi atas apa saja.

3. Bahan-bahan apa saia yang perlu ada terdapat dalam sediaan

kosmetika.
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kosmetika riasan wajah.

5. Sebutkan macam-macam kosmetika riasan walah.

6. Bahan apa salakah yang perlu ditambahkan agar pemerah bibir yang

dihasilkan lebih keras?

7. Produk kosmetika apakah di bawah ini yang dapat dipergunakan untuk
makeup
a. sampo b. conditioner c.bedak d' cleansing milk

8. Bahan kosmetika apakah yang harus ada dalam bedak agar bedak
tersebut dapat menempel pada kulit wajah?
a. presewatives b. astringent c. adhesive d. desinfektan

9. Kosmetika apakah yang tidak terdapat dalam preparat bayi ?

a. sampo b. bedak tabur c.lotion d. pelembab

10. Bahan di bawah ini yang tidak dapat digunakan sebagai desinfektan
adalah:
a. titanium dioksida c. etil alkohol
b. propil alkohol d. asam borat

11. Yang tidak mempengaruhi daya kerja pengawet adalah...

a. pH media c. kelarutan dalam air
b. kelarutan dalam minyak d. komposisi bahan

12. Prosentase terbanyak yang dikandung liquid foundation adalah. .

a. air b. bubuk bedakc. vanishing cream d. minyak

13. Cairan yang diperlukan untuk membuat bedak cair adalah....

a. minyak mineral b. air dan gliserin c. gliserin
d. air

14. Kerlingan metalik yang ditambahkan pada eye shadow berasal dari...

a. lemak b. Iilin c. serbuk logam d. pewarna
15. Bahan yang diperlukan untuk merendam gelatin sebelum diproses

pembuatan adalah ...

b. vaselin b. gliserin c. aquades d. minyak

16. Kandungan zat pewarna dalam rough atau blusher adalah...

a. kurang dari 1%o b.3o/o c.4o/o d.50/o



BAB III
KOSMETIKA RAMBUT

A. Anatomi dan Fisiologi Rambut
Rambut merupakan derivatif kulit selain kuku dan kelenjar. Kulit

beserta derivatifnya membentuk system integumen pada tubuh kita. Sistem
integumen adalah lapisan terluar pada tubuh kita. Fungsi integument itu
sendiri untuk melindungi tubuh, mengatur suhu tubuh, sebagai sistem ekskresi
melalui keringat, tempat terjadinya proses sintesis vitamin D, alat indra, dan
media ekspresi.

Rambut ada pada seluruh tubuh kita, terutama rambut halus dan tidak
berwarna yang biasa disebut dengan rambut vellus. Sedangkan rambut yang
ada di kepala kita biasa disebut rambut terminal, lebih kasar dan dapat dilihat.
Rambut terminal juga ada di alis, bulu mata, dan menggantikan rambut vellus
pada saat sudah ubertas di ubis dan ketiak.

Gambar 4.1 Gambar struktur rambut
(sumber: http://moenizhastroboy.wordpress.com/J

Rambut mempunyai akar rambut yang disebut juga folikel rambut.
Folikel rambut mempunyai dasar yang besar, disebut umbi rambut. Umbi
rambut tersusun atas papil rambut (yang mengandung iaringan ikat, pembuluh
darah, dan saraf] dan matriks rambut. Papil rambut inilah yang memberikan
nutrisi pada pertumbuhan rambut. Setelah mendapatkan nutrisi dari pembuluh
darah yang ada di papil rambut, maka sel-sel pada matriks rambut akan
membelah diri dan terdorong ke arah permukaan kulit untuk menjadi rambut
yang terkeratinisasi penuh,

Selain bagian akar rambut yang tertanam dalam folikel rambut, ada

bagian batang rambut yang berada di atas permukaan kulit. Bagian akar dan

batang rambut ini tersusun atas tiSa lapisan, yaitu epitelium yaitu kutikula,
korteh dan medula. Kutikula adalah bagian terluar rambut yang terdiri dari sel-

sel mati yang bersisik. Kortek adalah bagian tengah yang terdiri dari sel-sel
yang terkeratinisasi, membentuk bagian utama rambut, dan mengandung
pigmen yang memberikan warna pada rambut. Medula atau aksis sentral
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terdiri dari dua atau tiga lapisan sel. Pada rambut pirang pertumbuhan medula
ini buruk atau bahkan tidak terjadi.

Otot penegak rambut merupakan pita tipis otot polos yang berhubungan
dengan bagian folikel rambut. Kontraksi otot ini menyebabkan ujung-ujung
rambut berdiri dan menyebabkan keluarnya sekresi kelenjar sebasea.

Rambut di kulit kepala tumbuh dalam masa 2 hingga 6 tahun, kemudian
memasuki masa istirahat selama 3 bulan sebelum kemudian rontok Selama
masa fase istirahat maka bagian dasar rambut berubah menjadi suatu massa
terkeratinisasi yang tetap melekat pada folikel. Setelah massa istirahat, akar
rambut yang baru akan terbentuk di bagian bawah akar rambut yang lama dan
mendorong keluar sehingga rambut yang lama rontok. Dalam satu waktu, 90%o

rambut kepala dalam masa pertumbuhan yang aktif, sedangkan 10% nya dalam
masa istirahat. Rambut di kulit kepala membutuhkan waktu sekitar 7 minggu
untuk bertambah paniang 1 inci. Untuk rambut yang tumbuh di badan
memerlukan waktu satu minggu untuk 0,05 inci.

Kelenjar keringat ada di seluruh permukaan tubuh dengan bentuk
berpilin. Kelen.lar ini berperan dalam mengeluarkan keringat dan berfungsi
dalam pendinginan tubuh saat cuaca panas.

Hakekat Rambut
Rambut terbentuk dari sel-sel matriks yang berada di dasar umbi

rambut, sel-sel ini mendapatkan nutrisi dari pembuluh darah kapiler yang
terdapat di bawah kandung rambut. Sel yang terbentul( lebih dahulu didorong
ke atas sepanjang kandung rambut, dan apabila sudah berada 1/3 di atas umbi
rambut sel-sel matriks berubah sifatnya menjadi selaput rambut atau kutikula,
kulit rambut atau korteks dan sumsum rambut atau medulla. Selaput rambut
atau kutikula berfungsi melindungi kulit rambut yang berada di bawahnya dari
kerusakan dan kekeringan. Rambut yang disisir berlawanan dengan arah
pertumbuhannya akan membuka kutikula ini sehingga batang rambut satu
sama lain akan bertautan. Kulit rambut atau korteks merupakan bagian rambut
tempat teriadinya proses kimia yang diberikan terhadap rambut seperti
pengeritingan, pelurusan, pemucatan, pewarnaan secara permanen. Sumsum
rambut merupakan bagian terdalam lingkaran konsentris batang rambut dan
terdiri dari sel-sel tanduk kecil dalam bentuk tidak teratur, di antara sel-sel
tersebut terdapat rongga udara. Rambut pirang dan rambut tipis pada
umumnya tidak memiliki sumsum rambut. Fungsi sumsum rambut menambah
ketebalan batang rambut sehingga lebih mudah ditata.

Pigmen rambut dibedakan menjadi dua : melanin dan pheomelanin.
Melanin berwarna hitam hingga coklat kehitam-hitaman, bentuknya agak bulat.
Pheomelanin berwarna merah kekuning-kuningan bentuknya lonjong dan
seperti batang. Kedua pigmen ini larut dalam alkalin dan hancur jika terkena
hidrogen peroksida.
Fungsi Rambut

Adapun fungsi rambut antara lain :

a. pelindung
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Rambut di kepala memperkecil efek gesekan dan benturan kepala oleh
kekerasan alam di sekitarnya. Rambut juga merupakan peringatan dini
kepada manusia terhadap hal-hal instinktif yang perlu dihindari dengan
adanya kontraksi otot penegak rambut yang menyebabkan bulu roma dan
bulu tengkuk menegak.

b. penghangat
Rambut kepala yang paling tebal dan paling paniang pertumbuhannya

membentuk semacam insulator yang men.jaga stabilitas suhu kulit kepala
dari pengaruh suhu udara sekitarnya. Udara dingin tidak dapat langsung
mengenai kepala, berhubung adanya insulator di rambut yang memperoleh
pemanasan tetap dari panas tubuh kita.

c. pertanda status sosial
Berkembangnya peradaban membawa serta terbentuknya strata sosial.

Rambut yang dapat ditata dalam berbagai macam bentuk dijadikan salah
satu pertanda status sosial pemiliknya.

d. identitas profesi
Pada zaman kekaisaran Romawi, pekerja seks komersial berstatus legal,

dilindungi negara dan diberi status wajib pajak atas profesinya. Sebagai
identitas profesi, mereka diharuskan mewarnai kuning rambutnya. Flingga
di zaman modern ini, ketua parlemen dan para pejabat peradilan seperti
hakim, jaksa dan penasehat hukum di Inggris diharuskan mengenakan tata
rambut dengan desain tertentu.

e. penuniang penampilan
Dengan terus berkembangnya peradaban, manusia makin menyadari

pentingnya penampilan sebagai penuniang keberhasilan.

B. fenis-ienis Kosmetika untuk Rambut
1. Kosmetika Pembersih Rambut

Kosmetika pembersih rambut atau shampo berguna untuk
membersihkan kulit kepala dan rambut dari kotoran yang melekat, baik
yang berasal dari lemak dan minyak kulit kepala maupun dari debu
udara. Shampo harus memenuhi persyaratan yaitu dapat
membersihkan dengan bark, memiliki sifat membasahi, dapat
mengemulsi, memiliki sifat membusa, menyehatkan kulit kepala, tidak
mengiritasi mata, tidak toksih menyebarkan bau harum, mudah dicuci
dan dibilas kembali dan mungkin perlu mengandung bahan aktif untuk
mengatasi penyakit pada rambut dan kulit kepala.

Bentuk sediaan shampo bermacam-macam yaitu cair, emulsi,
pasta, dan bubuk.

2. Kosmetika Pelembab Rambut
Dengan menggunakan kosmetika pelembab rambut (hair

conditioner) maka rambut menjadi lembab, lembut, berkilat serta
rnudah disisir dan dipola karena sisik-sisik kutikula rambut telah
menutup kembali.
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3. Kosmetika Pemupuk Rambut
Pemupuk rambut (hair tonic) mengandung berbagai bahan yang

diperlukan akar rambut, kulit kepala, dan rambut itu sendiri untuk
menstimulasi suplai darah ke akar rambut sehingga menguatkan akar
rambut dan menyuburkan pertumbuhan rambut, menyehatkan kulit
kepala dan batang rambut, mencegah teriadinya ketombe, kerontokan,
dan menghambat pertumbuhan mikrofl ora.

4. Kosmetika Pengeriting Rambut
Dalam kulit rambut terdapat atom-atom belerang (SJ yang

saling mengikat dan disebut ikatan disulfida. Dalam rambut lurus posisi
ikatan disulfidanya seperti tangga dengan anak tangga yang letaknya
sejajar dan teratur. Sedangkan pada rambut keriting, ikatan
disulfidanya tidak seiaiar meskipun teratur. Jika ikatan disulfida rambut
Iurus yang sejajar itu dipatahkan dan disambung kembali dalam posisi
tidak sejajar, maka rambut lurus dapat dibuat menjadi rambut keriting.
Tugas pematahan ikatan disulfida ini dilakukan oleh larutan
pengeriting.

5. Kosmetika Pratata
Kosmetika rambut ini bertujuan untuk menjadikan desain

rambut yang dibuat mampu bertahan lama. Bentuk kosmetika ini
antara lain styling mousse yang tekturnya sangat halus, mudah
menyebar rata dalam membasahi rambut dan memudahkan
pengontrolan pada pembuatan desain tata rambu! dengan hasil lunak
dan halus, termasuk dalam mengatur volume penataan. Styling gels
berupa gel bening agak kental, mudah bergerak di semua bagian
rambut meskipun tidak semudah mousses. Dengan styling gels,
pengontrolan dalam membuat desain penataan dapat dilakukan lebih
mudah, termasuk kontrol atas volume penataan, terutama iika
volumenya akan dibuat lebih penuh.

6. Hairsproy
Hairspray digunakan untuk mengeringkan dengan cepat hasil

penataan, baik tahap demi tahap maupun secara keseluruhan, dengan
cara mencegah masuknya kelembaban udara ke kulit rambut sehingga
desain rambut yang sudah ditata tetap. Ada 2 macam hairspray yaitt)
non-aerosol dan aerosol. Non-oerosol hairspray semburannya tebal, sulit
merata sehingga sering harus disemprotkan banyak, serta dapat
meninggalkan bekas-bekas warna putih di rambut. Aerosol hairspray
menggunakan bahan senyawa organik yang mudah menguap,
semburannya kuat, halus, dan merata.

7. Pelurus Rambut
Pelurusan rambut dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu

pengepresan, hoir straigthener, dan hair rebonding.
8. Pewarna Rambut

Kebiasaan mewarnai rambut ini sudah dikenal sejak zaman
Mesir Purba sekitar 4000 tahun lalu.
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C. Emulsi
Emulsi adalah sediaan yang mengandung bahan obat cair atau larutan

obat yang terdispersi dalam cairan pembawa dan distabilkan oleh zat
pengemulsinya atau surfaktan yang cocok ( Farmakope Indonesia Ed.lll J

Emulsi merupakan sediaan yang mengandung dua zat yang tidak dapat
bercampur, biasanya terdiri dari minyak dan air, dimana cairan yang satu
terdispersi menjadi butir-butir kecil dalam cairan yang lain. Dispersi ini tidak
stabil, butir-butir ini bergabung (koalesenl dan membentuk dua lapisan yaitu
air dan minyak yang terpisah dibantu oleh zat pengemulsi (emulgator).
Emulgator merupakan komponen paling penting untuk memperoleh emulsi
stabil .

Semua emulgator bekerja dengan membentuk film atau lapisan di
sekeliling butir-butir tetesan yang terdispersi. Film ini berfungsi mencegah
terjadinya koalesen dan terpisahnya cairan dispersi sebagai zat pemisah. Ada
dua macam tipe emulsi yaitu tipe M/A dimana tetes minyak terdispersi dalam
fase air dan tipe A/M dimana fase intern adalah air dan fase ekstern adalah
minyak .

Zat-zat pengemulsi atau emugator yang biasa digunakan adalah PCA"

PGS, gelatin, tragakan, sapo, amonium kuartener, senyawa kolestrol, surfaktan
seperti fween dan span, kuning telur, CMC, TEA, sabun, dan lain-lain.

Ada 3 teori pembentukan emulsi , yaitu :

1. Teori tegangan permukaan
Teori ini menjelaskan bahwa emulsi terjadi bila ditambahkan suatu
substansi yang menurunkan tegangan antar muka diantara 2 cairan yang
tidak bercampur .

2. Teori orientasi bentuk ba,i
Teori ini menjelaskan fenomena terbentuknya emulsi dengan dasar adanya
kelarutan selektif dari bagian molekul emulgator, ada bagian yang bersifat
suka terhadap air atau mudah larut dalam air (hidrofil) dan ada bagian yang

suka dengan minyak atau larut dalam minyak (lifofill .

3. Teori film plastik
Teori ini menjelaskan bahwa emulgator mengendap pada permukan
masing-masing butir tetesan fase dispersi dalam bentuk film yang plastis.

IFarmasetika, 180J
Surfaktan dapat membantu pembentukan emulsi dengan mengabsorpsi

antar muka, dengan menurunkan tegangan interfasial dan bekeria sebagai
pelindung agar butir-butir tetesan tidak bersatu.

Emulgator membantu terbentuknya emulsi dengan 3 jalan, yaitu :

a. Penurunan tegangan antar muka (stabilisasi termodinamika).
b. Terbentuknya film antar muka yang kaku [pelindung mekanik terhadap

koalesenJ.
c. Terbentuknya lapisan ganda listri( merupakan pelindung listrik dari

Pertikel.
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Penggunaan emulsi dibagi menjadi 2 golongan yaitu emulsi untuk
pemakaian dalam dan emulsi untuk pemakaian luar. Emulsi untuk pemakaian

dalam meliputi peroral atau inieksi intravena sedangkan untuk pemakaian luar
digunakan pada kulit atau membran mukosa yaitu liniment, /otion, krim dan

salep. Kosmetika menggunakan emulsi untuk pemakaian luar'
Emulsi yang dipakai pada kulit sebagai obat luar bisa dibuat sebagai

emulsi M/A atau A/M, tergantung pada berbagai faktor seperti sifat zat

terapeutik yang akan dimasukkan ke dalam emulsi, keinginan untuk
mendapatkan efek emolient atau pelembut jaringan dari preparat tersebut dan

dengan keadaan permukaan kulit' Zat obat yang mengiritasi kulit umumnya

kurang mengiritasi jika ada dalam fase luar yang mengalami kontak langsung

dengan kulit. (Ansel , 377J
Pembuatan emulsi dapat dilakukan dengan 3 metode , yaitu :

1. Metode gom basah ( Metode Inggris J

Yaitu dengan membuat musilago yang kental dengan sedikit air lalu

ditambahkan minyak sedikit demi sedikit dengan diaduk cepat. Bila emulsi
terlalu kental, ditambahkan air sedikit demi sedikit agar mudah diaduk dan

diaduk lagi ditambah sisa minyak. Bila semua minyak sudah masuk
ditambahkan air sambil diaduk sampai volume yang dikehendaki. Cara ini
digunakan terutama bila emulgator yang akan dipakai berupa cairan atau

harus dilarutkan dulu dengan air.
2. Metode gom kering

Metode ini juga disebut metode 4:2:1 (4 bagian minyak, 2 bagian air
dan 1 bagian gom). Selanjutnya sisa air dan bahan lain ditambahkan.
Caranya ialah 4 bagian minyak dan 1 bagian gom diaduk dan dicampur
dalam mortir yang kering dan bersih sampai tercampur benar, Ialu

ditambahkan 2 bagian air sampai terjadi korpus emulsi. Setelah itu
ditambahkan sirup dan sisa air sedikit demi sedikit dan bila ada cairan

alkohol ditambahkan setelah diencerkan, sebab alkohol dapat merusak
emulsi.

3. Metode HLB '

Dalam hal ini berhubungan dengan sifat-sifat molekul surfaktan
mengenal sifat relatif dari keseimbangan HLB (Hidrofil-Lipofil Bolance). (

Farmasetika , 786-187 )

Ketidakstabilan emulsi dapat disebabkan hal-hal sebagai berikut :

1. Flokulasi dan Creaming
Merupakan pemisahan dari emulsi menjadi beberapa lapis cairan,

dimana masing-masing lapis mengandung fase dispersi yang berbeda.
2. Koalesen dan pecahnya emulsi f Craking atau breaking )

Pecahnya emulsi yang bersifat tidak dapat kembali. Penggojokkan
sederhana akan gagal untuk mengemulsi kembali butir-butir tetesan dalam
bentuk emulsi yang stabil.

3. Inversi adalah peristiwa berubahnya tipe emulsi M/A ke tipa A/M atau
sebaliknya.(lMO,14Bl
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D. Sampo
Kosmetika perawatan rambut yang paling sering kita gunakan dalam

kehidupan sehari-hari adalah sampo. Sampo merupakan kosmetika yang
berperan dalam membersihkan kulit kepala dan rambut. Kulit kepala dan
rambut kita merupakan bagian dari tubuh kita yang mudah sekali kotor karena
adanya keleniar minyak, keringat, dan terkotori pula oleh mengelupasnya sel-
sel tanduk pada kulit. Sampo diperlukan dalam membersihkan kulit kepala dan
rambut karena kotoran yang bercampur dengan minyak dan keringat ini tidak
bisa dibersihkan hanya dengan menggunakan air. Hal ini karena air mempunyai
daya sentuh yang kecil terhadap kotoran yang ada di permukaan kulit kepala
dan rambut, sehingga tidak efektif dalam membersihkan kotoran yang
berminyak. Oleh karena itu diperlukan zat yang dapat menurunkan tegangan
permukaan atau meningkatkan daya sentuh pada kotoran. Zat ini biasa disebut
juga dengan surfaktan. Surfaktan biasa ada dalam deterjen, dan untuk
membersihkan kult kepala dan rambut ini kita gunakan sampo sebagai
surfaktannya.

Surfaktan memiliki gugus hidrofilik (gugus larut air) yang bersifat polar
dan gugus hidrofobik fgugus larut minyak) yang bersifat non polar sehingga
dapat mempersatukan campuran yang terdiri dari air dan minyak. Sifat
rangkap dari surfaktan ini menyebabkan surfaktan dapat membentuk lapisan
tunggal dimana gugus hidrofilik berada pada fase air dan gugus hidrofobik
berada pada fase minyak. Bagian non polar fhidrofobikJ merupakan rantai alkil
yang paniang, sehingga digambarkan dengan garis dan bagian yang polar
(hidrofilik) mengandung gugus hidroksil digambarkan dengan bulatan.

Penambahan surfaktan dalam larutan akan menyebabkan turunnya
tegangan permukaan Iarutan hingga mencapai konsentrasi tertentu sehingga
tegangan permukaan akan konstan walaupun konsentrasi surfaktan
ditingkatkan. Jika surfaktan ditambahkan melebihi konsentrasi ini maka
surfaktan akan membentuk misel yang disebut crlfical micelle concentration
(cmcJ. Setelah cmc tercapai, tegangan permukaan konstan.

Ada macam-macam jenis surfaktan, antara lain surfaktan anionik yang
biasa digunakan pada industri /aundry. Surfaktan ienis bereaksi dalam air
cucian dengan ion air sadah bermuatan positif seperti kalsium dan magnesium
dan menyebabkan deaktifasi parsial pada surfaktan. Semakin banyak ion
kalsium atau magnesium di dalam air maka makin banyak pula surfaktan
anionik yang akan dideaktifasi. Surfaktan anionik yang banyak digunakan
adalah senyaw alkil sulfat, alkil etoksilat dan sabun. Gambar 4 menunjukkan
beberapa contoh surfaktan anionik.

fenis kedua adalah surfaktan kationih dimana bagian hidrofilik
bermuatan positif di dalam air. Surfaktan kationik antara lain pelembut
pakaian, deterjen, dan cairan pembersih rumah dan kamar mandi, dimana
surfaktan sebagai desinfektan.

Jenis ketiga adalah surfaktan nonionik yang biasanya berasal dari ester
alkohol lemak. Contoh surfaktan ini adalah ester gliserin asam lemak dan ester
sorbitan asam lemak.
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Adapun surfaktan amfoter memiliki muatan positif dan negatif, dapat
berupa anionik, kationik atau nonionik dalam suatu larutan tergantung pada
pH air yang digunakan.

Surfaktan dapat bekerja melalui tiga cara yang berbeda, yakni roll up,

emulsifikasi dan solubilisasi. Pada roll up surfaktan bekerja dengan
menurunkan tegangan antarmuka antara minyak dengan kain atau material
lain yang terjadi dalam larutan berair. Pada emulsifikasi surfaktan menurunkan
tegangan antarmuka minyak-larutan dan menyebabkan proses emulsifikasi
terjadi. Sedangkan solubilisasi surfaktan bekerja dengan misel dari surfaktan
dalam air (pelarutJ, senyawa secara simultan terlarut dan membentuk larutan
yang stabil dan lernih.

Roll-up Emulsification

'"6
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Gambar 4.2 Mekanisme kerja surfaktan
(sumber: http ://kahfiteplan.blogspot.com/l

Sampo sebagai pembersih kulit kepala dan rambut berbeda dengan
pembersih kulit lainnya. Kalau pembersih kulit ada yang berbahan dasar air da
nada yang berbahan dasar minyak Sedangkan sampo harus berbahan dasar air.
Hal ini dikarenakan sampo untuk membersihkan kulit kepala dan rambut yang
selanjutnya dibilas menggunakan air. Sampo yang baik harus mampu
membersihkan kotoran dengan baik seperti fungsi deterjen, mempunyai sifat
membasahi, mengemulsi, membentuk busa, menyehatkan kulit kepala, mudah
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dibilas, membuat rambut mudah disisir setelah keramas, aman tidak
mengiritasi mata, dan berbau harum.

Bahan utama dalam pembuatan sampo adalah surfaktan. Bahan-bahan
aktif medis yang dapat ditambahkan dalam sampo antara lain seng piritionin
yang dapat mengobati ketombe, atau pantenol yang penting untuk
pertumbuhan rambut dan yang meningkatkan kelembaban rambut. Dalam
buku yang ditulis oleh Retno lswari Tranggono dan Fatma Latifah berjudul
"Buku Pegangan nmu Pengetahuan Kosmetik' dituliskan bahwa pantenol
merupakan larutan asam pantotenat dalam alkohol atau larutan 2,5% kalsium
pantotenat dalam alkohol dapat menyembuhkan ketombe dan gatal-gatal pada
kulit kepala.

Selain itu, sampo ditambahkan bahan aditif fungsional, pengontrol pH,

pewarna, parfum, dan pengawet. Yang dimaksud zat aditif fungsional sampo
adalah bahan yang dapat mengontrol viskositas sehingga sampo yang
dihasilkan tidak terlalu encer tetapi iuga tidak terlalu kental. Bahan yang

digunakan merupakan surfaktan amfoterik seperti kokamidopropil betain atau
kokamidopropil hidroksisultain.

Hefni Effendi dalam buku "Telaah Kualitas Air, Pengelolaan Sumber
Daya dan Lingkungan Perairan" (tahun 2003J bahwa surfaktan atar surface
active ogents ala]u wetting agents merupakan bahan organik yang berperan
sebagai bahan aktif pada deterjen, sabun, dan sampo. Surfaktan dapat
menurunkan tegangan permukaan sehingga memungkinkan partikel-partikel
yang menempel pada bahan-bahan yang dicuci terlepas dan mengapung atau

terlarut dalam air. Surfaktan dikelompokkan menjadi empa! yaitu surfaktan
anionik, surfaktan kationih surfaktan amfoterik, dan surfaktan nonionik.

Surfaktan juga digunakan untuk pembuatan conditioner rambtt.
Conditioner biasanya menggunakan bahan berupa surfaktan kationih seperti
olealkonium klorida, distearildimonium klorida, dan isostearil etildimonium
etosulfat. Bahan aditif fungsional yang digunakan antara lain bahan pengontrol
viskositas, sehingga tidak terlalu encer, tapi juga tidak terlalu kental. Aditif lain
adalah pengontrol pH, agar mempunyai pH antara 3,5 dan 4,5' Pengawet

ditambahkan agar bakteri tidak berkembang, sehingga produk tidak cepat

rusak. Pengawet yang umum digunakan adalah natrium benzoat, paraben,

tetranatrium EDTA. Bahan aditif estetik antara lain pewarna dan parfum.
Menurut buku "Teknologi Tepat Guna Membuat Aneka Selai" yang

ditulis oleh Lisdianan Fachruddin (tahun 19971 dituliskan bahwa natrium
benzoate merupakan garam natrium dari asam benzoat yang digunakan untuk
mencegah pertumbuhan khamir dan bakteri. Natrium benzoat berbentuk
Kristal putih yang berasa manis atau sepet. Garam natrium benzoat lebih

mudah larut dalam air daripada asam benzoat, dan efektif digunakan pada pH

2,5 hingga 4. Daya awetnya akan menurun dengan peningkatan pH.

Sampo atau shampoo adalah sabun cair yang digunakan untuk mencuci

rambut dan kulit kepala yang terbuat dari campuran bahan-bahan alami
(tumbuhan] atau zat-zat kimia. Pengertian lain dari sampo yaitu sediaan yang

mengandung surfaktan dalam bentuk yang cocok berguna untuk
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menghilangkan kotoran dan Iemak yang melekat pada rambut dan kulit kepala,

tidak membahayakan rambut, kulit kepala, dan kesehatan si pemakai.

Semula sampo dibuat dari berbagai jenis bahan yang diperoleh dari
sumber alam, seperti sari biii rera( sari daging kelapa, dan sari abu merang

[sekam padiJ. Sampo yang menggunakan bahan alam sudah banyak
ditinggalkan, dan diganti dengan sampo yang dibuat dari detergen, yakni "zat

sabun" sintetik sehingga saat ini iika orang berbicara mengenai sampo yang

dimaksud adalah sampo yang dibuat dari detergen. Dan untuk sampo yang

dibuat dari bahan lain, biasanya diberikan penjelasan seperlunya, misalnya
sampo merang.

Agar sampo berfungsi sebagaimana disebutkan di atas, sampo harus
memiliki sifat berikut :

1. Sampo harus membentuk busa yang terbentuk dengan cepat, lembut dan

mudah dihilangkan dengan membilas air.
2. Sampo harus mempunyai sifat detergensi yang baik tetapi tidak berlebihan,

karena jika tidak kulit kepala meniadi kering.
3. Sampo harus dapat menghilangkan segala kotoran pada rambut dan dapat

mengganti lemak natural yang ikut tercuci dengan zat lemak yang ada di
dalam komposisi sampo. Kotoran rambut antara lain: sekret dari kulit, sel

kulit yang rusak, kotoran yang disebabkan oleh lingkungan dan sisa sediaan
kosmetika.

4. Tidak mengiritasi kulit kepala dan mata.
5. Sampo harus tetap stabil. Sampo yang dibuat transparan tidak boleh menjadi

keruh dalam penyimpanan. Viskositas dan pH-nya juga harus tetap konstan.
Sampo tidak boleh terpengaruh oleh wadahnya ataupun jasadrenik dan
harus dapat mempertahankan bau parfum yang ditambahkan ke dalamnya.

1. Tidak mengiritasi dan tidak toksik terutama pada kulit dan mata atau
mukosa tertentu.

2. Tidak memberikan bau tidak enak, atau bau yang tidak mungkin ditutupi
dengan baik.

3. Warnanya tidak boleh menyolok-
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Detergen yang digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan sampo
memiliki sifat fisikokimia tersendiri yang umumnya tidak sepenuhnya searah
dengan ciri sifat yang dikehendaki untuk sampo. Umumnya, detergen dapat
melarutkan lemak dan daya pembersih kuat, sehingga jika digunakan untuk
keramas rambut, lemak rambut dapat hilang, rambut meniadi kering kusam,
dan mudah menjadi kusug menyebabkan sukar diatur. Sifat detergen yang
terutama dikehendaki untuk sampo adalah kemampuan membangkitkan busa.

Jenis detergen yang sering digunakan adalah golongan alkil sulfat, terutama
laurilsulfat, juga alkohol monohidrat dengan rantai C 10 - 18.

Di samping itu detergen yang digunakan untuk pembuatan sampo,
harus memiliki sifat berikut :



Zat tambahan sampo

Zat tambahan sampo terdiri dari berbagai jenis zat, yang
dikelompokkan sesuai dengan kesamaan fungsi yang diharapkan dalam
formulasi sampo.
Alkilbromida asam lemak

Digunakan untuk meningkatkan stabilitas busa dan memperbaiki
viskositas. Zat ini merupakan hasil kondensasi asam lemak dengan
monoetanolamina (MEA), dietanolamina (DEAJ, atau isopropanolamina yang
sesuai. Zat ini juga menunjukkan sifat dengan mendispersi kerak sabun
kalisium atau magnesium, dan mencegah pengerakan kedua jenis sabun itu
pada kulit kepala dan rambut.

Lemak bulu domb4 lanolin atau salah satu derivatnya, kolesterol,
oleilalkohol, dan asetogliserida digunakan untuk memperbaiki efek detergen
dasar sampo yang digunakan, sehingga rambut yang dikeramas-sampokan akan
mudah diatur dan memberikan kelembaban pada kulit kepala dan rambut.
Lanolin atau serbuk telur digunakan untuk memberikan efek berkilau dan
mudah diatur.
Asam amino

Terutama asam amino esensial digunakan sebagai zat tambahan sampo
sehingga setelah rambut dikeramas-sampokan, asam amino akan tetap
tertinggal pada kulit kepala dan rambut dan berfungsi sebagai pelembab. Hal
ini karena asam amino memiliki sifat higroskopik yang akan memperbaiki
kelembaban rambut.

Zat tambahan sampo lain
Terdiri dari berbagai jenis zat, umumya diharapkan untuk

menimbulkan efek terhadap pembentukan dan stabilisasi busa, meliputi zat
golongan glikol, polivinilpirolidon, karboksimetilselulosa, dan silikon cair,
terutama yang kadarnya lebih kurang 4o/0.

Bentuk sediaan sampo
Sampo memiliki bebagai bentuk sediaan, antara lain serbuk, emulsi,

krim atau pasta, dan larutan. Untuk serbuk sampo, menggunakan bahan dasar
serbuk dengan menggunakan zat pengencer natrium karbonat, natrium
bikarbonat, natrium seskuikarbonat, dinatrium fosfat atau boraks. Sampo jenis

ini dapat dikombinasikan dengan zat warna alam hena atau bunga chamomile,

sehingga dapat memberikan sedikit efek pewarnaan pada rambut. Agar dalam
air sampo serbuk dapat berbusa, serbuk sampo menggunakan natrium
laurilsulfat.

Sampo berbentuk emulsi memiliki keunggulan mudah dituang karena
konsistensinya tidak begitu kental. Di pasaran ada banyak sampo berbentuk
emulsi dengan nama diseduaikan dengan zat tambahan yang digunakan, seperti
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sampo lanolin, sampo telur, sampo protein, sampo brendi, sampo susu, sampo
Iemon atau bahkan sampo strawberry.

Sampo krim atau pasta menggunakan bahan dasar natrium alkilsulfat
dari jenis alkohol rantai sedang yang memberikan konsistensi kental. Untuk
membuat sampo pasta dapat digunakan malam seperti setilalkohol sebagi

pengental. Dan sebagai pemantap busa dapat digunakan dietanolamida minyak
kelapa atau isopropanolamida laurat.

Sampo berbentuk larutan merupakan larutan iernih. Faktor yang harus
diperhatikan dalam formulasi sampo ini meliputi, viskositas, warna,
keharuman, pembentukan dan stabilitas busa dan pengawetan. Zat pengawet
yang lazim digunakan meliputi 0,2%o larutan formaldehida dan 40%o garam

fenilraksa. Karena kedua zat ini sangat beracun maka harus memperhatikan
batas kadar yang ditetapkan pemerintah. Parfum yang digunakan berkisar
antara 0,3Vo-7,0o/o, tetapi umumnya berkadar 0,5%.

Cara pembuatan sampo

a. Sampo krim atau pasta

Detergen dipanaskan dengan air pada suhu lebih kurang B00C dalam
panci dinding rangkap, sambil terus diaduk. Tambahkan zat malam, terus
diaduk lebih kurang 15 menit. Biarkan campuran ini pada suhu lebih kurang
40-500C. Tambahkan parfum, aduk terus hingga homogen, lanjutkan
pengadukan untuk menghilangkan udara. Tuang ke dalam wadah pada saat
masih panas.

Jika digunakan alkilolamida, mula-mula zat ini dilarutkan dalam
setengah bagian detergen yang digunakan dengan pemanasan perlahan-
lahan. Kemudian tambahkan sisa detergen sedikit demi sedikit, sambil terus
diaduk, tambahkan zat warna yang telah dilarutkan dalam air secukupnya.

Jika masih terdapat sisa air tambahkan sedikit demi sedikit, sambil terus
diaduk untuk mencegah terjadinya busa.
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a. Sampo larutan

Sampo yang baik harus dapat mencuci rambut dan kulit kepala dengan
bersih dan tidak mengiritasi atau merusak, mempunyai sifat detergent yang
baik tetapi tidak membuat kulit kepala menjadi kering, dapat menghasilkan
rambut yang halus, mengkilat, tidak kasar, tidak mudah patah, serta mudah
diatur, memiliki konsistensi yang stabil, dapat menghasilkan busa dengan
cepat, Iembut, dan mudah dihilangkan dengan pembilasan

.fenis-jenis Sampo antara lain llquid shampoo atau sampo cair, lotion
sampo, sampo pasta krim, gel shampoo atau sampo jeli, aerosol shampoo alau
sampo erosol, dan dry shampoo atau sampo serbuk.



Bahan utama sampo adalah surfaktan atau sabun dan detergent. Sabun

adalah garam dan asam lemak. Hasil reaksi antara lemak dan minyak hewan
atau tumbuhan dengan alkali seperti NaOH dan KOH. Kekurangan dari bahan
ini tidak membentuk busa dalam air sadah sehingga perlu penambahan

chelating agent,
Surfaktan ada empat macam, yaitu: surfaktan anionih surfaktan

kationik surfaktan amfoteril! dan surfaktan non ionik. Surfaktan anionik ada

empat golongan, yaitu golongan alkil benzen sulfonat seperti sodium dodekil
benzen sulfonat, golongan alkil sulfat primer seperti trietanolamin lauril sulfat,
golongan alkil sulfat sekunder seperti lauril monogliserida amonium sulfat,
golongan sarkosin seperti laurosil sarkoin dan kokoil sarkosin. Surfaktan
kationik merupakan garam amonium kuarterner seperti distearil dimetil
amonium klorida, dilauril dimetil amonium klorida, setil trimetil amonium
bromida. Surfaktan amfoterik seperti miranol. Dan surfaktan non ionik
contohnya tween dan pluronik F-68.

Cara kerja sampo yaitu dengan cara surfaktan menurunkan tegangan

permukaan air sehingga meningkatkan kemampuan air untuk membasahi

kotoran yang melekat. Hal ini dikarenakan semakin kecil nilai tegangan
permukaan air maka makin besar kemampuan air membasahi benda. Surfaktan
bergerak di bawah lapisan berminyak, mengangkat kotoran atau lapisan

berminyak tersebut sehingga muncul ke permukaan dan membentuk partikel
berbentuk bola.

Bahan tambahan yang ditambahkan ke dalam sampo untuk
menghasilkan sampo yang aman, memiliki viskositas yang baik, busa yang

stabil, dan dapat mengoptimalkan kerja detergent adalah opocifying agent,

clarifying agent, foom builder, conditioning agent, thickening agent, chelating

agent, preservatif, don octive agent.
Foam Builder merupakan bahan yang meningkatkan kualitas, volume,

dan stabilitas busa, membantu meningkatkan stabilitas dan efek kondisioner.

Contoh zat tambahan ini adalah dodekil benzen sulfonat dan lauril
monoetanolamid.

Conditioning agenf merupakan bahan berlemak yang memudahkan

rambut untuk disisir. Conditioning agent melapisi helai rambut sehingga

rambut halus dan mengkilat. Bahan ini harus mudah dibilas, tidak
meninggalkan rasa berminyak atau lengket di rambut. Contohnya adalah

lanolin, minyak mineral, telur, dan polipeptida.
Opacifying agent odalah bahan yang memberikan warna buram pada

sampo. Bahan ini penting pada pembuatan sampo jenis krim dan losio'

Contohnya adalah setil alkohol, stearil alkohol, spermaceti, glikol

monodistearat, dan magnesium stearat.
Clarifying agenf merupakan bahan yang digunakan untuk mencegah

kekeruhan pada sampo terutama untuk shampoo dengan bahan utama sabun'

Bahan ini penting pada pembuatan sampo cair atau liquid shompoo Contohnya

adalah butil alkohol, isopropil alkohol etil alkohol, metilen glikol, dan EDTA
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Chelating agent dan sequestering agent mentpakan bahan yang
mencegah terbentuknya sabun Ca atau Mg karena air sadah. Contohnya adalah
asam sitrat dan EDTA. Dapat juga digantikan oleh surfaktan non-ionik.

Thickening ogent merupakan bahan yang dapat meningkatkan
viskositas sampo. Contohnya adalah gom akasia, tragakan, CMC, dan metosel.
Kekurangan dari bahan ini dapat membentuk lapisan film pada helai rambut.

Presentatif merupakan bahan yang berguna melindungi sampo dari
mikroba yang dapat menyebabkan rusaknya sampo. Bahan tersebut antara lain
formadehid, etil alkohol, dan ester parahidroksibenzoat

Antidandruff agent umumnya bersifat antimikroba, ditambahkan ke
dalam sampo dalam jumlah kecil, seperti sulfur, asam salisilat, resorsinol,
selenium sulfida, zink piritoin.

Penunjang Stabilitas
Ada bahan-bahan tertentu yang perlu ditambahkan ke dalam sampo

dengan tujuan menuniang stabilitas shampoo (stability additive), yaitu anti
oksidan untuk mencegah perubahan warna dan bau sediaan akibat oksidasi,
sunscreen untuk melindungi sediaan dari sinar matahari seperti benzofenon,
suspending agent seperli veegum dan bentonit, dan pH control agent atalj
larutan dapar untuk mencegah perubahan worna dan bau sediaan akibat
perubahan pH.

Cosmetics additive merupakan bahan-bahan yang ditambahkan ke
dalam sampo dengan tujuan memperbaiki tampilan sampo (cosmetics adhitive)
seperti parfum yang merupakan campuran antara minyak atsiri atau sintetih
pewarna atau dl.,e merupakan pewarna yang harus terdaftar pada Federal Food,
Drug, and Cosmerics.4ct [FDA).

Pembuatan Sampo Modern (Ajar Permono dalam "Membuat Sampo")
Bahan baku yang digunakan untuk membuat shampo sangat bervariasi.

Hal ini sangat dimengerti karena perkembangan produk shampo memang
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Penggunaan Shampo
Mencuci rambut adalah tindakan yang sangat penting untuk memulai

perawatan rambut, seorang ahli tata kecantikan rambut, iangan sekali-kali
meremehkan penyediaan shampo yang bermutu karena masalah ini
merupakan suatu kewajiban sosial baginya. Shampo pada umumnya bertujuan
untuk membersihkan kulit kepala dan rambut. Khususnya untuk menjaga
kesehatan kulit kepala dan rambut serta untuk mencapai hasil yang baik dalam
perawatan rambut. Shampo mempunyai akibat yang baik, yaitu menghilangkan
segala kotoran, debu yang bercampur dengan palit yang keluar dari permukaan
kulit kepala serta melarutkan kosmetik-kosmetikyang telah lama melekat pada
rambut. Shampo juga dapat berakibat buru( yaitu bila berkadar alkali tinggi.
Shampo demikian lebih baik jangan di gunakan karena rambut akan porus,
kering, dan mudah putus.



sangat intensif. Bahan baku shampo secara umum terbagi atas bahan aktil
bahan tambahan, bahan pengawet, garam, parfum, dan pewarna serta air.

Bahan aktif (active ingredienrJ merupakan bahan utama pembuatan
shampo yang biasanya di sebut surfactant. Berdasarkan proses kimianya bahan
ini mempunyai kemampuan mengikat dan mengangkat kotoran, dari bahan
inilah shampo dapat menghasilkan busa. Berdasarkan muatan ionnya, dalam
produk shampo dikenal tiga surfactant, yaitt; surfactant an-ionik, surfactant
yang mengandung muatan ion negatit'. Surfactant an-ionik merupakan
surfactant yang paling banyak dipakai. Surfdctant non ionik,surfactant yang
tidak mengandung muatan ion, baik negatif atau positif atau netral. Jenis ini
biasanya digabung dengan surfactant an-ionik. Surfactant non-ionik
mempunyai struktur fatlt alkonolaide. Surfactant kaitonik, jenis ini
mengandung ion positif dan jarang digunakan karena diantaranya dapat
menimbulkan efek negative pada mata kecuali jika .jumlahnya sedikit
Perkembangan jenis ini agak Iambat.

Pencampuran antar surfactant kationik dan surfactant an-ionik tidak
lazim dilakukan karean tidak cocok. Meskipun demikian kemungkinan
penggabungan keduanya semakin terbuka. Bahan-bahan diatas umumnya
berbentuk cairan kentaljernih agak kekuninan.

Bahan tambahan berfungsi sebagai nilai tambah yang merupakan
keunggulan dari suatu produk shampo. Contohnya untuk menimbilkan efek
lembut pada shampo dipakai stearyl alcohol, celyl alcohol, iso propyl mysristate,
dan paraffin cair. Meskipun dapat menimbulkan efek positif pada rambut,
tetapi penggunaan bahan ini sangat terbatas mengingat harganya cukup mahal
disamping jika terlalu banyak menurunkan busa pada produk. Selain bahan
kimia diatas beberapa produk dikombinasikan denganzat aditif,enis nabati,
seperti ekstark seledri, lidah buaya, atau merang untuk memberi nuansa alami
dan kesan lebih ramah lingkungan.

Bahan pengawet, bahan ini lazim digunakan untuk mencegah
terbentuknya mikroba pada produk. Produk kosmetika yang penggunaannya

bersentuhan langsung dengan badan manusia keberadaan suatu mikroba tentu
akan mengkontaminasi kulit tubuh. Beberapa jenis bahan pengawet yang

sering digunakan adalah EDTA ( Ethylene Diamine Tetra Acetic ), sodium
benzoat, sodium salicylate, dan sebagainya.

Garam atau natrium klorida ( NaCl J dalam shampo berperan untuk
mengatur kekentalan. Semakin kental produk shampo, dipersepsi
penggunaannya semakin hemat dan cenderung disukai konsumen. Namun,
penambahan garam yang terlalu banyak dapat menimbulkan efek keruh pada
produk.

Parfum dan pewarna, keberadaan parfum dan pewarna memang tidak
signifikan. Artinya, suatu produk shampo secara fungsional adalah sama
meskipun drberi atau ditambahi parfum atau pewarna.

Air, produk yang berbasis cair (liquid basedJ-seperti shampo idealnya
menggunakan air yang telah diproses terlebih dahulu yang disebut deionized
water. Hal ini untuk mencegah terjadinya reaksi ionik yang akan menurunkan
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Menyusun Formula
Berikut ini beberapa alternatif formula yang bisa disusun untuk

membuat shampo. Formula-formula tersebut dapat dipakai sebagai referensi
dalam hal pengembangan formula lebih lanjut.
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kualitas produk jikan air yang dipakai mengandung unsur yang iumlahnya
diatas ambang batas.

Berikut ini peralatan yang digunakan dalam pembuatan shampo

Alat-alat yang digunakan:
1. Wadah dari logam freaktor)

Pengertian reaktor adalah suatu tempat untuk bereaksi berbentuk
wadah yang terbuat dari logam dan sebaiknya menggunakan bahan stainless

steel. Untuk skala kecil wadah dengan kapasitas 1,5- 2 liter, skala rumah
tangga diatas 10 liter, dan untuk skala menegah digunakan reactor tangki
berpengaduk dilengkapi pemanas kapasitas 100 kg.

2. Penyangga
Digunakan untuk menyangga wadah (sakal kecill

3. Pengaduk kayu
Digunakan untuk mencampurkan bahan saat proses berlangsung

sehingga terbentuk adonan yang homogen.
4. Bunzen atau kompor gas

Digunakan karena nyala apinya stabil dan tidak menimbulkan jelaga.

Bahan baker bunzen adalah spiritus, api bunzen mudah diperoleh ditoko
peralatan bahan kimia.

5. Termometer dengan skala sampai 1000C

Termometer digunakan untuk mengukur suhu pada saat proses
pembuatan shampo berlangsung. Dengan demikian suhu yang dibutuhkan
dapat diketahui secara akurat.

6. Timbangan
Timbangan kecil untuk menimbang bahan bukanlah jenis neraca

anahtis ( analytical balance ) karena alat ini sangat mahal. Timbangan kecil
adalah timbangan biasa dengan kisaran pengukuran l sampai 1kg. Untuk
skala rumah tangga digunakan timbangan dengan skala 10 kg sedangkan
untuk skala menengah skalanya 200 kg.

7. Wadah bahan baku
Wadah bahan baku dapat menggunakan bahan plastik, atau melamin,

gelas atau logam. Ukuran dan bentuk disesuaikan dengan kebutuhan



Formula II Formula III Formula IBahan

39o/o

8o/o

0,2o/o

0,4vo

40o/o

60/o

0,40/o

7o/o

0,10/o

3Bo/o

8o/o

0,2o/o

0,40/o

7o/o

0,70/o

sangat sedikit

s2,30/o 52,50/o

Emal TD ( 40%)
Aminon L-02
EDTA
Sodium benzoate
Garam
Parfum
Pewarna
Air

1. Formula sam cleor

2. Formula shampo pearl ( formula I )
Emal20C (25o/o)
Aminon L-02
EDTA
Sodium benzoate
Garam = 0,7o/o

Parfum
Pewarna
Air

3. Formula shampo pedrl ( formula II )
Emal TD ( 400/oJ

Aminon L-02
EDTA
Sodium benzoate
Garam = 0,7o/o

Parfum
Pewarna
Air

4. Formula light shampo
Emal TD ( 40%J
Aminon L-02
EDTA
Parfum
Pewarna
Air

5. Formula vrscous shampo
Emal TD ( 40%J
Aminon L-02

= 600/o

= 3o/o

= 0,2o/o

= 0,4o/o

= 0,lo/o

= sangat sedikit
= 35,5o/o

= 40o/o

= 60/o

= 0,4o/o

= 7o/o

= 0,5o/o

= sangat sedikit
- c.) o/^

= 3$o/o

= 4o/o

= 0,4o/o

= 0,7o/o

= sangat sedikit
= 57 ,5o/o

= 450/o

= 100/o
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EDTA
Garam
Parfum
Pewarna
Air

= 0,4o/o

= 7o/o

= 0,1o/o

= sangat sedikit

Cara Pembuatan Shampo Skala Kecil/Laboratorium
Berikut ini metode pembuatan shampoo clear ( formula I ] sebanyak 1

kg
Bahan
EmalTD [40%J = 38o/o = 0,38 x 1 kg = 0,38 kg = ]gg g
Aminon L-02 = 8o/o = 0,08% x 1kg = 0,08 kg = $g g
EDTA = O,2o/o = 0,002x 1kg= O,00Zkg=2g
Sodium benzoate = O,4o/o = 0,004 x 1kg = 0,004kg =,| g
Garam = 7o/o =0,01 xlkg=O,Otkg=10g
Parfum = 0,7o/o = 0,001 x 1kg = 0,001 kg = 1g
Pewarna = sangat sedikit ( disesuaikan J

Air = 52,35 = 0,523 x 1 kg = 0,523 kg= 523 e
Alat

. Wadah dari logam ( reaktor ] dengan kapasitas 1,5-2 liter
o penyangga

. Pengaduk kayu
o Bunzen dari korek api
. Termometer dengan skala 1000
. Timbangan kecil
. Tempat menampung hasil ( ember kecil + tutup l
. Wadah bahan baku
. Perlengkapan kontrol kualitas

Cara membuat
. Timbang bahan baku yang diperlukan sesuai formula, lalu tenlpatkan

dalam wadah
. Masukan air ke dalam reaktor I wadah tempat bereaksi J sekitar tiga

per empat bagian I sisanya untuk pernbilasan ]
. Larutkan pewarna dengan sedikit air, kemudian masukan ke dalam

reaktor, aduk sampai homogen
o Masukan Emal TD ke dalam reaktor, bilas wadah dengan air, lalu

masukan ke dalam reaktor lalu aduk sampai rata
o Masukan Aminon L-02 ke dalam reaktor, bilas wadah, lalu aduk hingga

merata
. Masukan sodium benzoat ke dalam reaktor, bilas wadah, tuangkan, dan

aduk hingga merata
. Sambil diaduk, celupkan termometerke dalam reaktor I sambil

dipegangi )
. Nyalakan api bunzen, lanjutkan pengadukan
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. Amati kenaikan suhu cairan. Pada saat suhu mencapai 500C, matikan
bunzen

o Teruskan pengadukan hingga suhu 30oC
. Larutkan garam dengan air dan tuangkan ke dalam reaktor
. Masukan parfum sambil terus diadu
. Lanjutkan pengadukan sampai terbentuk cairan yang bening
o Lakukan kontrol kualitas
. Setelah selesai, tuangkan hasil produk ke dalam tempat penyimpanan

dan tutup rapat
Catatan

yang dipakai

Gambar 4.3 Proses pembuatan sampo
(sumber: "Membuat Sampo" karangan Ajar Permonol

) Pada saat mencelupkan termometer, jangan sampai menyentuh dasar
reaktor karena akan terjadi penyimpangan pengamatan

) Parfum dimasukan saat suhu cairan dibawah 300C, untuk menghindari
menguapnya parfu m secara berlebihan

E. Minyak Rambut
Minyak rambut bisa berupa minyak, gel, pomade atau krim yang

digunakan untuk memudahkan, mengkilapkan dan mengatur penataan atau
sisiran rambut. Minyak rambut biasanya dibuat dari bahan dasar minyak
kelapa, lanolin ataupun wax serta ditambah dengan bahan-bahan lain seperti
vitamin E dan protein untuk membuat rambut teratur atau lebih lebat dan

sehat mengkilat. Bahan-bahan yang paling sering terdapat dalam minyak
rambut adalah parfum yang ditambahkan dalam pembuatan minyak rambut
agar rambut harum dan disukai pemakainya.

Pengguna minyak rambut lebih banyak pria, untuk wanita lebih sering
menggunakan iair spray untuk menata rambutnya.
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Bentuk-bentuk minyak rambut antara lain:
7. Pomode

Pomade adalah salah satu produk penataan rambut yang lebih sering
digunakan oleh pria dan telah dikenal sejak tahun tahun 1900an. Pomade
berbahan dasar minyak kelapa, lanolin, wax dan parfum atau fragrance.
Pomade ini membuat rambut tampak mengkilat, licin, rapi, lebat, dan tampak
basah alami. Pomade merupakan produk yang sulit dihilangkan dari rambut
kepala dan perlu menggunakan air dan sampo untuk menghilangkan dari
rambut dan kulit kepala scolp.
2. Gel

Hair gel adalah produk penata rambut pria yang lebih kasar, kaku dan
keras dibanding pomade, karena produk ini membuat rambut tampak keras,
berminya( dan mengkilat. Penggunaan gel berlebihan bisa membuat rambut
berminyak daripada pomade, dan untuk membuat rambut tetap teratur dan
mengkilat lebih direkomendasikan dengan pomade karena pomade tidak
mengandung alkohol dan gel lebih cenderung menggunakan alkohol. Tetapi gel
tidak sulit untuk dihilangkan dari rambut dan cukup menggunakan air untuk
menghilangkannya.

3. Minyak
Minyak rambut atau hair tonic adalah salah satu produk penata rambut

yang berbentuk cair dan tidak seperti pomade atau gel, minyak lebih cenderung
tidak membuat rambut berminyak dan kasar, tetapi membuat rambut rapi.
Minyak rambut terkenal di Indonesia adalah urang aring yang juga digunakan
sejak jaman dahulu. Tetapi guna menahan rambut tetap rapi, lebih cenderung
pomade daripada minyak karena pomade berupakan zat yang kaku sedangkan
minyak berupa cairan.

4. Krim
Krim rambut atau hair c;'eom merupakan produk dan zat seperti

pomade karena membuat hasil penataan rambut seperti menggunakan pomade,
tetapi krim dengan pomade berbeda. Krim merupakan zat yang ringan dan
tidak kaku seperti pomade atau gel. Krim rambut mengandung lebih banyak
vitamin dan protein, tetapi tidak kuat menahan rambut tetap rapi iika
dibandingkan d,engan pomode. Krim rambut juga merupakan produk yang
mudah untuk dibersihan dari rambut tetapi tidak sesulit menghilangkan
pomode.

Adapun fungsinya penggunaan minyak rambut adalah
mempertahankan posisi rambut, mengkilatkan rambut, mempermudah
membuat s|/e baru, tetapi tidak semua kulit kepala cocok untuk memakainya.

Masalah yang sering muncul dengan penggunaan minyak rambut ini
adalah

Pemakaian minyak rambut yang power strength, dapat menimbulkan
matinya warna hitam pada rambut dan berganti merah.
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Untuk itu ada baiknya untuk mengurangi pemakain minyak rambut
yang terbuat dari bahan kimia karena bisa merugikan kulit kepala dan lebih
baik gunakan yang alami karena tidak mengandung efek samping seperti yang
ditimbulkan oleh minyak rambut yang terbuat dari bahan kimia.

F. Kosmetika Pengeritingan dan Pelurusan Rambut (Kusumadewi dalam
"Rambut Anda, Masalah, Perawatan dan Penataannya"J

Disamping untuk memelihara kebersihan dan kesuburan rambut
sehingga rambut selalu tetap indah, rambut iuga dapat memakai produk-
produk kosmetika yang dapat menghias rambut itu sendiri sehingga meniadi
lebih menarik. Produk-produk kosmetika tersebut antara lain produk
kosmetika pengeriting rambut, pelurus rambut, dan pewarna rambut. Biasanya
konsumen melakukan make up rambut di salon-salon rambut, walaupun ada
juga yang melakukan pengecatan rambut sendiri di rumah. Sebelum melakukan
kegiatan merias rambut tersebut, perlu sekali kita memahami produk-produk
yang akan kita gunakan. Sehingga kita dapat memilih produk sesuai keinginan
hasil yang diharapkan.

Kosmetika pengeritingan dingin dapat diperoleh dalam berbagai jenis

berdasarkan bahan dasar pembuatannya. Di antaranya yang terkenal adalah

sebagai berikut :

[1) Bahan Dasar Amonium Tioglikolat
lnsiyur Amerika Arnold Willat, di tahun 1934, sering menunggu istrinya

mengeriting rambut dengan metode keriting panas yang membutuhkan
waktu sekitar 7 jam. Sambil menunggu, Willat mulai berpikir bagaimana

dapat menciptakan obat keriting yang praktis, dikemas dalam 1 pakeq

terdiri dari l botol sampo, l botol larutan pengeriting, dan l botol larutan
neutralizer. Selain pasti akan laku dijual, paket tersebut iuga akan

membebaskan dia dan istrinya dari menghabiskan waktu demikian banyak
di salon kecantikan. Willat akhirnya berhasil membuat paket terdiri dari 3

botol tersebut, tetapi belum banyak dipasarkan karena sifatnya masih

eksperimental. Pada tahun 1963, dalam risetnya terhadap kulit rambut, dua

ilmuwan Amerika-Atsbury dan Speakmann-menemukan adanya atom
belerang (SJ yang saling mengikat dalam kulit rambut. Posisi atom-atom I S )
ini membentuk ikatan (S-SJ sehingga disebut ikatan disulfida; ikatan silang

) Kerontokan pada rambut.
> Pusing, karena kuatnya efek tekanan yang diberikan dati strength

power,
) Tumbuhnya jerawat, karena minyak rambut mengandung minyak. Saat

suhu tubuh mulai menaih otomatis secara perlahan kekerasan dari
minyak rambut tersebut pudar. Apalagi jika berkeringat. Zat minyak
akan membawa minyak yang terkandung dalam keringat ke seluruh
wajah.

F Munculnya ketombe, karena tidak cocok dengan tipe rambut dan
karakter sensivitas kulit kepala masing-masing Individu.
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atau cross bond. Adanya ikatan sulfida ini membuat rambut sangat kuat dan

memberi bentuk rambut. Dalam rambut lurus, posisi ikatan disulfidanya
seperti tangga dengan anak tangga yang letaknya seiajar'dan teratur.
Sedangkan pada rambut keriting, ikatan sulfidanya tidak sejaiar meskipun
teratur. Kedua ilmuwan tersebut lalu berkesimpulan, jika ikatan
disulfidanya rambut lurus yang seiaiar itu dipatahkan, dan disambung pada

posisi tidak seiajar, maka rambut lurus dapat dibuat menjadi rambut
keriting dan sebaliknya. Memang selain ikatan disulfida, terdapat pula

ikatan antara atom-atom hidrogen, (H-H) yang biasa disebut ikatan
hidrogen. Ikatan hidrogen bukan ikatan kimiawi, sifatnya lemah, akan patah
jika rambut terkena air dan akan resambung jika air dihilangkan dan rambut
kering. Meskipun ikatan hidrogen lemah, tetapi karena jumlahnya banyak
ikatan hidrogen (H-H) ikut membentuk kekuatan rambut.

Penemuan Atsbury dan Speakmann tersebut segera dimanfaatkan
Arnold Willat dalam memnyelnpurnakan penemuanya. Pada tahun 1939,
dihadapan Perhimpunan Penata Rambut & Ahli Kecantikan Amerika yang

mengadakan pertemuan di California, Arnold Willat berhasil memperagakan
penemuannya secara meyakinkan. Lihatlah era baru dalam dunia
pengeritingan yang disebut era keriting dingin. Kini mari krta tiniau seienak
bagaimana proses pematahan dan penyambungan kembali ikatan disulfida
tersebut dilakukan.

Tugas pematahan ikatan disulfida ( S-S ) dilakukan oleh larutan
pengeriting, dibuat dari bahan dasar amonium tioglikolat yang lazim di
sebut Thio. Thio dibuat dengan mencampur asam tioglikolat dengan amonia
secara perlahanJahan sehingga mencapai nilai pH- antara 9,4-9,6. Thio ini
kaya akan atom hidrogen (Hl. Begitu thio mengenai ikatan disulfida (S-Sl,

atom hidrogennya (HJ akan segera mengikat atom-atom ISJ dalam ikatan
disulfida guna membentuk ikatan baru [SH-HS]. Dengan demikian ikatan
disulfida terpatahkan. Proses ini disebut proses reduksi. Perlu saya
tambahkan, molekul keratin kulit rambut terdiri dari rangkain panjang

satuan-satuan terkecil yang disebut asam amino. Kalau molekul keratin
rambut kita umpamakan sebuah dinding temboh maka asam-asam amino
merupakan tembok bata pembentuk dinding tembok itu. Dalam proses
reduksi tadi, asam-amino yang disebut srstin dan keras, direduksi menjadi
sam amino srstein yang lunak; sehingga rambut menjadi lunak dan mudah
diubah bentuknya.



Gambar 4.4 Proses pematahan ikatan silang melalui reduksi
(sumber: "Rambut Anda, Masalah, Perawatan dan Penataannya" oleh

Kusumadewi)

Kini mari kita tinjau bagaimana proses penyambungan kembali ikatan
sulfida, yang sekaligus juga mengembalikan asam amino srsfein maniadi
asam amino sisfr'n.
Ketika ikatan sulfida dipatahkan, rambut dalam keadaan tergulung rotto.
Setelah waktu proses pematahan cukup, pematahan dihentikan dan proses
penyambungan kembali ikatan sulfida dilakukan. Proses penyambungan
kembali dilakukan dengan larutan hidrogen peroksida (H2O2) yang lazim
disebut neutralizer.

Ketika neutralizer dikenakan, atom-atom (0) dari hidrogen peroksida
akan mengikat atom-atom (H) guna membentuk [H2O] atau air. Dari mana
diperoleh atom [HJ? Tidak ada persediaan atom H lain kecuali dari ikatan
[HS-SH]. Maka atom-atom IOJ segera mengikat (HJ dan membentuk ikatan

-o-H atau HzO roses ini disebut roses oksidasi.

Gambar 4.5 Proses penyambungan kembali ikatan disulfida pada rambut
(sumber: "Rambut Anda, Masalah, Perawatan dan Penataannya" oleh

Kusumadewi)
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Atom-atom (SJ yang ditinggalkan atom IHJ saling terik menarik dan

membentuk ikatan (S-SJ atau ikatan disulfida lagi. Terbentuknya ikatan
disulfida membuat asam amino sisfein kembali menjadi asam amino slstin.

Tetapi karena rambut tergulung rotto, ikatan disulfida yang terbentuk baru,
tidak lagi seiaiar teratur, sehingga bentuk baru rambut juga meniadi
keriting. Bentuk keriting lebih diperkuat lagi oleh mengerasnya rambut,
karena asam amino sisfein sudah kembali menjadi asam amino ststin'

Sekarang bagaimana dengan nasib ikatan hidrogennya (H-HJ? Ikatan
hidrogennya ikut terpatahkan oleh larutan thio dan air' Tetapi ikatan
hidrogen I H-H ) segera terbentuk kembali ketika rambut dikeringkan.

(2) Bahan Dasar Mono-Etanolamin
Kosmetika pengeritingan dingin ini dibuat dari bahan dasar mono-

etanolamin, sebagai pengganti amonia, sehingga tidak menimbulkan bau
yang menyengat hidung. Sebagai normalizer-nya digunakan natriun bromat.
Normalizer dikenakan lansung, tanpa dilakukan setelah pengenakan

normalizer. Jika sebelum pengenakan normalizer dilakukan pengguyuran

air, air yang bereaksi dengan natrium bromat akan menimbulkan natrium
hidroksida yang bersifat lindi, sehingga rambut tetap mengembang dan

lunak.
(3) Bahan Dasar Amonium Sulfit

Kosmetika pengiring dingin ini dibuat dari bahan dasar amonium sulfit,
berupa hablur bening, bersifat asam, larut dalam air. Dalam suhu kamar
370C amonium sulfit sudah dapat mematahkan ikatan sulfida keratin
rambut. Karena memiliki pH-6 atau dibawah 6larutan pengeriting ini iuga
disebut acid waving lotion ata\ neutrol waving lotion. Larutan ini tidak
membuat rambut mengembang dan membuat kulit rambut lunak; seperti
pada penggunaan larutan pengeriting yang bersifat alkalin, dengan nilai pH

9,4-9,6. Dengan demikian larutan pengeriting ienis ini sebenarnya
merupakan kosmetika pengeriting rambut yang paling tidak merusak
kondisi rambut. Tetapi pengunaannya kurang mendapat sambutan
konsumen, berhubung prosesnya memerlukan waktu lebih lama; dan sering
dibantu menggunakan topi pemanas atau heating cop gUIa mempercepat
prosesnya. Prinsip kerjanya pematahan ikatan sulfida dan penyambungan

kembali dengan larutan normalizer adalah sama seperti larutan pengeriting
lainnya.

Dengan makin berkembangnya industri kosmetika, kini terdapat
belasan macam dan aneka merk produk kosmetika pengeriting di pasarkan.
Terlepas dari jenis dan merek apa pun yang akan anda pilih, perlu sekali anda
baca dahulu dengan teliti petunjuk cara pemakainnya di label botol atau
kemasannya.

Menjadi sifat manusia untuk bisa tampil beda. Mereka yang mempunyai
rambut lurus ingin dikeriting dan begitu pula sebaliknya. Guna mengimbangi
sifat manusiawi yang demikian, kosmetika dan tehnik pelurusan rambut hingga
kini terus berkembang.
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Pelurusan rambut pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai
berikut:
(1) Pengepresan

Setelah rambut dicuci dan dikeringkan, rambut dibagi dalam beberapa
seksi, masing-masing seksi diberi vaselin merata. Dengan sisir logam khusus
yang dipanasi dengan listrik yang disebut hot comb, rambut disisr
menggunakan punggung sisir sambil menekannya. Tindakan dilakukan Iapis
demi lapis, hingga semua bagian rambut tertangani. Metode ini
diperkenalkan Ny. C. f. Walker dan disebut hair pressing atau pengepresan

rambut. Vaselin berfungsi sebagai konduktor menghantar panas kekulit
rambut, melindungi selaput rambut, dan memperlancar penyisiran. Teknik
pengepresan rambut biasanya hanya digunakan untuk melonggarkan ikal
yang terlalu ketat. Hasilnya iuga bersifat sementara.

[2] Hair Srtaighthener
Pada umumnya, kosmetika pelurus rambut menggunakan bahan dasar

monoetanolium sebagai pengganti amonia dalam larutan pengeriting Thio.
Sebagai normalizer-nya digunakan natrium bromat. Normalizer dikenakan
Iangsung di rambut tanpa pengguyuran air lebih dahulu. Pembilasan baru
dilakukan setelah pemakaian normalizer. Jika sebelumnya sudah dilakukan
pengguyuran, air yang bereaksi dengan natrium bromat akan menimbulkan
natrium hidroksida dengan sifat sangat alkalin' Rambut akan makin
mngembang dan Iunak sehingga penyambungan kembali ikatan sulfida
tidak tercapai. Prinsip bekerjanya produk ini sama dengan larutan
pengeriting Thio. Produk dibuat dalam bentuk krim atau pasta kental guna

menahan bentuk lurus rambut menggantikan fungsi rofto dalam proses

pengeritingan. Proses pematahan ikatan sulfida dan proses

penyambungannya kembali berlangsung seperti dalam proses

penggeritingan menggunakan larutan thio. Hasil pelurusan bersifat
permanan. Hingga kini kosmetika pelurus rambut dari bahan dasar mono-

etanolamin merupakan pelurus rambut yang paling disukai, mengalahkan
pelurus rambut dari bahan natrium hidroksida maupun amonium sulfit.

(3) Hair Rebonding
Merupakan teknik pelurusan yang hasilnya mampu bertahan lama,

melebihi teknik hot comb pada metode C. l. Walker, maupun teknik
pelurusan menggunakan kosmetik pelurus saia. Metode Flat lron Rebonding

merupakan penggabungan keduanya. Setelah rambut dicuci bersih,

dikeringkan dengan blowdrying membentuk desain rambut lurus. Rambut

lalu dibagi dalam blocking tipis-tipis dan diolesi kosmetika pelurus rambut.

Prosespematahan ikatan sulfida keratin rambut dibiarkan berlangsung

sekitar 30-40 menit. Kemudian lengan flat iron, alat pengepres rambut yang

temperaturnya dapat diatur, batang rambut dipres dengan suhu sekitar 140-

180 derajat celcius tergantung dari kondisi rambut, serta ditarik lurus lapis

demi lapis dari pangkal rambut ke uiung rambut. Kemudian rambut diberi
normalizer berbentuk krim atatt liquid sesuai produk yang digunakan, guna

menyambung kembali ikatan disulfida keratin rambut yang terpatahkan
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oleh kosmetika pelurus rambut dan pengepresan sambil menariknya
disertai temperatur tinggi.

Ikatan disulfida keratin rambut disebut S bon4 disulfide bond dan juga
cross bond. Hair rebon-ding adalah menyambung kembali formasi ikatan
disulfide bond yang ada, dalam formasi baru yang benar-benar merupakan
formasi rambut lurus.

Pemakaian kosmetika pelurus rambut, disertai pengepresan dengan/at
iron bertenperatur tinggi, selain mampu mematahkan dan menggeser disulfida
bond membentuk formasi baru yang dikehendaki, juga membuat imbrikasi
selaput rambut menutup rapat, batang rambut padat, licin mengkilat dan lurus
bagaikan jerami. Dengan teknik pangkasan panjang pendek tidak merata yang
disebut unstructured hair, hasil desain pangkasan akan nampak seperti rambut
Sin Chan tokoh film kartun lepang yang sejak tahun 2001 juga banyak
penggemarnya di Indonesia. Pelaksanaan hair rebonding memerlukan waktu
sekitar 7 jam. Seperti semua proses pengeritingan, pelurusan, dan pewarnaan
oksidasi, F/ot lron Rebonding merugikan kesehatan rambut.

G. Kosmetika Pewarna Rambut fMartin M. Rieger dalam "Harry's
Cosmeticology Bth")

Pewarnaan rambut adalah salah satu tindakan riasan yang lazim dan
sudah dilakukan sejak lama. Awalnya, untuk mewarnai rambut orang Mesir
menggunakan pohon pacar (Lawsonia inermis] untuk memberikan warna
orange kemerahan pada rambut. Sari pohon pacar memberikan warna yang
nyata karena adanya zat aktif lawsone yaitu 2-hidroksi-1,4-naftokuinon yang
dikenal sebagai bahan kosmetik. Pemakaian bahan modern dengan
menggunakan bahan warna alami akan menghasilkan bahan pewarna buatan
yang superior.

Diperkirakan kini ada sekitar 50% wanita di negara-negara industri
merupakan pengguna produk pewarna rambut, baik yang menggunakan di
rumah ataupun di penata rambut. Motivasi para wanita mewarnai rambutnya
adalah menginginkan adanya peningl€tan penampilan. Penggunaan warna
temporer yang lebih tahan lama untuk memberikan warna pada rambut yang
sudah beruban atau kelabu. Setiap bahan pewarna mempunyai jenis bahan
kimia untuk dapat mewarnai rambut secara keseluruhan.

Sistem modern pewarnaan rambut dapat dibagi men.iadi tiga kategori
besar yang ditentukan oleh durasi daya tahan warna pada rambut. Produk
paling tua dan paling populer adalah zat warna sementara. Zat warna ini dapat
hilang hanya dengan dilakukan pengeramasan satu kali. Produk ini
menggunakan pewarna ion dengan berat molekul tinggi sehingga hanya
melapisi pada permukaan rambut tanpa bisa menembus korteks. Selain itu, zat
warna sementara merupakan pewarna asam yang memiliki afinitas minimal
untuk rambut dan memiliki karakter anionik secara keseluruhan.

Pewarna sementara yang kedua adalah senyawa kationik. pewarna ini
merupakan pewarna dasar dengan menarik ion pada permukaan rambut,
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dengan daya tahan kurang dari pewarna semipermanen. Rambut diwarnai
dengan pigmen sementara, yang mudah hilang.

Untuk pewarna rambut semipermanen tahan setelah dilakukan
beberapa keramas (bisa enam sampai delapan kali), tapi lebih cepat luntur
dibandingkan pewarna permanen. Zat warna yang digunakan adalah pewarna
dengan berat molekul rendah dan memiliki afinitas yang baik terhadap keratin
rambut sehingga zat warna tersebut mampu menembus kutikula dan menyebar
di seluruh korteks.

Pewarna rambut permanen mampu memberikan warna secara efektif
permanen, tahan terhadap keramas dan faktor eksternal lainnya seperti
penyikatan, gesekan, cahaya, dan sebagainya. Proses peawrnaan rambut
permanen merupakan proses yang paling banyak digunakan dan setidaknya
80% ada di pasar pewarnaan rambut. Dalam sistem ini, terjadi reaki kimia
sehingga menghasilkan warna yang diinginkan in situ pada rambut. Reaksi
tersebut adalah reaksi oksidasi yang dipengaruhi oleh adanya hidrogen
peroksida. Sehingga sistem ini disebut juga pewarnaan oksidatif.
Pewarna rambut yang ideal harus memiliki sifat sebagai berikut:
(1J Tidak merusak struktur rambut dan mampu mewarnai rambut tanpa

merusak tekstur alami rambut.
(2J Tidak mengiritasi rambut dan kulit kepala.

Untuk memenuhi hal tersebut maka perlu dilakukan optimasi formula
sehingga pewarnaan rambut dapat efisien, meminimalkan konsentrasi
pewarna, dan terhindar dari kerusakan oksidatif. Stabilitas fisika dan kimia dari
zat warna pada rambut juga harus diperhatikan sehingga cat warna rambut
stabil terhadap udara, sinar matahari, gesekan (dari penggosokan dan
penyikatan], keringag dan air yang mengandung kaporit (persediaan air PAM
dan air kolam renang).

Pewarna harus stabil secara kimiawi dan fisika baik yang berbentuk
cair, krim, gel, atau padat. Pewarna yang ideal terhindar dari warna berbeda
nyata pada bagian yang berbeda pada rambut yang sama. Masalah selektivitas
merupakan bagian dari teknologi pewarnaan rambut. Terutama untuk pewarna
semipermanen yang mengandalkan difusi fisik ke rambut dengan ukuran
molekul yang berbeda.

Pencelupan rambut berbeda dengan pencelupan terhadap serat lain.
Tekstil dan serat Iainnya dapat diberi warna dalam lingkungan ber-pH dan
suhu tertentu, tapi rambut harus diwarnai dengan cara yang dapat diterima
secara fisiologi. Sehingga perlu memperhatikan sifat fisikokimia, afinitas zat
warna, proses difusi ke dalam rambut. Hal ini harus memperhatikan proses

pewarnaan dilakukan pada suhu rendah (di bawah 40"C1, waktu kontak yang

singkat (sekrtar 5-40 menit], konsentrasi pewarna minimum, dan sebagainya.
Pembuat formula pewarna rambut harus dapat mengembangkan produk
sehingga zat warna terlebih dahulu larut, larutan zat warna tersebut harus
stabil, kemudian larutan zat warna tersebut dapat memberikan kinerja yang

optimal. Afinitas adalah faktor yang lebih penting untuk pewarna sementara,
yang hanya melekat pada permukaan rambut eksterior untuk memberikan
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Pewarnaan Nabati, Sintetik Organik, dan Logam (Kusumadewi dalam buku
"Rambut Anda, Masalah, Perawatan dan Penataannya")

Kebiasaan mewarnai rambut sudah dikenal sejak zaman Mesir Purba
sekitar 4000 tahun lalu. Ketika itu pewarnaan rambut menggunakan bahan
dasar tumbuh-tumbuhan dan disebut pewarna nabati. Pewarna nabati
kemudian digantikan pewarna sintetik organik. Sepanjang membutuhkan
oksidator dalam pemakainnya, pewarna ini disebut pewarna oksidasi.
Pemakaian pewarna oksidasi hingga kini masih mendominasi dunia pewarnaan
rambut, herkat hasilnya yang cemerlang. Meski begitu pewarna nabati yidak
pernah hilang sama sekali dari peredaran. Dengan timbulnya gerakan kembali
pada alam atau back to nature dewasa ini, pewarna nabati memiliki potensi
digemari kembali. Berbagai pewarna nabati yang terkenal antara lain sebagai
berikut:
[1J Pewarna Henna

Bahan dasar pewarna ini berasal dari tumbuhan henna dan disebut
Egyptian Henna, meskipun tumbuhan henna jugaterdapat banyak di Tunisia,
di negara-negara Arab, Persia, dan India. Pewarna ftenna memberi warna
merah pada rambut. Sejarah mencatat, pewarna henna digunakan pertama
kali oleh Ratu Ses, ibu suri Raja Teta dari Dinasti III Mesir Purba yang
memerintah Mesir sekitar tahun 2700-2650 SM. Bangsa Mesir Purba
meny'ukai pewarna henno mungkin disebabkan karena menyembah Ra,
Dewa Matahari. Pewarna henna bekerja dengan cara melapisi batang rambut
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warna. Molekul-molekul ini terlalu besar untuk difusi melalui kutikula dan
masuk ke dalam korteks. Sebaliknya, difusibilitas lebih penting untuk pewarna
semipermanen dan permanen. Setidaknya bagian dari daya tahan senyawa ini
adalah karena distribusi yang merata pada sepanjang batang rambut, sehingga
difusi harus cepat.

Bahan seperti air, pelarut organik, pengembang alkalis, conditioner,
pengawet, dan sebagainya harus seimbang untuk meningkatkan penetrasi dan

atau memodifikasi koefisien partisi antara air dan rambut. Hal ini dapat dengan

mudah dilihat bahwa bahan pembawa sebagai bagian penting dari pewarna
untuk produk yang efektif.

Pewarna rambut menyediakan berbagai produk komersial yang mampu
mewarnai rambut dalam berbagai nuansa dan warna, mulai dari pirang sangat
ringan untuk hitam hingga warna emas, abu-abu, kemerahan, warna mahoni,
violet, dan sebagainya. Jumlah warna yang ada bisa melebihi 60, meskipun
sebagian besar produk konsumen hanya mencapai 20-30 warna dalam produk
tertentu.

Dilakukannya pewarnaan dengan menggunakan zat warna yang
merupakan campuran dari beberapa zat warna tunggal yang sedikitnya
mengandung 3 zat warna tetapi biasanya hingga 5 sampai 6 dengan maksimal
10-12. Bahkan masing-masing warna tertentu merupakan hasil percampuran
pewarnaan individu (merah, kuning, ungu, biru, dlll yang disediakan oleh
masing-masing produsen.



secara permanen. Pewarna henna mula-mula tidak disukai di Eropa,
sehubungan adanya kepercayaan bahwa Judas Eskariot yang dalam kitab
suci Iniil dinyatakan sebagai pengkianat Yesus Kristus, rambutnya berwarna
merah. Berkat penampilan penyanyi Spanyol keturunan Italia, Adelia Patti (
7843-7979 J di New York tahun 1859, yang rambutnya berwarna merah
mhogani, pewarna henna menjadi begitu disukai di Amerika dan Eropa.

Pewarna henna dapat diperoleh dalam bentuk Henna Rinse, pembilas
rambut dari henna yang diberi campuran berbagai zat warna: Hennc Pack
yang dibuat dari bubuk daun henna dicampur asam sitrat dengan nilai pH <
7; Henna Reng yang merupakan campuran antara daun henna dan daun
indigo yang memberi warna hitam kebiru-biruan. Henna dalam bentuk
cairan bening tidak berwarna, kadang-kadang dicampurkan kedalam sampo
alau conditioner, guna meningkatkan ketebalan rambut. Pemakain yang
berulang harus dihindari, karena bahan henna yang terus menumpuk
dibatang rambut, menjadikan rambut terasa berat dan lengket.

(2) Pewarna Indigo
Pewarna indigio yang memberi warna biru juga sudah terkenal seiak

zaman Mesir Purba. Ketika muncul dari kapalnya untuk menyambut Marcus
Antonius, Cleopatra mengenakan tata rias dan busana yang eksotik dan
mengenakan wig paniang berwarna biru Indigo. Pewarna Indigo selalu
digunakan dalam campuran dengan pewarna nabati lainnya dan bekerja
dengan melapisi batang rambut secara permanen. Pemakaian secara terus-
menerus dapat menjadikan rambut terasa tebal, kasar, daan rapuh.

(3) Pewarna Camomile
Pewarna yang terbuat dari bunga tumbuhan camomile memberi warna

kuning. Bekerja dengan melapisi batang rambut secara permanen. Pewarna
ini termasuk salah satu pewarna nabati tertua.

[4] Pewarna Rhubarb
Pewarna ini memberi warna kuning muda atau pirang. Biasanya

dicampur dengan daun henna, daun teh, dan bunga camomile dalam
perbandingan tertentu. Pewarna ini bekerja dengan melapisi bayang rambut
secara permanen.

(5) Pewarna Sage
Memberi warna hijau dan biasanya digunakan sebagai koreksi warna

suram pada rambut pirang. Pewarna ini banyak dilarutkan seperti iika
membuat air teh, sehingga terkenal dengan sebutan sdge tea.

(6) Pewarna Brazilwood-Diambil dari bahan ekstrak kayu brazilwood dan
memberikan warna kuning. Cuna mendapatkan warna kemerahan, pewarna
ini dicampur dengan oksigen dalam sebuah larutan alkalin. Warna
kecoklatan dapat dibuat dengan mencampurnya denga perbandingan
tertentu. Pewarna ini terutama digunakan untuk mewarnai wig dan

hairpiece.

Menurut Kusumadewi dalam buku "Rambut Anda, Masalah, Perawatan

dan Penataannya", penata rambut tnggris Daniel Galvin merupakan pelopor
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penggunaan kembali pewarna nabati. Dalam bukunya beriudul "The World of
The Hair Coloring", Galvin menuniukan cara mudah membuat pewarna nabati,
yaitu dengan cara melarutkan bubukan pewarna nabati dalam air panas dan
dibiarkan selama waktu tertentu.

Pewarna dari bahan sintetik organik pada umunya dikelompokkan
dalam tiga jenis, berdasarkan kemampuan bertahan di rambut.
(1) Pewarna Azo

Pewarna ini bersifat sementara. Banyak terbuat dari para-hidroaksi-
azo-benzena (parahydroxyazobenzene). Molekul zat pewarna besar dan
tidak dapat melewati celah imbrikasi selaput rambut guna masuk ke kulit
rambut dan hanya melapisi selaput rambut saia. Warna akan hilang dalam
sekali penyampoan. Keuntungan menggunakan pewarna azo adalah sifatnya
yang tidak merusak selaput rambut maupun kulit rambut; karena tidak
mengandung amonia dan tidak memerlukan proses oksidasi dengan
hidrogrn-peroksida. Pewarna azo baik digunakan untuk mencoba warna
rambut, sehingga jika hasilnya kurang memuaskan dapat segera
dihilangkan.

(21 Pewarna Nitro
Bersifat semi-permanen. Banyak dibuat dari bahan nitro-fenelen-

diamina yang menghasilkan warna merah dan kuning; atau dari bahan
antrakuinon yang menghasilkan warna biru. Molekul pewarna nitro
sebagian dapat masuk ke kulit rambut melaluli celah imbrikasi; sebagian
Iain hanya melapisi selaput rambut. Zat wartanya baru luntur setelah
beberapa kali penyampoan. Keuntungan penggunaan pewarna nitro ialah
tidak merusak selaput rambut dan kulit rambut; karena tidak mengandung
amonia maupun memrlukan hidrogen peroksida dalam penggunaanya.
Berhubung lunturnya sedikit demi sedikit, maka timbulnya kembali warna
asli rambut berlangsung mencolok.

[3J Pewarna Oksidasi
Bersifat oksidasi bersifat permanen. Molekul pewarnanya mula-mula

sangat kecil dan mampu melewati celah imbrikasi selaput rambut untuk
masuk kulit rambut. Melalui proses oksidasi yang kebanyakan menggunakan
Iarutan hidrogen-peroksida, zat pewarnanya timbul dan molekul tersebut
mengembang menjadi molekul raksasa, sehingga tidak dapat keluar lagi dari
kulit rambut. Pewarna oksidasi banyak dibuat dari bahan dasar keturunan
ani1ln, seperti para fenelin-diamino yang menghasilkan warna hitam; para-
to ul en- di amina yang menghasilkan warna coklal', p ara -amonia -fenol yang
mengasilkan warna merah kecoklatan; meta-dthidrokso-benzena, yang
menghasilkan warna abu-abu.

Penggunaan pewarna oksidasi dari bahan para-fenelin-diamin sering
menimbulkan reaksi alergi, sehingga di Amerika dan Eropa sudah lama
drlarang. Oleh karena itu, sebelum menggunakan pewarna oksidasi dari
bahan apapun, perlu selalu dilakukan tes alergi terlebih dahulu. Sedikit
pewarna rambut yang bersangkutan dioleskan di lipatan lengan sebelah
dalam atau kulit belakang daun telinga, dan dibiarkan selama 2 x 24 jam.
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Jika tidak timbul reaksi kemerahan atau gatal-gatal dibagian kulit yang

diolesi, berarti pewarna tersebut tidak akan menimbulkan reaksi alergi.
Sebenarnya hanya kali itu saja yang bersangkutan aman menggunakan
pewarna rambut tersebut. Sebab reaksi alergi terhadap suaut zat dapat

timbul sewaktu-waktu, meskipun yang bersangkutan sudah biasa

menggunakan selama sepuluh kali dengan aman. Keuntungan menggunakan
pewarna oksidasi ialah hasil warnanya permanen, indah, dan cemerlang.

Kerugiannya adalah sama dengan yang ditimbulkan oleh proses

pengeritingan.yang dilakukan terlalu sering. Selaput rambut dapat menjadi
terlalu porus, kasar, kering, mudah patah, dan kulit rambut iuga meniadi

terlalu kering, rusak,menurun tingkat elastisitasnya, tampak kusam,

kekuning-kuningan, dan atau kemerah-merahan.
(41 Pewarna Logam

Pewarna logam melapisi batang rambut dengan kuat dan dikategorikan
sebagai pewarna permanen; sering dipasarkan sebagai colot restorer atau
pengembali warna sempurna.Pewarna ienis ini menggunakan bahan dasar
logam, sperti timah yang menghasilkan warna hitam-lembayung; perak

menghasilkan hitam-kehi.iauan; dan tembaga menghasilkan warna hitam
pekat. Para wanita zaman Romawi biasa menyisir rambutnya dengan timah
dibasahi cuka guna menambah tingkat kehitaman rambutnya'

Pewarna logam melapisi batang rambut dengan permanen. Jika hendak

melakukan pengeritingan maupun pewarnaan, lapisan pewarnaan logam harus

dibersihkan dahulu agar larutan pengeriting maupun pewarna dapat masuk

kekulit rambut. Pembersihan dengan cara sederhana dilakukan dengan

melumasi batang rambut dengan minyak zaitun atau minyak salada yang

dicampur bensin. Rambut dibersihkan lapis demi lapis dengan handuk, sambil

dipanasi mengunakan lampu infra merah, atau peralatan lain yang memberikan
panas. Proses pembersihan ini disebut hot oil treatment.

Setelah tidak ada lagi bekas-bekas lapisan pewarna, rambut disampo

dan setelah itu proses pengeritingan atau pewarnaan baru dapat dilakukan'
Color restorer yang mengandung timah mudah dibersihkan, yang mengandung
perak agak sulit, yang paling sulit adalah yang mengandung tembaga.

Dengan adanya keharusan pencantuman bahan utama produk kini
dapat diketahui dengan ielas pewarna tersebut mengandung logam apa'

Biasakan untuk membaca saksama semua petuniuk pemakaiannya. Mewarnai

rambut yang menggunakan pewarna oksidasi sebaiknya dilakukan disalon

kecantikan.
Pewarnaan logam yang kini populer dengan progessive dye banyak

terdapat dipasaran. Pada umumnya produk progessive dye masa kini hanya

mengandung sedikit bahan timah. Pewarna jenis ini banyak dipakai kaum pria

Ameiika yang pada umumnya tidak menghendaki perubahan warna rambutnya

secara drastis.
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I. Rangkuman
Rambut merupakan derivatif kulit yang membentuk sistem integumen.

Rambut terdiri dari rambut halus atau vellus dan rambut terminal yang lebih
kasar dan terlihat jelas. Rambut mempunyai akar yang disebut folikel rambut
yang berdasar besar disebut umbi rambut. Umbi rambut tersusun dari papil
rambut dan matriks rambut. Rambut yang ada di atas permukaan kulit disebut
batang rambut. Rambut tersusun atas tiga lapisan, dari lapisan terluar yaitu
kutikula, korteks, dan medulla. Fungsi rambut antara lain sebagai pelindung,
penghangat, pertanda status social, identitas profesi, dan penuniang
penampilan.

Kosmetika untuk rambut antara lain pembersih rambug pelembab
rambut, pemupuk rambut, pengeriting rambut, kosmetika pratata, hairsproy,
pelurus rambut, dan pewarna rambut.

Sediaan kosmetika untuk rambut banyak yang berupa emulsi. Emulsi
merupakan sediaan yang berupa cairan dan distabilkan oleh emulgator atau
surfaktan yang cocok. Penyebab emulsi tidak stabil antara lain flokulasi dan,
craking dan breaking, serta inversi.

Sampo merupakan kosmetika rambut yang paling sering digunakan
karena digunakan untuk membersihkan rambut dan kulit kepala. Dalam sampo
biasa ditambahkan surfaktan agar kotoran dapat hilang. Ada surfaktan anionik,
kationik dan nonionik. Sampo harus memiliki sifat mampu membentuk busa,



mempunyai sifat detergensi yang baik, dapat menghilangkan segala kotoran,
tidak mengiritasi kulit kepala, dan stabil. Bentuk sediaan minyak rambut antara
lain pomode, gel, minyak, dan krim.

Berdasarkan bahan dasar pembuatannya maka pengeriting rambut
terbagi atas ammonium tioglikolat, mono-etanolamin, dan ammonium sulfit.
Adapun pelurusan rambut dilakukan dengan cara pengepresan, hair
straightener, dan hair rebonding.

Pewarna rambut harus memiliki sifat tidak merusak struktur rambut
dan tidak mengiritasi rambut dan kulit kepala. Pewarna sintetik organik
dikelompokkan menjadi pewarna azo yang bersifat sementara, pewarna nitro
bersifat semi permanen, pewarna okidasi yang bersifat permanen, dan
pewarna logam bersifat permanen.

I. Pertanyaan
1. Gambarkan struktur rambut secara rinci.
2. Sebutkan fungsi dari rambut.
3. Apa saja jenis-jenis kosmetika untuk rambut? felaskan!
4. Apa emulsi itu? Sebutkan contoh bentuk sediaan emulsi dalam kosmetika.
5. Bagaimana emulsi dapat terbentuk? felaskan!
6. Bagaimana emulgator dapat membantu membentuk emulsi?
7. Apa saja yang dapat membuat emulsi tidak stabil?
8. felaskan tentang jenis-ienis surfaktan.
9. Bagaimana mekanisme ker.ia surfaktan, jelaskan.

10. Sifat apa saja yang harus dimiliki sampo?
11. Sebutkan macam-macam bentuk sediaan sampo.

l2. relaskan tentang cara pembuatan sampo
13. Sebutkan macam-macam bentuk sediaan minyak rambut.
74. Berdasarkan bahan dasar pembuatannya sebutkan kosmetika

pengeritingan rambut.
15. Jelaskan tentang mekanisme teriadinya proses pengeritingan pada rambut!
16. Cara apa saia yang dilakukan untuk pelurusan rambut?
17. Sebutkan penggolongan dari pewarna rambut berdasarkan durasi daya

tahan pada rambut.
18. Sifat apa saja yang harus dimiliki pewarna rambut yang ideal?

19. Sebutkan macam-macam pewarna rambut nabati.
20. Jelaskan tentang pengelompokkan pewarna rambut yang berasal dari bahan

sintetik organik.
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BAB V
KOSMETIKA YANG SEHAT DAN AMAN

Tanpa memandang warna kulit, suku, dan bangsa, setiap orang punya
keinginan untuk tampil lebih cantik dan lebih menarik. Dengan demikian,
seorang ahli kecantikan sangat dibutuhkan untuk memberikan pelayanan yang

terbaik kepada seseorang yang menginginkan dirinya tampil lebih menarik dan

sensual. Peran penting ahli kecantikan ini tidak terlepas dari pengetahuannya
akan bahan-bahan kosmetik yang akan digunakannya, baik cara
menggunakannya maupun komposisi bahan kosmetik itu sendiri. Dengan

demikian seorang ahli kecantikan dapat menentukan jenis kosmetika yang

sesuai untuk seseorang berdasarkan jenis kulitnya, selain dapat memilih dan
menentukan jenis kosmetik pengganti pada saat kondisi kulit orang tersebut
bermasalah.

A. Macam-macam Kosmetika
1. Kosmetika pembersih kulit

Kosmetika pembersih kulit terdiri dari susu pembersih dan
sabun pembersih. Susu pembersih terbuat dari emulsi minyak dan air.
Untuk kulit berminyak diperlukan susu pembersih emulsi minyak
dalam air, sedangkan untuk kulit kering diperlukan susu pembersih
emulsi air dalam minyak. Sedangkan bahan utama sabun pembersih
adalah deterjen yang merupakan surfaktan dengan pH seimbang untuk
melindungi mantel asam kulit. Kadang-kadang sabun ini ditambah
dengan belerang untuk membunuh jamur, mengurangi produksi
minyak kulit, dan mencegah jerawat.

2. Kosmetika penyegar kulit
Kosmetika penyegar kulit umumnya dalam bentuk cairan

bening yang terbuat dari air murni hasil penyulingan ditambah etanol
untuk mengurangi minyak pada kulit dan sebagai antiseptih kamfer
untuk menimbulkan rasa hangat segar pada kulit, dan garam aluminium
supaya porlpori kulit mengecil. Untuk kulit kering dipergunakan
penyegar kulit yang mengandung etanol rendah, sedangkan untuk kulit
normal dan berminyak kandungan etanol lebih tinggi. Zinc sulfat dan
asam tanat yang biasa terdapat pada astringen berguna untuk
mengencangkan kulit.

3. Kosmetika pelembab kulit
Komponen-komponen kosmetika ini mengandung

trietanolamin, asam stearat dan boraks sebagai stabilisator,
propilenglikol sebagai humektan, dan Ianolin untuk membuat
konsistensi krim lebih halus dan lembut. Dalam kosmetika pelembab
kulit sering dimasukkan bahan-bahan yang dapat memberi makanan
pada kulit seperti vitamin A dan E, kolagen, elastin yang berguna untuk
memperbaiki kondisi kulit. Penambahan liposome yang merupakan
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bahan lemak alam dapat masuk ke dalam kulit dan mampu menahan
penguapan air kulit dari lapisan kulit yang Iebih dalam. Dalam liposome
ini dapat ditambahkan vitamin C dan E yang dapat memperbaiki
kondisi kulit, dan bahan glikoprotein dan ekstrak kelenjar thymus anak
sapi yang dapat memberi nutrisi dan merangsang pertumbuhan sel-sel
muda kulit.

4. Kosmetika pelindung kulit
Kosmetika pelindung kulit dari sinar matahari mengandung

bahan-bahan yang dapat menolak dan menyerap sinar matahari. Bahan-
bahan tersebut antara lain spermaceti, almond oil, dan malam tawon
putih. Dapat juga mengandung titanium dioksida dan seng oksida yang
dapat menyerap dan memantulkan sinar ultraviolet.

5. Kosmetika penipis atau pengampelas kulit
Daya untuk mengangkut sel-sel kulit yang telah mati dengan

menambahkan butiran-butiran kasar yang dinamakan abrasiver atau
scrub pada sabun terutama sabun cair. Termasuk dalam kosmetika ini
adalah masker wajah yang mengandung bahan-bahan pembersih kulit
seperti kaolin dan borak. Masker juga dapat dibuat dari lilin cair, karet
lateks, plastil! lumpur, atau krim. Sari tumbuhan atau buah-buahan
juga dapat dipergunakan sebagai masker dengan keuntungan bahwa
bentuk sari ini mengandung sumber nutrisi yang bermanfaat untuk
kulit.

6. Kosmetika riasan wajah
Alas bedak sebetulnya adalah bedak yang dibuat dalam bentuk

cair yang umumnya mengandung pigmen putih sebagai penolak sinar
matahari, talh dan penghasil warna yang berasal dari zinc oksida, besi

oksida, titanium dioksida. Magnesium silikat untuk menghasilkan
warna putih. untuk kulit kering ditambahkan minyak zaitun untuk
melembabkan kulit. Alas bedak dibuat dengan jeniang warna, mulai dari
transparan untuk segala jenis kulit, coklat muda untuk kulit putih,

hingga coklat tua kemerahan untuk kulit yang kehitaman. Alas bedak
mengandung asam stearat, lanolin, cetyl alcohol, dan gliserin yang

berfungsi untuk meliputi kulit wajah sehingga bedak bisa melekat lebih
lama. Untuk transparansi menggunakan krim translucent' Untuk lebih
translucent diperlukan sejumlah zinc oksida dan sedikit titanium
dioksida. Concealer berfingsi untuk menyembunyikan cacat atau noda
pada kulit sehingga tidak kelihatan.

7. Bedak mengandung bahan-bahan yang melindungi kulit dari sinar
matahari seperti pigmen putih. Bedak iuga terdapat dalam berbagai

ienjang warna. Komponen bedak terdiri dari kapur/kalsium karbonat
atau zat tepung untuk penghalus kulit 55%, kaolin untuk menyerap

sebum 17 0/0, zinc oksida sebagai astringen, antiseptih dan pendingin

15 %0, magnesium atau zinc stearat sebagai perekat 5 %0, dan pigmen

atau pewangi B %0.
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8. Cat bibir mengandung bahan-bahan pelembab bibir agar bibir tidak
kering, seperti vaselin, lemah lilin flebah, carnauba, ozokerit candelila]
atau minyak castor. Minyak tumbuhan ditambahkan untuk
memperlambat pertumbuhan bakteri.

9. Pemerah pipi semacam bedak tetapi dengan warna yang mencolok.
10. Pewarna kelopak mata
11. Pembuat garis mata berbentuk krim emulsi o/w yang dikemas dalam

botol atau berbentuk seperti bedak padat yang dimasukkan dalam kayu
pensil. Kosmetika ini mengandung bahan-bahan mirip bedak padat
hanya lebih banyak mengandung lemak-lemak seperti lemak domba,
lilin lebah, agar lebih melekat pada kulit, serta mengandung zat
pewarna yang tegas seperti hitam, biru, atau hijau.

12. Maskara umumnya terdapat dalam bentuk cairan dan krim yang berisi
warna-warna pilihan, antara lain hitam, biru, dan coklat. Maskara
mengandung pigmen karbon hitam, minyak mineral, dan beeswax

13. Pensil alis mengandung bahan-bahan dari lemak dan zat pewarna hitam
atau coklat.

14. Kosmetika Pencegah dan Penyembuh Kelainan pada Kulit
Kosmetika jenis ini misalnya untuk mencegah dan mengatasi

jerawat menggunakan lotion ierawat yang mengandung belerang.
Untuk menghilangkan noda-noda hitam menggunakan krim yang
mengandung zat pemutih kulit seperti asam susu, asam sitrat dan
vitamin-vitamin.

15. Kosmetika Pembersih Rambut
Bahan-bahan yang ada dalam sampo antara lain

detergent/surfaktan (anionik detergent seperti sodium lauryl sulfate,
trietanol lauryl sulfate, kationik detergent seperti dietilaminoetll-oleil-
amida asetat, amfoterik detergent seperti trietanolamin-lauril-beta-
amino, nonionik detergent seperti fatt, acid monodirethanol amide,
sorbitan monolaurat], bahan pendispersi, bahan pengikat ion (EDTA
atau pol)?hospates), bahan pelarut detergent (seperti alkohol, gliserol
atau glikol), bahan pengental [seperti gom dan methyl selulloseJ, bahan
pembentuk busa (amida, asam lemak), bahan pencemerlang rambut
(fatty alkohol, stearil alkohol), bahan pengawet fnipagin, nipasol],
parfum dan bahan pewarna. Bahan-bahan tambahan lain yaitu minyak
flanolin, kelapa, olive, almondJ sebagai conditioner rambut kering,
protein untuk rambut rusak, zat aktif zinc pyritione atau selenium
sulfida guna menanggulangi bakteri p-ovol penyebab ketombe.

16. Kosmetika Pelembab Rambut
Conditioner terbagi atas conditioner minyak dan conditioner

aksid. Conditioner minyak berupa emulsi air dengan minyak yang
mengandung lanolin atau minyak dari bulu domba, karena sifat
minyaknya sama dengan minyak alami rambut manusia. Turuan untuk
melumasi batang rambut sehingga selaput rambut men;adi halus
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berkilau dan kulit rambut terlindungi dari bahaya kehilangan
kelembapan airnya.

Conditioner aksid digunakan untuk menetralisir kelebihan zat-
zat alkalis yang masih tertinggal di rambut, sesudah rambut mengalami
proses pengeritingan, pewarnaan atau proses pemucatan. Bahan yang

dapat digunakan adalah asam cuk4 asam ieruh dan vitamin C atau

asam askorbat.
17, Kosmetika Pemupuk Rambut

Hair tonic mengandung bahan yang diperlukan akar rambut,
kulit kepala, dan rambut yang antara lain menstimulasi suplai darah ke

akar rambut sehingga menguatkan akar rambut dan menyuburkan
pertumbuhan rambut, menyehatkan kulit kepala dan batang rambut,
mencegah terjadinya ketombe, kerontokan, dan menghambat
pertumbuhan mikrofl ora.

18. Kosmetika Pengeriting Rambut
Ada tiga macam bahan dasar pengeriting rambut yaitu amonium

tioglikolat (Thiol, mono-etanolamin, dan amonium sulfit.
19. Kosmetika Pratata

Styling mousse dan sbtling gel terbuat dari polimer yang sifatnya

sangat ringan, melapisi batang rambut tanpa memberikan rasa

ketebalan, serta menambah kekuatan batang rambut.
20. Hairspray

Hairspray dibuat dari bahan yang sama dengan bahan pembuat

styling mousse dan sEling gel, hanya mengandung lebih sedikit air dan

kandungan zat-zat pembentuk lapisan filmnya atau plasticizer-nya

seper'ti acrylates, acrylamides, dan methylacrylate-nya lebih banyak. Ada

dua macam hairspray yaitu non-aerosol dan aerosol' Aerosol hairspray

menggunakan bahan senyawa organik yang mudah menguap,

semburannya kuat, halus, dan merata.
21. Pelurus Rambut

Pada pengepresan digunakan vaselin yang berfungsi sebagai

konduktor yang menghantar panas ke dalam kulit rambu! melindungi
selaput rambut, dan memperlancar penyisiran. Pada hair stroighthener
menggunakan bahan dasar monoetanolamin. Sebagai normalizer-nya

digunakan natrium bromat. Produk dibuat dalam bentuk krim atau

pa;ta kental guna menahan bentuk lurus rambut. Hingga kini kosmetika

pelurus rambut dari bahan dasar mono-etanolamin merupakan pelurus

iambut yang paling disukai, mengalahkan pelurus dari bahan natrium

hidroksida maupun dari bahan amonium sulfit.
22, Pewarna Rambut

Pewarna rambut ada yang nabati, sintetik organih dan logam'

Pewarna nabati antara lain pewarna henna yang berasal dari tumbuhan
henna dan memberi warna merah pada rambut dengan cara melapisi

batang rambut secara permanen. Pewarna indigo memberi warna biru

selalu digunakan dalam campuran dengan pewarna nabati lainnya dan
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bekerja dengan melapisi batangrambut secara permanen. Pewarna

camomile dibuat dari bunga tumbuhan camomile memberi warna
kuning dan bekerja dengan melapisi batang rambut secara permanen.
Pewarna Rhubarb memberi warna kuning muda atau pirang, biasa
dicampur dengan daun henna, daun teh, dan bunga camomile dengan
perbandingan tertentu. Pewarna ini juga bekerja dengan melapisi
batang rambut secara permanen. Pewarna sage memberi warna hijau
dan biasanya digunakan sebagai koreksi warna suram pada rambut
pirang. Pewarna sage banyak dilarutkan seperti iika membuat air teh,

sehingga disebut sage tea. Pewarna brazilwood diambil dari bahan

ekstrak kayu brazilwood dan memberi warna kuning. Guna

mendapatkan warna kemerahan, pewarna brazilwood dicampur dengan
oksigen dalam sebuah larutan yang alkalin. Warna kecokelatan dapat
dibuat dengan mencampurkannya dengan berbagai zat pewarna lain
dengan perbandingan tertentu. Pewarna brazilwood terutama
digunakan untuk mewarnai wig dan hairpiece.

Pewarna dari bahan sintetik organik antara lain pewarna azo
yang dibuat dari para-hidroksi-azo-benzena dan bersifat sementara,
pewarna nitro bersifat semi-permanen dan dibuat dari bahan nifro-

fenilendiamin yang menghasilkan warna merah dan kuning atau dari
bahan antrakuinon yang menghasilkan warna biru, dan pewarna
oksidasi yang bersifat permanen yang menggunakan larutan hidrogen
peroksida dengan bahan dasar keturunan anilin, seperti para-

fenilendiamin yang menghasilkan warna hitam, p ara-toluena -diamin
yang menghasilkan warna cokelal. para-amino-fenol menghasilkan
warna merah kecokelataq meta-dihidroksi-benzena menghasilkan
warna abu-ahu.

Pewarna }ogam melapisi batang rambut dengan kuat dan
dikategorikan sebagai pewarna permanen. Bahan dasarnya seperti
timah menghasilkan warna hitam lembayung, perak menghasilkan
warna hitam kehijauan, tembaga menghasilkan warna hitam pekat.

B. Kontrol Kualitas
Kosmetika yang kita pakai harus mempunyai kualitas yang baih tidak

toksih dan mampu menjaga kesehatan dan kecantikan pemakainya. Oleh
karena itu setiap menggunakan kosmetika kita harus memperhatikan tanggal
kadaluwarsanya jika ada, dan memperhatikan kosmetika tersebut secara fisika,
kimia, maupun biologi. Secara fisika, kosmetika harus mempunyai bentuk
preparat yang tidak berubah dari semula. Adapun bentuk preparat kosmetika
tersebut antara lain serbuk larutan, suspensi, emulsi, krim, aerosol, stik atau
padat, dan pasta. Perubahan fisika terjadi jika suatu zat mengalami perubahan
wujud karena perubahan suhu atau tekanan, perubahan warna, bau, rasa, dan
kekerasannya. Kosmetika yang sudah mengalami perubahan-perubahan ini
jangan dipergunakan lagi.
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Adapun perubahan kimia yang terjadi pada kosmetika teriadi jika suatu
zat berubah sifat-sifat kimianya. Contoh hidrogen peroksida jika ditempatkan
di udara terbuka maka akan dilepaskan oksigen ke udara sehingga hanya
tertinggal air saia. Tentu saja air ini tidak dapat dipergunakan lagi.

Perubahan kosmetika secara biologi disebabkan oleh adanya
mikroorganisme yang merusak kosmetik tersebut. Contohnya pada produk
sampo kerusakan yang umum adalah akibat serangan jamur. Sampo yang
sudah jamuran, selain penampakan, baunya juga berubah, fika produk ini
sampai dipakai konsumen, dikawatirkan akan mengontaminasi kulit
pemakainya. Begitu iuga untuk kosmetika yang lain.

C. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Penggunaan Kosmetika
1. Kosmetika untuk Kulit

Debu yang menempel pada kulit, cukup dibersihkan dengan cara
membilasnya dengan air. .fika debu menempelnya agak kuat, misalnya
lumpur, diperlukan sabun. Untuk membersihkan kotoran berupa minyak
digunakan susu pembersih. Untuk menghilangkan sel-sel kulit yang sudah
mati harus menggunakan kosmetika peDgampelas kulit.

Kosmetika pelembab dipakai sebagai dasar sebelum berdandan. Krim
pelembab yang mengandung nutrisi dipergunakan pada sore atau malam
hari setelah wajah dibersihkan.

2. Kosmetika untuk Rambut
Sampo digunakan untuk mencuci rambut supaya bersih dengan

menambahkan air. Penggosokan dan pengurutan yang dilakukan pada

waktu penyampoan, membantu melepaskan kotoran pada rambut. Melalui
pembilasan, lemak dan semua kotoran ikut dibersihkan.

Dalam proses pengeritingan dan pelurusan rambut larutan bahan aktif
akan meresap dengan baik jika keadaan rambut bersih. Larutan
pengeritingan diletakkan dalam botol dalam takaran yang sesuai. Agar rata
pemakaian dari bagian atas ke bawah, hindari terkena kulit kepala karena
menyebabkan iritasi. Kemudian baru dilakukan penggulungan parting demi
parting.

Dalam pelaksanaan pratata, setting lotton digunakan setelah rambut
dicuci bersih supaya daya tahan rambut lama.

Ada beberapa efek samping penggunaan kosmetika yang harus

diperhatikan :

1. Rambut dan kulit kepala berminyak akan bertambah berminyak jika

memakai sampo telur, sehingga rambut cepat kotor dan bisa menjadi

berketombe. Untuk kulit kepala dan rambut kering akan semakin kering jika

diberikan sampo jerulq yang dapat mengakibatkan timbulnya ketombe

kering.
2. Pemakaian conditioneryang terlalu banyak dan sering dapat mengakibatkan

rambut lemas, susah diatur, cepat kotor, dan mudah berketombe basah.
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3. Pemakaian bahan pengeriting rambut yang ber-pH di atas 9,5 akan
menyebabkan kerusakan batang rambut, selaput rambut akan terbuka
sehingga rambut kering dan mudah patah. Pemakaian obat keriting yang

terlalu sering akan mengakibatkan rambut menjadi kering kusam, mudah
patah, dan berketombe.

4. Pemakaian kosmetika pratata yang terlalu banyak akan mengakibatkan
rambut kelihatan tebal dan susah diatur. Sedangkan pemakaian terlalu
sering akan mengakibatkan rambut menjadi kering, kusam, dan mudah
patah.

5. Pemakaian hoirspray yang terlalu sering dan terlalu banyak mengakibatkan
rambut kering dan cepat kotor.

6. Pemakaian kosmetika pelembab kulit pada kulit yang berminyak akan
menyebabkan menempelnya debu dan kotoran sehingga pori-pori kulit
tersumbat dan jerawat akan timbul.

7. Untuk orang Indonesia kosmetika pelindung matahari tidak boleh
mengandung PABA (Para Amino Benzoic Acid) karena dapat menambah
pigmen kulit lebih coklat.

D, Kecantikan yang Sehat
Kosmetika yang digunakan untuk perawatan kulit harus berfungsi

untuk memelihara kesehatan kulit, mempertahankan kondisi kulit agar tetap
baik dengan mencegah timbulnya kelainan pada kulit akibat proses usia,
pengaruh lingkungan (cuaca, suhu, dan lain-lain). Hal ini akan menciptakan
kecantikan yang sehat. Di samping itu pemakaian kosmetika harus sesuai
dengan aturan pemakaiannya, tidak berlebihan, dan pemilihan kosmetika yang
benar sesuai dengan kondisi pemakainya.

E. Kestabilan Kosmetika
Penggunaan kosmetika khususnya untuk Tata Rias merupakan

kebutuhan primer untuk merias pengantin, pelanggan salon, pemain film dan
sinetron, maupun merias diri sendiri. Dalam menggunakan kosmetika ini kita
tidak boleh lupa akan kualitas kosmetika yang dipergunakan. Kualitas
kosmetika akan bagus dalam jangka waktu yang lama dan lebih awet jika
mempunyai stabilitas kosmetika yang baik. Stabilitas ini sendrri didefinisikan
sebagai kemampuan suatu produk obat atau kosmetika untuk bertahan dalam
batas spesifikasi yang ditetapkan sepanjang periode penyimpanan dan
penggunaan untuk meniamin identitas, kekuatan, kualitas dan kemurnian
produk tersebut. Sedangkan sediaan kosmetika yang stabil merupakan suatu
sediaan yang masrh berada dalam batas yang dapat diterima selama periode
waktu penyimpanan dan penggunaan, dimana sifat dan karakteristiknya sama
dengan yang dimilikinya pada saat dibuat. Jadi apabila sediaan kosmetika
mempunyai stabilitas yang tinggi maka batas yang dapat diterima selama
penyimpanan dan penggunaan berada pada periode waktu yang panjang.

Sediaan Kosmetika yang Diterima
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foshita Djajadisastra dalam "Cosmetic Stability" menjelaskan bahwa
suatu sediaan kosmetika dapat dipergunakan jika sediaan kosmetika tersebut
masih dapat diterima dan aman dipergunakan. Suatu sediaan kosmetika tidak
dapat diterima lagi karena telah teriadi perubahan fisika yang ditandai dengan
adanya perubahan warna, timbulnya bau, dan perubahan konsistensi atau
kekentalan. Disamping itu juga tidak dapat diterima lagi iika telah terjadi
perubahan kimia dan perubahan kandungan mikroorganisme. Dalam hal ini
yang sangat penting kita perhatikan bahwa dalam kosmetika tersebut tidak
teriadi kontaminasi dan selalu kita perhatikan tempat penyimpanan sehingga
perubahan-perubahan di atas dapat dihindari atau diperlambat.

Adapun periode waktu penyimpanan dan penggunaan biasa kita sebut
d,engan shelf life atau waktu simpan. Waktu simpan itu sendiri dapat kita
definisikan sebagai periode waktu dimana suatu produk tetap memenuhi
spesifikasinya jika disimpan dalam wadahnya yang sesuai dengan kondisi
penjualan di pasaran.

Spesifikasi produk kosmetika ini dapat kita bagi dua yaitu spesiflkasi
release dan spesifikasi periksa. Spesifikasi release adalah spesifikasi yang harus
dipenuhi pada waktu pembuatan, misalnya 95-705 o/o. Sedangkan spesifikasi
periksa biasa disebut juga spesifikasi waktu simpan atau spesifikasi umur
produk adalah spesifikasi yang harus dipenuhi sepaniang waktu simpannya,
misalnya 90-ll0 o/o. Kadar 110 0/o ini dapat terjadi terutama pada sediaan yang

mengandung cairan sehingga pada waktu penyimpanan terladi pemekatan

sehingga kadar zat aktif kosmetika dalam sediaannya meningkat.
Waktu simpan minimum merupakan periode waktu yang dibutuhkan

suatu produk yang berada pada batas spesifikasi release saat pembuatan untuk
mencapai batas spesifikasi periksa.

Stabilitas Produk Kosmetika
Stabilitas suatu produk kosmetika ditunjang oleh dua hal yaitu

kestabilan isi kandungan dan interaksi antara isi kandungan dengan wadahnya.

Yang dimaksud dengan stabilitas produk di sini adalah stabilitas dari produk
yang disimpan dalam wadah inert [wadah yang tidak bereaksi dengan produk)
dan tidak permeable yang tidak berinteraksi serta sepenuhnya melindungi
produk dari atmosfir. Sedangkan yang dimaksud dengan stabilitas produk
wadah, termasuk semua interaksi yang mungkin terjadi antara produk dan

wadah misalnya absorpsi konstituen produk oleh wadah, melarutnya
konstituen wadah oleh produh korosi atau karatan dan efek buruk lain dari
produk pada wadah dan sifat barrier wadah. Contoh dari kasus ini adalah

bahwa zat warna kosmetika yang diserap wadah, kemrrdian zat warna yang

sudah larut dalam wadah tersebut masuk ke produk kembali. Kejadian seperti

ini menyebabkan produk menjadi tidak stabil.

Stabilitas Fisika
Ketidakstabilan fisika dari sediaan ditandai dengan adanya pemucatan

warna atau munculnya warna, timbul bau, perubahan atau pemisahan fase,
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pecahnya emulsi, pengendapan suspensi atau caking, perubahan konsistensi,
pertumbuhan kristal atau perubahan bentuk kristal, terbentuknya gas dan
perubahan fisik lainnya.

Khusus untuk suspensi dan emulsi, kestabilan fisikanya dapat
dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan kimia dari
emulgator, suspending agent, antioksidan, pengawet dan bahan aktifnya.
Emulgator dan suspending agent ini merupakan surfaktan, dimana surfaktan
berupa ester-ester asam lemak rantai paniang.

Stabilitas Kimia
Ketidakstabilan kimia suatu produk kosmetika ditandai dengan

berkurangnya konsentrasi zat aktif karena teriadi reaksi atau interaksi kimia,
rusaknya eksipien atau bahan-bahan tambahan dalam sediaan kosmetika yang

disebabkan oleh adanya reaksi hidrolisis dan reaksi seienis, serta pembentukan
senyawa lain.

Stabilitas Mikrobiologi
Ketidakstabilan mikrobiologi ditandai dengan peftumbuhan

mikroorganisme yang tampak maupun tidak tampak seperti Aspergillus niger,
Candido albicans, Pseudomonas aeruginosa, Stdphylococcus aureus, Eschericia
coli yang mencemari produk pada wal<tu proses pembuatan. Sumber dari
mikroorganisme ini sendiri bisa dari produk itu sendiri atau bisa juga dari
bahan bakunya.

Kestabilan Kosmetika yang Berbentuk Emulsi (Joshita Diajadisastra dalam
" Cosmetic Stability')

Banyak sekali sediaan kosmetika merupakan emulsi. Emulsi ini
merupakan suatu sistem yang secara termodinamika tidak stabil. Apabila
diameter globul zat teremulsi dalam ukuran mikrometer atau nanometer maka
akan lebih stabil. Dalam micro emulsi akan memerlukan jumlah emulgator yang
lebih banyak karena luas permukaan globul zat teremulsi lebih besar. Dalam
micro emulsi ini akan memberikan penampilan yang transparan. Berbeda
dengan emulsi biasa yang seperti susu. Adapun faktor yang menstabilkan
sistem emulsi adalah suatu lapisan surfaktan dan koloid pelindung yang
terdapat pada antar muka emulsi yaitu bagian luar dari tetesan. Koloid
pelindung ini merupakan pengental yang biasanya menggunakan gom, CMC,
dan lain-lain. Koalesense akan terjadi jika jumlah surfaktan dan koloid
pelindung tidak cukup menyelimuti seluruh antar muka emulsi.

Kita dapat menghitung jumlah fase minyak per cm3 sediaan dengan
menggunakan rumus di bawah ini :

nDEd3 6 Q
a = ---------- n=

6 DEd3

98 | dr. Elvyra Yulia & Neneng Siti Silfi Ambarwati, M.Si., Apt.



Dimana n adalah jumlah tetesan minyak d adalah diameter dalam Em,

D merupakan density dalam gf cm3, dan Q adalah iumlah fase minyak per cm3

sediaan. Setiap partikel mempunyai luas permukaan Edz, sehingga luas total
permukaan adalah n.0d, = 6 Q/D d.

Rumus ini dapat kita pelajari dengan contoh sebagai berikut, jika
kerapatan minyak 0,9 g/cm3, jumlah fase minyak per cm3 adalah 0,75 g, dan
diameter globul minyak 10 Em (10'e cmJ, berapakah luas permukaan fase

minyak? Kemudianjika suatu surfaktan dengan bobot molekul 800 dan luas
penampang melintang molekular 30 A berada dalam emulsi tersebut dengan

konsentrasi 0,2 o/o, apakah surfaktan tersebut cukup banyak untuk dapat
menutupi seluruh permukaan minyak tadi?

Permasalahan ini kita selesaikan dengan menghitung luas permukaan
total atau A. Dimana A = n.Edz = 6 Q/D d -- (6 /0,9') (0,75 I 70'3) = $ 1 lQ: 662.

Konsentrasi surfaktan adalah 0,2 % berarti 0,2 gram/100 cm3 = 2 mg/cm3
Maka jumlah mol surfaktan adalah 2 mg/cm3 : bobot molekul = 2/800 = 2,5 x

10'3 mmol = 2,5 x 70'6 mol. lumlah molekul surfaktan adalah mol x bilangan
Avogadro = [2,5 x 10'r mol) (6,023 x 1023) = 1,5 x 1018 molekul. Karena luas
penampang melintang molekular adalah 30 Angstrom, maka luas penampang

melintang seluruh molekul adalah 30 Angstrom x (1,5 x 1018 molekul) = 4500
cm2.

Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa luas permukaan

surfaktan yang dapat menyelubungi permukaan minyak adalah 4500 cm2, dan

karena luas permukaan total globul minyak yang harus diselubungi adalah

5000 cmz, maka surfaktan yang tersedia tidak cukup untuk menyelubungi

seluruh permukaan globul minyak.

Hal-hal yang Berhubungan dengan Emulsi Sediaan Kosmetika
Kita ketahui bahwa kenaikan viskositas atau kekentalan suatu emulsi

akan meningkatkan stabilitas sediaan. Semakin tinggi viskositas, maka akan

semakin kecil ukuran globul dan semakin besar volume rationya. Ukuran globul

ini merupakan indikator utama untuk kecenderungan terladinya creaming atau

breaking.Jadi dapat kita simpulkan bahwa ukuran globul molekul zat teremulsi
berhubungan dengan viskositas emulsinya.

Emulgator dan koloid pelindung merupakan suatu surfaktan. Surfaktan

non ionik yang sering digunakan adalh suatu ester yang dapat terhidrolisis atau

berinteraksi dengan komponen lain dari emulsi. Setelah terhidrolisis, surfaktan
non ionik akan menghasilkan asam lemak yang merupakan bagian dari fase

minyak dan akan menambah iumlah fase minyak Hal ini akan menyebabkan

kurang tertutupnya tetesan minyak dan menyebabkan terjadinya kerusakan

kimiawi dari surfaktan.
Hal yang harus diperhatikan dalam membuat emulsi anatara lain tipe

apa emulsi tersebut, tipe O/W (Oil in Waterl atau tipe W/O (Water in Oil)'

Kemudian sifat reologi dari emulsi tersebut. Dan bagaimana penampilan

emulsi, dimana penampilan emulsi ini merupakan fungsi dari ukuran globul'

Hal ini dapat kita lihat pada tabel berikut :
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U kuran Globul (Eml Penampilan
<0,005
0,005-0,1
0,1-1
>1

Translusen (transparan]
Semi transparan, abu-abu
Emulsi putih-kebiruan
Emulsi putih susu

Emulsi akan pecah atau breaking dan koalesens iika terjadi
ketidakcampuran kimiawi antara emulgator dan bahan lain dalam system
emulsi (seperti boraks dan gom akasia), pemilihan pasangan surfaktan yang
tidak cocok (HLB yang salahJ, konsentrasi elektrolit yang tinggi, ketidakstabilan
emulgator, viskositas yang terlalu rendah, dan temperatur.

Breaking adalah suatu kondisi dimana emulsi memisah menjadi dua
fase tersendiri. Jika proses pemisahan ini lambat, kadang-kadang muncul
seiumlah kecil partikel minyak pada permukaan yang disebut o ing. Jika teriadi
pemisahan menjadi dua emulsi, fenomena ini disebut creaming. Peristiwa
creaming ini masih bisa diatasi dengan mixer kembali emulsi. Adapun /okulosi
adalah penggabungan globul yang bergantung pada gaya tolak menolak
elektrostatis (zeta potensia[).lstilah koolesens merupakan penggabungan globul
yang bergantung pada sifat film antar muka.

Pada antar muka berlaku sifat-sifat listrik. Sifat-sifat itu antara lain
bahwa kation lebih sukar larut dalam fase minyak daripada anion, dan hal ini
meningkatkan tetesan yang bermuatan negatif (pembent\kan zeta potensial
dalam suspensi). Turunnya potensial pada film bergantung pada keadaan
elektrolit (terbentuk diJfuse double layer di kedua cairan, yang merupakan
kebalikan dari suspensi, dimana hanya terbentuk satu dffise double layer).
Elektrolit ini dapat meningkatkan atau memperburuk stabilita. Jika elektrolit
menghilangkan perlindungan yang diberikan oleh sistem surfaktan/koloid
pelindung maka terjadilah koolesens. Sering juga terjadi elektrolit mempunyai
efek mengurangi kekuatan mengemulsi dari surfaktan sehingga menyebabkan
solting out atau pengendapan sesungguhnya dari surfaktan. Namun dalam
beberapa hal elektrolit dapat dengan mudah mempengaruhi turunnya potensial
pada kedua double layer dan dapat inenstabilkan sistem suspensi.

Uji Stabilitas Sistem Emulsi
Uii stabilitas sistem emulsi dapat menggunakan uji dipercepat.

Pengujian ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan
pada waktu sesingkat mungkin dengan cara menyimpan sampel pada kondisi
yang dirancang untuk mempercepat terjadinya perubahan yang biasanya
teriadi pada kondisi normal. Penguiian tersebut antara lain elevated
temperature yang merupakan indikator kestabilan, elevated humidifies untuk
menguji kemasan produk seperti kebocoran produk di dua temperatur yang
berbeda (tsTl pada kondisi freeze dan kondisi kamar, cycling tes, termasuk
freeze-thaw test yang dipergunakan untuk menguji terbentuknya kristal atau
awan. Pengujian yang lain adalah pemaparan terhadap cahaya yang
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dipergunakan untuk menguii keadaan di pasar. Sedangkan shaking test dan
centrifugal test adalah uji yang dipergunakan untuk menguji pecahnya emulsi.

Adapun kondisi pengujian, untuk uji penyimpanan pada suhu 4oC dan
kelembaban kamar maka waktu pengujiannya setelah produk disimpan selama
1 minggu. Untuk uji produk pada penyimpanan suhu kamar yaitu 20o atau

25"C/kelembaban kamar, setelah disimpan selama 0, I, Z,3, 4 bulan dan 1

tahun. Produk pada uji penyimpanan pada suhu -20"C, setelah waktu
penyimpanan 24 jam (dengan catatan pengukuran dilakukan setelah
dilelehkan]. Uji penyimpanan pada suhu -5'C, 1 minggu dengan pengukuran
dilakukan setelah dilelehkan juga. Uji penyimpanan pada suhu
40.C/kelembaban kamar (lCH guideline) : 3 hari, 7,2, 3, 4 minggu dan 2, 3
bulan. Uji penyimpanan pada suhu 45'Clkelembaban kamar (FDA guideline) :3
hari,1.,2,3,4 minggu dan 2, 3 bulan. Uji penyimpanan pada suhu 50'C dan 80%
RH : 1, 3 hari dan 1 minggu.

Hasil uji pada kondisi penguiian di atas dapat diekstrapolasikan pada

keadaan normal. Penyimpanan pada suhu 37-45"C selama 3 bulan tanpa ada

tanda ketidakstabilan menunjukkan bahwa produk stabil pada suhu kamar
(25"-30.CJ selam lebih kurang setahun, dengan menganggap bahwa reaksi yang

terjadi pada suhu yang dinaikkan sama dengan reaksi yang terjadi pada suhu
kamar.

Uji siklus iuga dapat dilakukan, dimana siklus antara suhu kamar suhu

45oC masing-masing selama 24 jam sebanyak 6 siklus' Kemudian Freeze/Thaw
antara 4oC dan 40"C atau 45oC. Jtga Freeze/Thaw antara -30"C/suhu kamar
selama 24 jam sebanyak minimum 6 siklus untuk semua larutan, emulsi, krim,
cairan dan semisolid lain.

Uji pemaparan pada cahaya dilakukan dengan cara memaparkan
produk pada cahaya siang hari selama 1 tahun, tetapi bukan pada matahari
langsung. Uji ini dilakukan dengan pemaparan terus menerus selama 1-2

minggu dalam lemari uji cahaya yang berisi baterai tabung flourescens dimana
sampel ditempatkan seiauh 1 kaki dari sumber cahaya, dan sumber cahaya

biasanya tipe Polarite-daylight, 40 w {Thorn'EMI) dengan paniang tabung 132

cm dan baterai dengan 12 tabung cukup untuk mendapatkan pencahayaan

seperti cahaya siang hari. Jika menggunakan lampu Xenon selama 1-2 minggu,

dan iika menggunakan sinar UV selama 1-2 minggu iuga.
Uji mekanis juga dapat dilakukan untuk menguii stabilitas emulsi. Uii

mekanis yang dapat dilakukan adalah uii vibrasi atau shaking test selama 1

minggu dan bisa dilakukan pada 30'atau 40oC. Uii mekanis lain adalalt uji
sentrifugal 2 sampai 3 gram sampel produk selama t hingga 2 iam.

Adapun parameter uji kestabilan dari emulsi antara lain organoleptik
atau penampilan fisik seperti warna, bau, dan pemisahan. Kemudian viskositas,
dimana untuk emulsi kosmetika diharapkan sifat reologinya adalah viskoelastis
pada viskosimeter multi point. Setiap sampel yang telah diuii sifat reologinya

tidak dapat lagi digunakan untuk pengukuran berikutnya. Pengukuran reologi

pada sampel yang disimpan di suhu yang dinaikkan tidak dianjurkan karena

akan memberikan interpretasi yang salah. Parameter yang lain adalah ukuran
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partikel, dimana ukuran partikel ini sebaiknya dapat dilakukan tanpa harus
mengikuti prosedur pengenceran yang rumit. Kenaikan ukuran partikel yang
kontinyu menunjukkan ketidakstabilan kecuali sediaannya sangat encer.
Parameter yan lain adalah pH sediaan produk dan kekuatan zat aktif atau
konsentrasi dari zat aktifnya.

Bahan-bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatan sediaan
produk kosmetika, seringkali justru menimbulkan ketidakstabilan produk.
Ketidakstabilan yang bisa terjadi antara lain transesterifikasi, solubilisasi, dan
oksidasi.

Sampel yang digunakan untuk uji produk dapat dari berbagai sumber,
antara lain: sampel formulasi (dalam skala laboratorium), sampel pilot plan,
sampel production batch, dan sampel produksi reguler. Untuk sediaan
kosmetika ini kita gunakan uji aplikasi bukan uji klinik yang biasa digunakan
untuk obat.
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G, Rangkuman
kosmetika yang digunakan harus mempunyai kualitas yang bai( tidak

toksik dan mampu meniaga kesehatan dan kecantikan penggunanya.

Kosmetika akan dapat mempertahankan kualitas produknya jika kondisinya

stabil. Kestabilan kosmetika terdiri dari kestabilan isi kandungan kosmetika itu
sendiri dan interaksi antara isi kandungan dengan wadahnya. Stabilitas

kosmetika ini meliputi stabilitas fisika, stabilitas kimia, dan stabilitas
mikrobiologi.

Bentuk sediaan kosmetika yang paling banyak digunakan berupa

emulsi. Emulsi merupakan suatu system yang secara termodinamika tidak
stabil. Faktor yang menstabilkan system tersebut adalah emulgator. Kenaikan

kekentalan emulsi akan meningkatkan stabilitas sediaan. Ada dua tipe emulsi:

tipe O/W dan tipe W/O.
Uji stabilitas emulsi meliputi: uji dipercepag uji siklus, uii pemaparan

cahaya, dan uji mekanis. Parameter uii kestabilan emulsi meliputi organoleptic,

viskositas, ukuran partikel, pH sediaan produk, dan konsentrasi dari zat aktif'

H. Pertanyaan
1. Sebutkan hal-hal apa saja yang dilerhatikan agar kosrnetika yang digunakan

dapat tetap menjaga kesehatan kulit dan rambut serta aman'

2. Koimetiki seperti apa yang masih dapat diterima dan digunakan oleh

konsumen?
3. Kestabilan apa sala yang mempengaruhi produk kosmetikanya?

4. Faktor apa saja yang mempengaruhi kestabilan kosmetika yang berbentuk

emulsi?
5. lelaskan bagaimana penampilan emulsi dipengaruhi oleh ukuran globul'

6. Sebutkan dan jelaskan uji stabilitas emulsi.
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BABVI
EFEKSAMPING KOSMETIKA

A. Penentuan Perawatan Kulit
Maksud dan tuiuan perawatan kulit bermacam-macam, misalnya

pembersih, pelembab, penipis, dan proteksi. Setiap tujuan mempunyai tata cara
berbeda di antara kosmetika satu dengan lainnya.

Ada tiga jenis kulit yang dikenal sampai saat ini, yaitu kulit kering,
berminyak dan normal. Kadang-kadang ada kombinasi jenis kulit di satu badan
seseorang, sebagian kering sebagian lagi berminyak. Untuk setiap jenis kulit
memiliki tata cara perawatan sendiri.

Selain itu kondisi kulit biasanya ditentukan oleh usia seseorang. Untuk
memudahkan biasanya dipakai tahapan usia yaitu bayi dan anak - anak,
remaja, dan dewasa muda, dewasa dan setengah tua, dan usia lanjut. Bila
ditiniau dari usia pemakai, biasanya dapat dilihat jenis kulit masing-masing,
kecuali khusus untuk bayi dan anak yang tidak termasuk ketiga jenis kulit yang
tertera di atas karena kondisinya berbeda.

Metode perawatan kulit dan andeksanya secara baik dan benar ternyata
berbeda bergantung dari ahli perawatan yang melaksanakannya dan produk
kosmetika yang dipakai. Dari petunjuk aplikasi kosmetika yang diajukan oleh
beberapa pakar ahli kecantikan di Indonesia maupun yang ditulis dalam
berbagai macam buku, cara, teknik, dan alasan aplikasi tidak selalu sama.

Pada dasarnya aplikasi perawatan kulit ditentukan oleh: 1) Macam atau
ienis kulit pemakai perawatan; 2J Usia pemakai perawatan; dan 3] Waktu
pemakaian perawatan.

1. Macam atau Jenis Kulit
Ditiniau dari sudut pandang perawatan, kulit umumnya terdiri atas 3

jenis, dengan tambahan jenis kulit kombinasi dan kulit yang bermasalah.
1. Kulit normal; merupakan kulit ideal yang sehat, tidak mengkilap atau

kusam, segar dan elastis dengan minyak dan kelembaban cukup.
2. Kulit berminyak; adalah kulit yang mempunyai kadar minyak permukaan

kulit yang berlebihan sehingga tampak mengkilat, kotor dan kusam,
biasanya pori kulit lebar sehingga kesannya kasar dan Iengket.

3. Kulit kering; adalah kulit yang mempunyai lemak permukaan kulit yang
kurang atau sedikit sehingga pada perabaan terasa kerin& kasar karena
banyak lapisan kulit yang lepas dan retah kaku atau tidak elastis dan
mudah terlihat kerutan.

4. Kulit campuran atau kombinasi, yaitu kulit seseorang yang sebagian
normal sebagian lagi kering atau berminyak.

5. Kulit sensitii yaitu kulit yang peka terhadap aplikasi zat kimia di atasnya.
6. Kulit ber,erawat, yaitu kulit yang disertai adanya ierawat, biasanya

berminyak.

104 | dr. Elvyra Yulia & Neneng Siti Silfi Ambarwati, M.Si., Apt.



7. Kulit hiperpigmentasi; yaitu kulit dengan bercak hitam.

2. Usia Pemakai
Agar pemakaian kosmetika tepat guna, maka konsumen perlu

memperhatikan juga selain ienis kulit golongan usia bagi pemakaian

kosmetik yang digunakannya. Adapun usia pemakai perawatan umumnya
dapat digolongkan menjadi : 1) Usia bayi dan anak; 2J Usia remaia; 3J Usia
dewasa muda; 4l Usia dewasa I mature ); dan 5J Usia laniut.

3. Waktu Perawatan
Waktu perawatan biasanya dibedakan antara perawatan pagi, dan siang

hari serta perawatan pada malam hari. Dari pertimbangan ketiga hal
tersebut, macam-macam perawatan kulit lebih dapat disederhanakan
karena jenis kulit tertentu umumnya terdapat pada usia tertentu, misalnya :

a) Kulit usia bayi dan anak, umumnya halus dan tidak kering atau
berminyak; b) Kulit remaia, umumnya berminyak dan kadang-kadang
berjerawat; cJ Kulit dewasa muda, umumnya normal atau kombinasi; dJ

Kulit dewasa ( mature ), umumnya mulai mengering; e) Kulit usia laniut:
umumnya kering.

Dengan demikian jenis perawatan lebih ditekankan pada jenis kulitnya,
meskipun usia tetap dipertimbangkan dalam memilih tata cara perawatan.

B. Efek Samping Penggunaan Kosmetika Perawatan
Diagnosis dan jumlah yang tepat dari kelainan kulit akibat kosmetika

sulit diketahui karena faktor-faktor antara lain :

. Kosmetika yang dipakai biasanya beberapa .ienis dan komposisi dari produk.
o Kosmetika merupakan campuran beberapa macam bahan dan kadang-

kadang produsen tidak mencantumkan komposisi bahan tersebut.
. Bahan-bahan tersebut diantaranya ada yang bersifat sebagai perangsang

Iemak sehingga bila dipakai untuk uji kulit memberi hasil yang sukar
d ia rtikan.

. Tidak semua penderita datang ke dokter, karena penderita mengatasi

sendiri dengan cara menghentikan pemakaian kosmetika tesebut.

Peggunaan kosmetika akan menimbulkan reaksi yang tidak diinginkan
karena pengaruh faktor-faktor antara lain :

1. Intensitas/lamanya kontak dengan kuli! dengan demikian maka pelembab,

dasar bedak akan lebih banyak mengakibatkan efek samping dibandingkan

dengan kosmetika yang sebentar menempel di kulit misalnya shampoo'

2. Lokasi pemakaian. Daerah sekitar mata kulitnya lebih tipis dan lebih
sensitisisi, oleh karena itu tata rias mata diharapkan lebih banyak

memberikan reaksi dari pada kosmetika untuk daerah kulit lainnya'

3. pH kosmetika. Kosmetika dengan pH alkali misalnya pelurus atau perontok

rambut akan lebih mudah memberikan efek samping.
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4. Kandungan bahan yang mudah menguap misalnya alkohol, bila bahan
tersebut sudah menguap akan mempertinggi konsentrasi bahan aktif
sehingga dapat menimbulkan efek samping.

Meskipun kosmetika umumnya dipakai pada kulit, tidak tertutup
kemungkinan efek sampingnya mengenai daerah lain, misalnya :

. Iritasi pada mata pada pemakaian shampoo dan rias mata

. Gangguan pernafasan pada pemakaian sprai rambut

. Efek toksik jangka panjang seperti kelainan darah dan organ tubuh,
walaupun sukar dibuktikan tetapi patut mendapat perhatian.

C.Jerawat dan Penanggulangannya

lerawat (Acne vulgans-l adalah penyakit yang sangat umum terjadi dan
sudah dilaporkan keberadaannya sejak zaman pharaoh di Mesir (3000 SM).
Penyakit ini terutama sering diderita oleh remaja pada usia akil baliq
[pubertas], walaupun tidak fatal, namun seringkali merisaukan dan dapat
mengurangi rasa percaya diri karena berkurangnya keindahan wajah
penderita. Diperkirakan lebih dari 50%o masyarakat berumur antara 72 - 25
tahun pernah menderita salah satu bentuk jerawat, biasanya menielang usia 20
tahun gangguan ini berkurang atau hilang sama sekali. Tetapi adakalanya 15%
masih ber.jerawat setelah melewati masa pubertas, penyakit ini dapat sembuh
dengan sendirinya tanpa bantuan obat, kosmetika atau iamu tetapi ada juga
yang sulit diatasi walaupun sudah diobati dan ditangani oleh dokter spesialis
kulit, diperkirakan, 7Oo/o dari orang dewasa antara 30 dan 40 tahun masih
menderita salah satu bentuk dari ierawat.

Jerawat disebabkan oleh produksi lemak [sebum) yang berlebihan pada
kelenjar sebaceus sehingga memperbesar kemungkinan terjadinya sumbatan
pada folikel rambut. Pada remaja biasanya tumbuh di dahi, hidung dan pipi,
sedangkan pada orang dewasa biasanya timbul di dagu, pipi, leher, dada dan
punggung. .ferawat biasanya ditandai dengan :
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Kelainan yang terjadi pada kulit antara lain :

1. Reaksi
Reaksi ini dapat disebabkan oleh kosmetika yang mengandung asam

atau basa. Pada umumnya kelainan berbatas tegas dan dapat berupa
eritematodeskuamasi sampai vesikobulosa. Sebagai contoh adalah
tioglokolat dengan pH 12,5 yang terdapat pada perontok rambut.

2. Reaksi alergi
Reaksi ini pada umumnya berupa dermatitis eksematosa. Kelainan yang

terjadi tidak selalu pada lokasi aplikasi kosmetika; hal ini terlihat pada
dermatitis kelopak mata yang lebih sering disebabkan karena kosmetika
rambut, muka atau kuku daripada karena rias mata sendiri.



I Kulit berminyak dengan bintik- bintik hitam atau bintik- bintik putih
(komedo).

2 Gejala peradangan (ringanl seperti penoniolan- penonjolan merah (papel).

3 Bisul bernanah kekuningan fpuster.
4 Benjol - benjol berisi sebum.
5 Terjadi parut pada kulit.

Gejala ini muncul terutama pada wanita, sering menyebabkan rasa

rendah diri. Oleh karena itu, acne perlu diobati secara serius dengan

memberikan penjelasan mengenai cara penanganannya. Di samping itu
perawatan dan pengobatan ierawat juga dituiukan untuk seminimal mungkin
meninggalkan parut.

Mekanisme terjadinya jerawat

Jerawat terjadi berawal dari produksi sebum yang berlebih yang

dihasilkan oleh kelenjar sebaceous. Kelenjar sebaceus ini banyak terdapat di

kulit muka, punggung dan dada. Produksi sebum berlebih terutama teriadi
pada usia akil balig [pubertas). Pada usia ini terladi perubahan fisik karena

dimulainya produksi hormon kelamin. Hormon ondrogen memegang peranan

penting atas terjadinya lerawat. Hormon androgen tidak hanya terdapat pada

pria, tetapi iuga terdapat pada wanita (dihasilkan oleh indung telur dalam
jumlah yang lebih kecil dari estrogen l.

Hormon androgen akan menstimulasi perkembangan keleniar sebaceus

yang selanjutnya terjadi produksi sebum, sebum yang dihasilkan akan

dikeluarkan lewat pori-pori dan berfungsi sebagai penjaga kelembaban dan

memelihara kelenturan kulit. Dihidrotestosteron (DHTJ yang dibentuk dari
testosteron akan meningkatkan aktivitas kelenjar sebaceus sehingga terjadi
produksi sebum yang berlebih. Selain itu dihidrotestosteron juga menstimulasi

sel-sel pori sehingga terjadi hiperkeratose yang dapat menymmbat pori-pori
dan membentuk komedo, baik komedo terbuka maupun komedo tertutup.

Komedo terbuka [ada bintik hitamJ, terbentuk di permukaan'

Sedangkan komedo tertutup [ada bintik putihJ, terbentuk lebih dalam'

Penyumbatan ini akan menimbulkan tekanan pada dinding keleniar sebaceus

yang pada akhirnya dapat memecah dinding sebaceus sehingga teriadi
peradangan dibawah kulit.

Jika komedo dimasuki kuman akan terjadi penguraian sebum oleh

enzim lipase (yang dibentuk oleh Propionibacterium acnes) membentuk asam

lemak bebas yang dapat merusak dinding keleniar sebaceus dan pada akhirnya

dinding sebaceus dapat pecah, teriadi peradangan dan menimbulkan bisul

bernanah.
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Selain hormon, ierawat bisa juga karena kosmetika, obat-obatan,
makanan, stress dan kebersihan wajah yang kurang.

Jenis - jenis jerawat

l.Komedo
Komedo, bisa terbuka I blackhead J atau tertutup { whitehead J. Jerawat
jenis ini disebabkan oleh sel - sel kulit mati dan keleniar minyak yang
berlebihan pada kulit. Bila kulit wajah tidak dibersihkan secara berkala, sel -

sel kulit mati menumpuk di permukaan kuli! minyak di permukaan kulit
kemudian menutup sel - sel kulit, dan ter.iadilah pen),umbatan pori - pori.

Adalah jerawat yang besar dengan ton,olan-tonjolan yang meradang
hebat, berkumpul di seluruh muka (berbeda dengan jerawat biasa yang
berkumpul di salah satu bagian muka). lerawat ini paling merusak tidak
hanya secara fisih tetapi juga kepercayaan diri. Penderita cystic-ocne
biasanya juga memiliki keluarga dekat yang juga menderita jerawat jenis ini.
Secara genetic, penderitanya memiliki kelenjar minyak yang over-aktif, dan
memiliki respons yang berlebihan terhadap peradangan sehingga
meninggalkan bekas di kulit.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah timbulnya
jerawat :

. Menghindari pemakaian minyak rambut berlemak atau kosmetik
berlemak [menggunakan kosmetik yang berbahan dasar airJ.

. Menghindari tidak membersihkan bekas make up semalaman.

. Menghindari mengoleskan cream pada kulit yang kotor sehingga
mendorong bakteri masuk ke dalam pori-pori kulit.

. Menghindari makanan yang dapat menyebabkan jerawat.

. Menghindari memegang atau memijit jerawat karena akan memperhebat
peradangan.

. Menghindari memecah jerawat dengan alat tidak steril karena dapat
meninggalkan bekas.
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2.Jerawatbiasa
Ditandai dengan tonjolan kecil berwarna pink atau kemerahan, terjadi
karena pori - pori yang tersumbat, terinfeksi dengan bakteri. Stress, hormon
dan udara yang panas (berkeringatl dapat memperbesar kemungkinan
infeksi ierawat, karena menyebabkan kulit memproduksi minyak, yang
merupakan tempat berkembang biaknya bakteri. Jerawat yang disebabkan
oleh hormon biasanya muncul di sekitar rahang dan dagu.

3. Cystic Acne [Jerawat Batu/Jerawat Jagung )



Adapun yang sebaiknya dilakukan adalah:
. Membasuh daerah berjerawat beberapa kali sehari dengan sabun lunak

(sabun bayi) dan air hangat atau sabun khusus ierawat untuk membunuh
bakteri-bakteri penyebab jerawat.

o Sering-sering keramas dan menyibakkan rambut dari wajah, kalau perlu
sebaiknya rambut dipotong pendek karena dapat memperparah kondisi
pori-pori yang tersumba! terutama rambut yang kotor.

. MengSunakan kertas penyerap minyak untuk menyerap kelebihan minyak di
wajah.

. Menjaga agar sisir, sikat , sprei bersih dan bebas dari lemak serta kotoran' .

o Meniauhkan diri dari ketegangan emosional atau stres.
. Segera ke Dokter jika upaya pengobatan sendiri tidak membawa hasil.

Pengobatan jerawat dapat dilakukan secara topikal, sistemik dan bedah

bila diperlukan. Prinsip pengobatan topikal adalah mencegah pembentukan

komedo, menekan peradangan dan mempercepat penyembuhan lesi. obat
topikal biasanya terdiri dari bahan keratolitik atau pengelupas, seperti sulfur
(4-80lol, resorsinol (1-5%1, asam salisilat (2-5o/o), benzoil peroksida (2,5-10o/o)'

asam vitamin A (0,025-0,1%J, dan asam azeleat (75-20o/o). Efek samping obat
keratolitik dapat dikurangi dengan pemakaian hati-hati yang dimulai dari
konsentrasi yang paling rendah.

Pengobatan sistemik ditujukan untuk menekan aktivitas iasad renik,
menekan reaksi radang, menekan produksi sebum dan mempengaruhi
keseimbangan hormonal. Golongan obat sistemik terdiri atas antibakteri
sistemik seperti tetrasiklin (250 mg 'L,0 g/hari selama 4-6 bulanl, minosiklin
(2 x 50 mglhariJ, eritromisin (4 x 250 mglhari), kotrimoksasol din
trimetoprim [3 x 100 mg/ hari), linkomisin (2 xZ50 mg/hari), dan klindamisin
(2 x 150 mg/hari). Dosis antibiotika dapat diturunkan setelah tampak
perbaikan dan dipertahankan dengan dosis inisial dalam jangka waktu lebih
lama.

Obat hormonal digunakan untuk menekan produksi androgen atau

secara kompetitif menduduki reseptor organ target di kelenjar sebasea

misalnya Diane tablet.

Retinoid dan asam vitamin A oral untuk menekan hiperkeratinisasi
sesuai dengan patofisiologi akne. Asam vitamin A (50.000 IU sampai 150.000
lU/hariJ kini tidak digunakan lagi karena efek samping yang tidak
menguntungkan, sedangkan retinoid isotretinoin {0,5-1/0 mg/kg BB/hari)
dipakai pada keadaan berat.
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Bedah Kulit untuk memperbaiki jaringan parut yang terjadi, dapat
dilaksanakan setelah acne sembuh, dengan cara bedah listrik, bedah kimia,
bedah beku, bedah pisau, dermabrasi, atau bedah laser.

Adapaun pengobatan sendiri yang dapat dilakukan antara lain:

1. Menghilangkan blackheads dengan plester pore strips. Untuk whitehead,
pakai obat ierawat yang mengandung asam salisilat

2. Untuk mengurangi peradangan dan membunuh bakteri, memakai obat
jerawat yang mengandung benzoil peroksida. Kalau obat-obat ini tidak
membantu )uga, bisa digunakan salep yang mengandung vitamin A derivatif
seperti Retin-A, atau salep antibiotik [garamisin). Salep ini bisa membunuh
bakteri dan mengurangi pembengkakan juga peradangan.

3. Obat-obat ,erawat yang dijual bebas tidak akan banyak membantu untuk
jerawat batu, sebaiknya segera ke dokter kulit.

Contoh obat di aran
Larutan pembersih kulit
Nama generic Nama dagang
1. asam salisisat 0.20lo

0,5o/o dalam alkohol
dan resorsin Rosal Cleansina lotion

2. povidone-iod 7,5% Betadine skin cleanser

Larutan / gel / krim / salep anti-acne
Nama generic Nama dagang
1. aJ sulfur pp 6,60/o + kamfer 7,7o/o dl
Lotion b) sulfur pp 6,6 o/o + benzoyl-
peroksida5%o dl krim
2. sulfur,kamfer,aqua dlm alcohol Lotio Kummerfeldi
3. al resorsin 2o/q + sulfur pp.8o/o bl
resorsin 2olo + sulfur pp.3%o

4. Benzoyl peroksida gel 2,50/o Benzolac SDM
5. clindamycin fosfat Dalacin T sol
6. Erythromycin a) Akne-Mycin sol & ointm. b) Eryderm

sol
7. tretinoine o) Eudyna cream/gel 0,050k b) Vitacid

SDM cr./gel/sol c) Melativa cream
0,050k d) Retin-A cr./gel/sol

B. Motretinida Tasmaderm cream 0,10k
9. Si roteron asetat + etiniloestradiol Diane tab.

lAcne Feldin lotion Acne Feldin cream

I

I

lEskamel 
ointm.
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D. Efek Samping pada Rambut dan Kuku
Efek samping kosmetika pada rambut atau kuku berupa kerontokan

rambut, kerusakan kuku dan rambut, dan perubahan warna kuku atau rambut.
Pemakaian kosmetika kuku atau kosmetika rambut dapat memberikan reaksi
pada kulit sekitarnya atau kulit yang letaknya iauh, misalnya leher, perug paha,

atau kaki. Zat dalam kosmetika kuku atau rambut yang sering menimbulkan
efek samping adalah : a. formaldehid pada cat kuku; b. natrium atau kalium
hidroksida pada pelepas kutikula kuku fcuticule remover); dan c. tioglikolat
pada kosmetika pengeriting rambul (permanent wave).

Untuk menanggulangi atau memperkecil efek samping kosmetika
disarankan untuk memperhatikan :

1. Penggunaan bahan yang dapat menimbulkan toksisitas sebaiknya dihindari.
Konsentrasi bahan yang dipakainya tidak boleh melampaui batas aturan.

2. Pencantuman kandungan bahan, ini akan menghindarkan pemakaian
produk oleh konsumen yang sensitif terhadap salah satu bahan

kandungannya.
3. Kontaminasi mikroba dapat menyebabkan kerusakan produk dan memberi

kelainan pada tubuh manusia pada penggunaannya, ini disebabkan karena
sistem pengawetan yang tidak memenuhi syarat.

4. Tanda peringatan untuk kosmetika yang mengandung bahan yang

menimbulkan efek samping misalnya PPDA.

5. Batas dalu warsa {expire date) harus dicantumkan untuk mencegah
pemakaian produk kosmetika yang sudah berubah komposisinya.

6. Perlu diadakan tes sensitasi antara lain:
. Tes pada hewan percobaan
. Kligman maximixation test
. Tes temple pada sampel yang adekuat
. consumer test dengan mengikut sertakan ahli kulit dan ahli farmasi

untuk mengontrol produk kosmetika.

Penanggulangan efek samping kosmetika ialah menghentikan
kosmetika penyebab dan diberi pengobatan sesuai dengan kelainan yang

timbul. Dianjurkan untuk memakai kosmetika seperlunya saja dan pada waktu
istirahat hendaknya bebas dari kosmetika. Perlu diielaskan bahwa setiap

kosmetika dapat bersifat aknegenik terutama bila pemakaiannya berlangsung

lama. Bila sudah terdapat kelainan kulit maka pengobatan sesuai dengan

kelainan klinis.

E. Tingkat Efek Samping
Efek samping yang teriadi dari pemakaian kosmetika dapat tidak

mengganggu penderita sampai sangat mengganggu. FDA membagi berat

ringannya efek samping menjadi :

Ringan, bila keluhan yang teriadi tidak menSSanggu kegiatan sehari-

hari dengan geiala iritasi minor sehingga tidak memerlukan terapi khusus'

Dengan menghentikan pemakaian kosmetika penyebab, maka gejala akan
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menghilang. Delapan puluh lima persen efek samping kosmetika terjadi pada
tingkat ini.

Sedang, bila keluhan yang terjadi sudah mengganggu penderita, dalam
waktu yang lebih lama dan dengan gejala klinis yang lebih nyata. Penderita
sudah memerlukan bantuan pengobatan dari dokter. Sepuluh persen penderita
berada pada tingkat ini.

Berat,bila keluhan yang terjadi sangat mengganggu kegiatannya, gejala
klinis berupa nyeri dan gatal disertai gejala sistemik berupa demam, pusing dan
sesak nafas. Penderita memerlukan pengobatan intensif baik topical maupun
sistemik.

F. Penatalaksanaan Efek Samping Kosmetika
Diagnosis efek samping kosmetika dapat ditegakkan atas dasar

anamnesis yang teliti tentang pemakaian jenis kosmetika sebelumnya dan
pemeriksaan kelainan yang terjadi baik pada kulit maupun pada organ tubuh
lainnya.

Uji kulit terhadap kosmetika yang diduga dapat dilakukan setelah geiala
klinis menghilang. Uji kulit dilakukan dengan menggunakan bahan yang diduga
dalam kosmetika itu, kosmetika yang diencerkan, atau kosmetika tersangka
yang tidak diencerkan.

Penghentian pemakaian kosmetika baik secara keseluruhan atau hanya
terhadap kosmetika yang diduga sebagai penyebab harus dilakukan sebelum
pengobatan. Pengobatan efek samping dituiukan terhadap jenis efek samping
yang terjadi. :

1. Dermatitis kontak alergik / iritan, maka pengobatan diberikan sesuai
dengan prinsip terapi dalam dermatologi, yaitu kompres bila basah, krim
atau salep bila kering. Terapi sistemik dengan kortikosteroid, antigatal dan
antihistamin.

2. Akne kosmetika, pengobatan sesuai dengan pengobatan pada akne tidak
beradang pada umumnya yaitu asam salisilat, sulfur, resorsin, asam vitamin
A topikal, sedangkan secara sistemik dapat diberikan antibiotic [tetrasiklin
HCIJ.

3. Fotosensitivitas, dapat diberikan tabir surya yang mengandung PABA (para
amino benzoid acidJ atau non-PABA, misalnya titanium okida.
Kortikosteroid topikal diberikan pula sebelumnya sedangkan kortikosteroid
sistemik dapat dipertimbangkan diberikan pada keadaan berat.

4. Pigmented cosmetic dermotitis, dapat diberikan aplikasi topikal hidrokuinon
dan vitamin C dosis tinggi oral.

5. Bentuk-bentuk efek samping lain pengobatannya sesuai dengan kelainan
yang terjadi. Kelainan yang teriadi pada rambut, kuku, mata dan lainnya
menjadi parrgkal pemikiran pengobatan yang akan diberikan.
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Faktor yang menyebabkan efek samping penggunaan kosmetika sulit
diketahui adalah penggunaan kosmetika beberapa jenis, kosmetika berupa
campuran bahan, bahan perangsang lemak yang ditarnbahkan dalam kosmetika
membuat hasil uji sulit diartikan, dan penghentian penggunaan kosmetika.

Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya reaksi yang tidak
diinginkan adalah lamanya kontak dengan kulig lokasi pemakaian, pH
kosmetika, dan kandungan bahan yang mudah menguap.

Munculnya jerawat ditandai dengan adanya komedo, peradangan, bisul
bernanah, benjolan berisi sebum, dan teriadi parut pada kulit. Mekanisme
terjadinya jerawat adalah produksi sebum yang berlebih dari kelenjar sebase
yang distimulasi oleh hormone androgen yang dimiliki baik pria maupun
wanita dikeluarkan lewat pori-pori. Dihidrotestoteron menstimulasi sel-sel
pori sehingga terjadi hiperkeratose yang menyumbat pori-pori dan membentuk
komedo.

Jenis-jenis jerawat adalah komedo, jerawat biasa, dan jerawat batu. Hal-
hal yang dapat dilakukan untuk mencegah jerawat adalah menghindari
pemakaian minyak rambu! selalu membersihkan wajah pada malam hari, tidak
menggunakan krim pada kulit yang kotor, manghindari makanan penyebab
jerawat, tidak memijit jerawat, tidak memecah jerawat dengan alat tidak steril.
Pengobatan jerawat dapat dilakukan secara topical maupun sistemik.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk memperkecil efek samping
kosmetika adalah tidak menggunakan kosmetika yang bersifat toksik,
memperhatikan kandungan bahan yang terdapat dalam kosmetika,
menghindari kontaminasi mikroba pada kosmetika, memperhatikan masa
daluwarsa kosmetika, dan melakukan uii sensitivitas kosmetika yang akan
digunakan.

Tingkat efek samping penggunaan kosmetika ada ringan, sedang, dan
berat. Penghentian pemakaian kosmetika harus dilakukan sebelum melakukan
pengobatan. Efek samping yang sering muncul adalah dermatitis kontak alergi
atau iritan, jerawat, fotosensitivita s, d,an pigmented cosmetic dermatitis.

I.Pertanyaan
1. Sebutkan macam-macam jenis kulit dan jelaskan!
2. Apa saja yang harus diperhatikan dalam aplikasi perawatan kulit?
3. Sebutkan penggolongan usi pemakai kosmetika.
4. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan diagnosa kelainan kulit akibat

kosmetika sulit diketahui?
5. Sebutkan faktor yang menyebabkan timbulnya reaksi dalam penggunaan

kosmetika!
6. Selain kulit, sebutkan bagian lain yang dapat terkena dampak efek samptng

penggunaan kosmetika.
7. Sebutkan tanda-tanda yang muncul akibatjerawat pada kulit.
8. Jelaskan mekanisme teriadinya ]erawat.
9. Sebutkan dan jelaskan jen is-jenis .ierawat.
10. Hal-ha1 apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah timbulnya jerawat?
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11. Apa yang sebaiknya dilakukan agar terhindar dari jerawat?

12. Sebutkan pengobatan yang dapat dilakukan sendiri untuk mengatasi
jerawat.

13. Apa saja yang sebaiknya dilakukan untuk memperkecil terladinya efek

samping penggunaan kosmetika.
14. Sebutkan dan ielaskan tingkat efek samping kosmetika.
15. Bagaimana penatalaksanaan efek samping kosmetika?
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GLOSSARY

Abrasiver: sifat dari bahan pengampelas kulit, biasanya merupakan butiran
kasar sehingga dapat mengelupaskan sel kulit mati pada epidermis.

Alergenik: substansi yang bersifat dapat menyebabkan alergi atau
hipersensitivitas spesifik dari substansi atau sediaan bahan yang
digunakan.

Astringent: suat]') bahan dapat digunakan untuk mengencangkan kulit.

Blusher: kosmetika yang dioleskan pada pipi sehingga terlihat wajah lebih
cerah dan segar.

Ceramide: molekul lipid yang tersusun dari spingosin dan asam lemak
ditemukan dengan konsentrasi tinggi dalam membran sel dan
merupakan komponen lipid yang menyusun spingomyelin.

Ceramide: molekul lipid yang tersusun dari spingosin dan asam lemalg
ditemukan dengan konsentrasi tinggi dalam membran sel dan
merupakan komponen lipid yang menyusun spingomyelin.

Cleansing milk; pembersih kulit yang berbentuk emulsi digunakan untuk
membersihkan kulit dengan cara diusapkan menggunakan kapas.

Dermrs: lapisan atau jaringan kulit di bawah epidermis.

Emulgator: berupa zat yang berfungsi untuk menstabilkan emulsi.

Epidermis: bagian terluar dari kulit yang berfungsi sebagai pelindung, tidak
peka, dan tidak berpembuluh darah. Disebut juga dengan kulit ari.

Eye brow: kosmetika yang digunakan pada alis sehingga diperoleh betuk dan
warna alis yang diinginkan.

Eye liner: riasan pada mata untuk mempertegas garis mata sehingga dieroleh
bentuk mata yang indah.

Fotosensitisosi: geiala dermatitis dan/atau koniungtivitis yang berkembang
akibat peningkatan kepekaan terhadap sinar matahari secara berlebihan
yang disebabkan oleh deposisi molekul yang mampu mengabsorbsi
gelombang matahari pada kulit.

Gelee royole: sebuah sekresi dari glandula hipofaring lebah pekeria yang
dipakai untuk nutrisi larva dan ratu-ratu lebah yang sudah dewasa.

Gelee royole: sebuah sekresi dari glandula hipofaring lebah pekerja yang
dipakai untuk nutrisi larva dan ratu-ratu lebah yang sudah dewasa.

Higienis: tindakan yang diambil untuk memastikan bahwa suatu benda atau
proses sehingga bersih dan bebas penyakit.

Hipo: bawah, di bawah atau ke bawah.
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Komedo: penyumbatan kulit yang teriadi karena penumpukan sel kulit mati dan

sebum pada muara kelenjar minyak.

Lipstick: kosmetika yang digunakan untuk merias bibir sehingga diperoleh
bentuk dan warna bibir yang diinginkan.

Liquor amnii bovis: cairan ketuban dari sapi'

Liquor amnii bovts: cairan ketuban dari sapi.

Lotion. campuran zat cair dengan zat cair yang tidak saling melarutkan dan

berupa emulsi, sifat lebih encer daripada krim.

Moke up: merias waiah dengan menggunakan kosmetik.

Mouth wash: produk kosmetika yang digunakan untuk mencuci rongga mulut

dan membunuh kuman yang ada di rongga mulut.

Peeling: produk kosmetika yang dapat mengelupaskan sel kulit ari yang sudah

mati pada kulit terutama kulit wajah sehingga wajah menjadi lebih cerah

dan berseri.
Peeling: srat:u bahan yang digunakan untuk menghilangkan sel-sel kulit yang

sudah mati dan kotoran yang ada di lapisan tanduk kulit.

pH balance: berhubungan dengan asam dan alkali yang sesuai dengan kulit
normal yaitu antara 4,2 hingga 5,6.

Plankton: organisme yang hidup, sisa-sisa hewan dan tumbuhan berukuran

kecil di laut, samudera, dan air tawar yang merupakan makanan utama

makhluk lainnya dan tidak dapat melawan arus laut maupun samudera'

Plankton: organisme yang hidup, sisa-sisa hewan dan tumbuhan berukuran

kecil di laut, samudera, dan air tawar yang merupakan makanan utama

makhluk lainnya dan tidak dapat melawan arus laut maupun samudera'

Propolis: produk lebah dari getah yang diambil dari bagian tumbuh-tumbuhan' t"tutr." tunas tumbuhan yang dibawa ke sarang lebah oleh para lebah

pekeria dicampur wax (sejenis lilinJ dan seerbuk sari bunga dicampur

dengan bantuan air liur lebah sehingga lentur dan kaya dengan zat-zat

ar"ririrl y"ng sangat berguna bagi manusia, berwarna antara coklat

kehijauan dan coklat tua. Bagi para lebah propolis merupakan zat penting

untuk sterilisasi sarang lebah dari serangan bakteri, iamur, dan penyakit'

Propolis: produk lebah dari getah yang diambil dari bagian tumbuh-tumbuhan' t".rtr., tunas tumbuhan yang dibawa ke sarang lebah oleh para lebah

pekeria dicampur wax (seienis lilin) dan seerbuk sari bunga dicampur

dengan bantuan air liur lebah sehingga lentur dan kaya dengan zat-zat

"."ririrl 
y"ng sangat berguna bagi manusia, berwarna antara coklat

kehljauan dan coklat tua. Bagi para lebah propolis merupakan zat penting

untuk sterilisasi sarang lebah dari serangan bakteri, jamur, dan penyakit'
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Rough: cairan kosmetika berwarna yang dioleskan pada pipi dan meninggalk
lapisan film tipis untuk memberikan kesan segar dan mempercan
wajah.

Scrub; penggosokan kulit menggunakan produk kosmetika tertentu sehingga

dapat membuang kotoran dan kulit mati.
Sintesis: reaksi kimia antara dua zat atau lebih membentuk zat baru.

Stratum comeum: lapisan epidermis yang paling atas dan menutupi semua d

menutupi semua lapisan epidermis yang lebih ke dalam (disebut iu
lapisan tanduk).

Stratum lucidum; lapisan di bawah stratum korneum yang berwarna bening.

Subcutenous: jaringan lemak atau adiposa yang terletak tepat di bawah kt
manusia.

Sunscreen: produk kosmetika yang dapat melindungi kulit dari terpaan sinar

matahari.
Toning lotion: cairan penyegar kulit dengan kadar alkohol yang sedikit

Water proof: menggambarkan setiap obiek yang tidak terpengaruh oleh air al

bersifat menolak air untuk mengalir melaluinya.
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Adep Ianae
Bedak
Blush on
Cat rambut
Cera alba
Efek samping
Eye liner
Eye shadow
Hidrofilik
Lanolin
Lipofilik
Lipstick
Margarin
Minyak jagung

Minyak rambut
Oleum cacao
Pa raffi n
Pemerah bibir
Pemerah pipi
Pensil alis
Pewarna rambut
Pomade
Sabun

INDEKS

55
70,129
56
56,68
30,64-65
5, 12, 25, 39, 49, 67, 68, 9 5, lZ8, 729, 133 - 740, 7 43, 7 4 4

60, 66-67,70,145
s6,60,63,70,7t
79
1.4, s8,67-62,55, 68, 83-84, 86,93,717,173
30,35
56
30
30
5, 93-95, 108-109, 732, 739
65
27 ,30,32, 63,65-66
70,77
24,45,60,66,70,112
24,56,60,67,70,112
5, 56, 7 o, 7 6, 95, 700, lol-702, 105, 108-109, 114

93-94,708
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110-111,776,132
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30-3L,36,38, 40, 54, 93
Surfaktan
Vrtamin E
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