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BAB I 

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 

Saat ini  berbagai jenis kosmetika tersedia di pasaran dan digunakan 

sebagai kebutuhan sehari-hari. Secara kimiawi suatu kosmetika terdiri dari suatu 

bahan aktif yang disesuaikan kegunaannya, bahan kimia tersebut dapat berupa 

logam atau non logam (Pramudiati, 2000). 

Berbagai jenis kosmetika dapat kita jumpai di banyak tempat misalnya di 

rumah, salon kecantikan, maupun di klinik kecantikan  atau kesehatan. Kosmetika 

biasanya digunakan untuk mempercantik diri yaitu usaha untuk menambah daya 

tarik seseorang agar orang lain menyukainya. Kosmetika merupakan suatu benda 

yang sudah tidak asing lagi dalam kalangan wanita. Lipstik, Eye Shadow, Eye

Liner, Maskara, dan Bleaching Cream merupakan beberapa produk kosmetika 

yang biasa digunakan sehari – hari oleh wanita.

Maskara memang populer di kalangan setiap wanita. Biasanya bila 

seseorang wanita menemui suatu maskara yang disukai, dia akan cenderung untuk 

membelinya berulang - ulang. Kadangkala walaupun tidak berias, tapi maskara 

biasanya menjadi keharusan bagi wanita setiap kali hendak keluar rumah.  Dari 

segi warna, ada yang suka warna hitam dan ada juga yang suka coklat kehitaman. 

Tetapi sebenarnya kedua - duanya tidak ada bedanya. Biasanya 2 warna ini adalah 

rona terbaik untuk wanita Asia. Warna ini membias asli dan menambah 
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kecantikan dibandingkan warna biru, ungu dan merah yang lebih mengarah 

kepada arus aliran masa kini (Anonim, 2002). 

 Maskara adalah kosmetika rias bulu mata yang dapat menghitamkan, 

menebalkan daan memanjangkan bulu mata, berisi pigmen warna dalam emulsi 

O/W (water based), atau petrolatum dan lilin (solvent based) (Wasitaatmaja, 

1997). Maskara adalah alat rias untuk bulu mata yang akan berfungsi memberi 

kesan bulu mata tebal dan panjang. Maskara yang berkualitas adalah yang dapat 

dipakai dalam waktu yang lama (Anonim, 2001).  

 Formulasi merupakan faktor penting dalam membuat produk maskara, 

dengan formulasi yang berbeda akan didapatkan maskara yang bermacam-macam 

dan beraneka warna. Pewarnaan dalam pembuatan maskara selain untuk 

menghasilkan maskara berkualitas juga bertujuan untuk menyuguhkan gaya dan 

keindahan. Bahan aktif yang digunakan dalam formulasi kosmetika sering 

menggunakan logam Pb dan Cr, logam tersebut berfungsi untuk memberikan 

tampilan yang lebih baik dan sebagai pewarna. Dalam pewarna maskara sering 

dicampur dengan bahan-bahan yang berasal dari logam berat seperti Pb dan Cr 

yang dapat mempengaruhi struktur faal sel kulit (Balsam, 1974).  

Banyak orang beranggapan bahwa kosmetika tidak akan menimbulkan 

hal-hal yang membahayakan manusia karena hanya ditempelkan di bagian luar 

kulit. Pendapat itu salah karena kulit mampu menyerap (absorbsi) bahan yang 

melekat padanya. Kemampuan kulit meliputi dua aspek. Pertama, aspek positif 

yaitu terjadinya penyerapan kosmetika, dapat membantu memperbaiki struktur 

dan faal kulit yang telah aus. Kedua, aspek negatif yaitu penyerapan oleh kulit 
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dapat menimbulkan efek samping pada kulit seperti dermatitis, akne kosmetika, 

kelainan pada saluran nafas dan efek jangka panjang pada berbagai organ tubuh 

seperti hati, darah, ginjal, limpa, paru-paru dan lain-lain (Wasitaatmaja, 1997). 

Mekanisme masuknya kosmetika ke dalam kulit tidak hanya terjadi secara fisik 

dengan menyelinapnya molekul kosmetika ke dalam kulit, tetapi molekul tersebut 

dapat masuk ke dalam kulit secara kimiawi melalui proses difusi, osmosis, 

hipertonik dan hipotonik (Sartono, 2002).

Berdasarkan hal tersebut Pb dan Cr dapat menimbulkan keracunan 

antara lain, Pb dapat menyebabkan mual, muntah dengan muntahan menyerupai 

susu karena Pb klorida, dan sakit perut hebat, sedangkan Cr dapat menyebabkan 

borok pada kulit, jika terhirup dapat menyebabkan nekrosis mukosa hidung dan 

pada mata dapat menyebabkan radang konjungtiva (Ganiswarna, 1995).  

Beberapa waktu yang lalu FDA (The Food and Drug Administration)

kembali memperingatkan supaya hati - hati terhadap penggunaan maskara secara 

permanen. Peraturan Makanan, Obat dan Kosmetika pada tahun 1938 melarang 

penggunaan pewarna rambut untuk bulu mata dan alis mata baik sementara atau 

permanen sebab hal ini telah dikenal dapat menyebabkan mata mengalami luka-

luka dan bahkan kebutaan. Resiko penggunaan maskara secara permanen dapat 

menyebabkan reaksi serius ketika digunakan atau kontak langsung dengan mata. 

Dalam dua kasus terkenal pada 1933, penggunakan maskara dapat menyebabkan 

kebutaan bahkan kematian (Anonim, 2003). 

Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan penelitian untuk mengetahui  

kadar Pb dan Cr pada maskara berbagai merk. Kadar Pb dan Cr dalam formulasi 



4

maskara biasanya diperlukan dalam jumlah yang sangat kecil, sehingga untuk 

mengetahui kadarnya digunakan metode yang sangat sensitif, misalnya 

spektrofotometri serapan atom. Spektrofotometri Serapan Atom merupakan 

metode yang sangat sensitif, artinya dapat mengukur kadar logam hingga ppb dan 

sangat selektif (Palar, 1994). 

B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka disusun 

perumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah sediaan kosmetika maskara mengandung logam berat Pb dan Cr?  

2. Berapakah kadar Pb dan Cr dalam kosmetika maskara? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk : 

1. Mengetahui adanya kandungan logam berat Pb dan Cr dalam sediaan 

kosmetika maskara. 

2. Mengetahui jumlah kadar Pb dan Cr dalam kosmetika maskara berbagai merk 

dengan metode spektofotometri serapan atom. 
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D. Tinjauan Pustaka 

1. Kosmetika 

 Kosmetika adalah bahan atau campuran bahan untuk digosokkan, 

dilekatkan, dituangkan, dipercikan atau disemprotkan pada, dimasukkan 

dalam, dipergunakan pada badan atau bagian badan manusia dengan maksud 

untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik atau mengubah rupa 

dan tidak termasuk golongan obat. (definisi kosmetika yang menjadi acuan 

peraturan menteri kesehatan RI No. 220/Men Kes/Per/x/76 Tanggal 8 

September 1976) (Wasitaatmaja, 1997). 

 Kosmetika biasanya digunakan untuk mempercantik diri yaitu usaha 

untuk menambah daya tarik seseorang agar orang lain menyukainya. Usaha 

yang dilakukan biasanya dengan merias seluruh bagian tubuh yang terlihat 

orang sehingga yang terpapar jadi kelihatan bagus dan menarik sehingga 

kekurangan atau cacat bisa tertutupi oleh kosmetika. Kosmetika yang 

berfungsi untuk merias bagian tubuh tertentu disebut kosmetika dekoratif 

(Wasitaatmaja, 1997). 

 Jellinek (1959) dalam formulation function of cosmetics membuat 

penggolongan kosmetika menjadi : 1. preparat pembersih; 2. preparat 

deodoran dan anti presipirasi; 3. preparat protektif; 4. emolien; 5. preparat 

dengan efek dalam; 6. preparat dekoratif luar; 7. preparat dekoratif dalam dan 

8. preparat buat kesenangan. 
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Berdasarkan surat keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

045/C/SK/1977 tanggal 22 januari 1977, Menurut kegunaanya kosmetika 

dikelompokkan menjadi 13 golongan yaitu: 

1. Sediaan untuk bayi; shampo bayi, lotion, baby oil, bedak, krim dan sediaan 

untuk bayi lainnya. 

2. Sedian untuk mandi; bath oil. Tablet, salt, buble bath, bath capsulae dan 

sediaan untuk mandi lainnya. 

3. Sediaan untuk make-up mata; eye brow pencil, eye liner, eye shadow, eye 

make up remover, maskara dan sediaan make-up mata lainnya. 

4. Sediaan wangi-wangian; cologne dan toilet water, parfum, powder (dusting 

and talcum, tidak termasuk aftershave talc) dan sediaan wangi-wangian 

lainnya.

5. Sediaan rambut (bukan cat rambut); hair conditioner, hair spray (aeorosol 

fixative), hair straightener, hair rinse (bukan cat), tonik rambut, hair

dressing dan hair grooming aid, wave set, serta sediaan rambut lainnya. 

6. Sediaan pewarna rambut (cat rambut); hair dye and colour, hair rinse

(cat), shampoo rambut (cat), hair tint, hair colour spray, hair lightener 

with colour, hair bleach, dan sediaan rambut lainnya. 

7. Sediaan make-up (bukan mata); blusher, face powder, foundation, pewarna 

kaki dan badan, lipstick, make-up base, rouge, make-up fixative, dan 

sediaan make-up lainnya. 

8. Sediaan untuk kebersihan mulut; mouth wash, pasta gigi, breath freshener,

dan sediaan untuk kebersihan mulut lainnya. 
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9. Sediaan kuku; basecoat dan undercoat, cuticle softener, nail cream dan 

lotion, nail extender, nail polish dan enamel remover dan sediaan kuku 

lainnya.

10. Sediaan untuk kebersihan badan; sabun dan deterjen mandi, deodorant

(under arm), douche, feminine hygiene, deodorant dan sediaan untuk 

kebersihan badan lainnya. 

11. Sediaan cukur; after-shave lotion, beard softener, talcum untuk pria, pre-

shave lotion, krim cukur (aerosol brushless dan lather), sabun cukur dan 

sediaan cukur lainnya. 

12. Sediaan untuk perawatan kulit; pembersih (cold cream, cleansing liquid

dan pad), depilatory, perawatan kulit untuk muka, badan dan tangan (tidak 

termasuk dengan sediaan cukur), bedak dan spray untuk kaki, pelembab, 

perawatan kulit yang dipakai pada malam hari, masker, skin freshner, 

wrinkle smoothing remover, dan sediaan kulit lainnya. 

13. Sediaan suntan dan sunscreen; suntan gel, krim dan liquid, sediaan indoor 

tanning, sediaan suntan dan sunscreen lainnya (Sartono, 2002). 

 Sub bagian kosmetika medik bagian/SMF ilmu penyakit kulit dan 

kelamin FKUI/RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta membagi 

kosmetika atas: 

1. Kosmetika pemeliharaan dan perawatan, yang terdiri atas: 

a. Kosmetika pembersih (cleansing)

b. Kosmetika pelembab (moisturizing)

c. Kosmetika pelindung (protecting)
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d. Kosmetika penipis (thinning).

2. Kosmetika rias/dekoratif, yang terdiri atas: 

a. Kosmetika rias kulit terutama wajah 

b. Kosmetika rias rambut 

c. Kosmetika rias kuku 

d. Kosmetika rias bibir 

e. Kosmetika rias mata. 

3. Kosmetika pewangi/parfum, termasuk dalam golongan ini: 

a. Deodoran dan antiperspirant

b. After shave lotion 

c. Parfum dan eau de toilette. 

Dengan penggolongan yang sangat sederhana ini, setiap jenis 

kosmetika akan dapat dikenal kegunaannya dan akan menjadi bahan acuan 

bagi konsumen di dalam bidang kosmetologi. Penggolongan ini juga dapat 

menampung setiap jenis sediaan kosmetika (bedak, cairan, krim, pasta, 

semprotan dan lainnya) dan setiap tempat pemakaian kosmetika (kulit, mata, 

kuku, rambut, seluruh badan, alat kelamin dan lainnya) (Wasitaatmaja, 1997). 

2. Maskara

 Kosmetika rias bulu mata terdiri atas maskara dan eye liner. Maskara

adalah kosmetika rias bulu mata yang dapat menghitamkan, menebalkan daan 

memanjangkan bulu mata, berisi pigmen warna dalam emulsi O/W (water

based), atau petrolatum dan lilin (solvent based) yang lebih lengket sehingga 
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perlu penghapus sendiri. Untuk mencegah kontaminasi kuman (P. aeruginosa)

yang dapat membahayakan mata, maka digunakan bahan pengawet (paraben) 

(Wasitaatmaja, 1997). 

 Maskara adalah alat rias untuk bulu mata yang akan berfungsi 

memberi kesan bulu mata tebal dan panjang. Maskara yang berkualitas adalah 

yang dapat dipakai dengan lama. Maskara ini berasal dari alam misalnya, lilin, 

kembang madu, lemak hewani dan nabati serta pewarna mineral. Maskara 

memang bermacam-macam ada yang bentuknya padat, kering atau lunak, 

biasanya ini dipakai oleh perias yang ahli (Anonim, 2003). Berikut adalah 

komposisi yang sering digunakan oleh beberapa merk kosmetika maskara 

terkenal: Petroleum Distillates , C8-9 Isoparaffin , Disteardimonium Hectorite 

, Cera Alba Beeswax , Carnauba Carnauba Wax , Synthetic Beeswax , Aqua 

Water , Paraffin , Allyl Stearate/VA Copolymer , Propylene Carbonate , Oryza 

Sativa Rice Starch , Polyvinyl Laurate , Sodium Polymethacrylate , 

Polyquaternium-10 , Methylparaben , Phenoxyethanol , Butylparaben , 

Isobutylparaben , Ethylparaben , Propylparaben ,

Mungkin juga mengandung:

Iron Oxides CI 77492, CI 77499, CI 77491, Ultramarines CI 77007, Titanium 

Dioxide CI 77891, Mica , Manganese Violet CI 77742, Carmine CI 75470, 

Chromium Oxide  CI 77288, Chromium Hydroxide  CI 77289, Ferric 

Ferrocyanide CI 77510 (Anonim, 2002) 
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 Layaknya kosmetika lain, maskara hadir dalam berbagai formula dan 

jenis, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap wanita, sekaligus 

membantu mengatasi permasalahan seputar bulu mata. 

a. Maskara berdasarkan formulanya: 

1). NonWater - proof Maskara 

 Mengandung formula yang tidak tahan air, sehingga kurang cocok 

dipakai sebagai riasan sehari-hari, khususnya untuk aktivitas siang hari, 

atau di daerah beriklim panas. Tapi maskara seperti ini tergolong mudah 

dibersihkan, yaitu cukup dibersihkan dengan air hangat 

2). Water - proof Maskara 

Kelebihan maskara jenis ini adalah formulanya tahan air, sehingga 

tidak akan terhapus jika terkena air. Sayangnya, maskara jenis ini sangat 

kering, sehingga kurang cocok dipakai untuk riasan sehari-hari. 

Disarankan untuk dipakai dalam beraktivitas khusus yang 'dekat' dengan 

air (seperti berolahraga apapun termasuk olah raga renang). Untuk 

membersihkannya, pakai pembersih khusus riasan wajah (eye make up 

remover) atau baby oil untuk dapat 'mengangkat' maskara secara seksama 

dari bulu mata.

b. Maskara berdasarkan jenis dan fungsinya

1). Thickening Maskara (maskara untuk menebalkan)

Membantu menebalkan bulu mata, khususnya bagi wanita yang 

memiliki bulu mata yang panjang namun tidak tebal. Maskara ini juga 

cocok dipakai mereka yang bulu matanya pendek namun lentik.  
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 2). Lenghtening Maskara (maskara untuk memanjangkan) 

Sesuai dengan namanya, maskara jenis ini berfungsi 

memanjangkan bulu mata, karena mengandung plastic polymers yang akan 

menempel pada ujung mata dan memberi kesan bulu mata lebih panjang. 

Sangat cocok untuk mereka yang bulu matanya pendek 

3). Curling Maskara (maskara untuk melentikkan)

Maskara jenis ini bermanfaat membuat bulu mata lebih lentik dan 

cantik. Kelebihannya, selain formulanya yang membuat bulu lebih mudah 

dibentuk dan lebih hitam, bentuk sisirnya yang melengkung merupakan 

kunci utama dari maskara jenis ini. Dengan sisir sikat yang tepat dan 

lengkungan yang sempurna, bulu mata yang lentikpun dapat 

tercipta. (Anonim, 2001) 

3. Logam dalam Kosmetika 

 Sebagian besar, saat ini logam dimasukkan sebagai zat pewarna dan 

ini merupakan pelengkap dan bahan dasar yang digunakan dalam suatu produk 

kosmetika. Konsentrasinya dalam produk selalu diawasi untuk memastikan 

bahwa produk tersebut aman dan konsisten. Di dalam formulanya sebagian 

besar kosmetika menggunakan logam sebagai zat warna, dan merupakan 

pelengkap dan bahan dasar yang digunakan dalam suatu produk. 

Konsentrasinya dalam produk selalu diawasi untuk memastikan bahwa produk 

tersebut aman dan konsisten. Beberapa tahun terakhir ini, sejumlah logam 
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diuji untuk mengetahui kadar bahaya atau resiko terhadap kesehatan dan 

dengan adanya peningkatan teknologi analisa adalah sangat bermanfaat sekali. 

Baru-baru ini cenderung dilakukan analisa terhadap bahan-bahan khusus 

seperti “logam berat” (Marmion, 1984). 

4. Logam Berat 

a. Timbal (Pb) 

1). Penyebaran, sifat, dan penggunaannya 

 Timbal atau dalam keseharian lebih dikenal dengan nama timah 

hitam. Dalam bahasa ilmiahnya dinamakan plumbum (Pb). Logam ini 

termasuk kedalam kelompok logam-logam golongan 5 A pada Tabel 

Periodik unsur kimia. Mempunyai nomor atom (NA) 82 dengan bobot atau 

berat atom (BA) 207,2 (Palar, 1994). 

  Penyebaran logam Timbal di bumi sangat sedikit. Jumlah timbal 

yang terdapat diseluruh lapisan bumi hanyalah 0,0002% dari jumlah 

seluruh kerak bumi. Jumlah ini sangat sedikit jika dibandingkan dengan 

jumlah kandungan logam berat lainnya yang ada di bumi (Palar, 1994). 

  Logam timbal atau Pb mempunyai sifat-sifat yang khusus seperti 

berikut : 

1. Merupakan logam yang lunak, sehingga dapat dipotong dengan 

menggunakan pisau atau dengan tangan dan dapat dibentuk dengan 

mudah.
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2. Merupakan logam yang tahan terhadap peristiwa korosi atau karat, 

sehingga logam timbal sering digunakan sebagai bahan coating. 

3. Mempunyai titik lebur rendah, hanya 327,5 0C.

4. Mempunyai kerapatan yang lebih besar dibandingkan dengan logam-

logam biasa, kecuali emas dan merkuri. 

5. Merupakan penghantar listrik yang tidak baik. 

 Timbal dan persenyawaan banyak digunakan dalam berbagai bidang. 

Dalam industri baterai, timbal digunakan sebagai grid yang merupakan 

alloy (suatu persenyawaan) dengan logam bismuth (Pb-Bi) dengan 

perbandingan (93:7) (Palar, 1994).  

   

2). Keracunan oleh Pb 

Keracunan yang ditimbulkan oleh persenyawaan logam Pb dapat 

terjadi karena masuknya persenyawaan logam tersebut ke dalam tubuh. 

Proses masuknya Pb kedalam tubuh dapat melalui beberapa jalur, yaitu 

melalui makanan dan minuman, udara dan perembesan atau penetrasi pada 

selaput atau lapisan kulit. Meskipun jumlah Pb diserap oleh tubuh hanya 

sedikit, logam ini ternyata menjadi sangat berbahaya. Hal itu disebabkan 

senyawa-senyawa Pb dapat memberikan efek racun terhadap banyak fungsi 

organ dalam tubuh (Palar, 1994). 

 Timbal (Pb) beracun dalam bentuk logam maupun garamnya. 

Garamnya yang beracun adalah: 

1. Timbal karbonat (timbal putih) 
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2. Timbal tetraoksida (timbal merah) 

3. Timbal monoksida 

4. Timbal sulfida 

5. Timbal asetat       

(Chadha, 1995) 

 Pengaruh negatif Pb pada organ tubuh yaitu dengan mengganggu 

enzim oksidase sebagai akibatnya menghambat sistem metabolisme sel, 

salah satu diantaranya adalah menghambat enzim sulfhidril untuk mengikat 

porpobilinogen serta protoporifin-9 menjadi Hb. Hal ini menyebabkan 

anemia adanya basofilik stipling dari eritrosit yang merupakan ciri khas 

dari keracunan Pb (Darmono,1995). 

 Keracunan Pb akut yang ditandai dengan kadar lebih dari 0,72 ppm 

dalam darah, jarang terjadi. Keracunan yang terjadi biasanya disebabkan 

oleh masuknya senyawa Pb yang larut dalam asam atau inhalasi uap Pb. 

Efek astringen menimbulkan rasa logam dan haus. Gejala lain yang sering 

timbul adalah mual, muntah dengan muntahan menyerupai susu karena Pb 

klorida, dan sakit perut hebat. Tinja warna hitam karena Pb sulfida, dapat 

disertai diare atau konstipasi. Pb yang diserap dengan cepat dapat 

menyebabkan sindrom syok juga disebabkan oleh cairan lewat saluran 

cerna. Terhadap susunan saraf, Pb anorganik menyebabkan parestesia, 

nyeri dan kelemahan otot. Anemia berat dan hemoglobinuria terjadi karena 

hemodialisis darah. Dapat timbul karena kerusakan ginjal, dan kematian 
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dapat timbul dalam 1 – 2 hari. Kalau keracunan akut teratasi, umumnya 

terlihat keracunan Pb kronik (Ganiswarna, 1995). 

b. Khromium (Cr) 

1). Penyebaran, Sifat daan Penggunaannya 

Kata chromium berasal dari bahasa Yunani (= Chroma) yang 

berarti warna. Dalam bahan kimia, chromium dilambangkan dengan “Cr”. 

Sebagai salah satu unsur logam berat. Khromium mempunyai nomor atom 

(NA) 24 dan mempunyai berat atom (BA) 51,996. Logam Cr pertama kali 

ditemukan oleh Vagueline pada tahun 1797. Satu tahun setelah unsur itu 

ditemukan, kemudian diperoleh cara untuk mendapatkan logam Cr (Palar, 

1994).

 Khromium telah dimanfaatkan secara luas dalam kehidupan 

manusia. Logam ini banyak digunakan sebagai bahan pelapis (plating)

pada bermacam-macam peralatan, mulai dari peralatan rumah tangga 

sampai ke mobil. Cr juga banyak dibentuk untuk menjadi alloy. Bentuk 

alloy dari Cr sangat banyak dan juga mempunyai fungsi pemakaian yang 

sangat luas dalam kehidupan (Palar,1994). 

 Persenyawaan yang lain dapat dibentuk dengan menggunakan 

logam Cr seperti senyawa-senyawa khromat dan dikhromat sangat banyak 

digunakan oleh perindustrian. Kegunaan yang umum dikenal dari 

senyawa-senyawa khromat dan dikhromat ini adalah dalam bidang-bidang 

seperti litigrafi, tekstil, penyamakan, pencelupan, fotografi, zat warna, 
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sebagai bahan peledak dan sebagai geretan (korek api), serta masih banyak 

lagi kegunaan lainnya (Palar, 1994). 

2). Keracunan Cr 

 Sebagai logam berat, Cr termasuk logam yang mempunyai daya 

racun tinggi. Daya racun yang dimiliki oleh logam Cr ditentukan oleh 

valensi ionnya. Ion Cr6+ merupakan bentuk logam Cr yang paling banyak 

dipelajari sifat racunnya, bila dibandingkan dengan ion-ion Cr2+ dan Cr3+.

Sifat racun yang dibawa oleh logam ini juga dapat mengakibatkan 

terjadinya keracunan kronis (Palar, 1994). 

 Keracunan akut yang disebabkan oleh senyawa K2Cr2O7 pada 

manusia ditandai dengan kecenderungan terjadinya pembengkaan pada 

hati. Tingkat keracunan Cr pada manusia diukur melalui kadar  atau 

kandungan Cr dalam urine, kristal asam khromat yang sering digunakan 

sebagai obat untuk kulit. Akan tetapi penggunaan senyawa tersebut 

seringkali mengakibatkan keracunan yang fatal (Palar, 1994).    

5. Kulit dan Rambut 

Kulit mempunyai sifat dapat dipenetrasi, dapat dilewati senyawa-

senyawa obat maupun kosmetika yang berada di permukaan kulit. Penetrasi 

perkutan, yakni perjalanan melalui kulit ini meliputi : a) disolusi bahan 

pembawanya; b) difusi bahan terlarut ke permukaan kulit ; c) penetrasi melalui 

lapisan-lapisan kulit, terutama lapisan stratum korneum. Tahap yang paling 
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lambat dalam proses penetrasi ini biasanya meliputi perjalanan melalui stratum 

korneum (Martin, 1993). 

Kulit terbentuk oleh 3 lapisan, yaitu epidermis (kutikel), dermis 

(korium, kutis vera, true skin) dan subkutis (hypodermic) dan masing-masing 

lapisan tersusun oleh bermacam-macam jaringan dan sel (Wasitaatmadja, 

1997).

Rambut adalah sebuah derivative dari epidermis kulit dan terbentuk 

dari protein keratin. Sebuah rambut terdiri dari sebuah batang dan akar yang 

terdapat dalam epidermis, folikel rambut. Ujung akar melebar untuk 

membentuk bulbus rambut. Setiap batang rambut mempunyai tiga zona: 

kutikel, korteks dan medulla. Kutikel mengandung banyak sel-sel memanjang 

yang tersusun rapat, yang juga diisi dengan keratin dan sel-sel yang 

mengandung melanin. Medulla yang ditengah terdiri dari sel-sel bundar yang 

mengandung vakuol-vakuol keratin dan melanosomes (sel-sel yang 

mengandung melanin). Kecepatan pertumbuhan rambut bervariasi menurut 

daerah dan ketebalan rambut, dan pada umumnya rata-rata 15 mm sampai 2,2 

mm seminggu. Juga bervariasi menurut siklus pertumbuhan dan penanggalan 

rambut (Susan L Engel – Ariele MD, 1995).  

Rambut, kuku dan kelenjar sebaseus dianggap sebagai tambahan 

pada kulit. Rambut dan kuku adalah sel epidermis yang berubah. Rambut 

tumbuh dari folikel rambut yang merupakan lekukan jeluk di dalam epidermis. 

Folikel rambut dibatasi oleh sel epidermis dan diatas dasarnya terdapat papil 

tempat awal rambut tumbuh. Dalam keadaan sehat, bila sehelai rambut rontok 
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maka akan diganti oleh sehelai lain yang tumbuh dari papil yang sama. Bagian 

yang keluar dari permukaan adalah batang rambut. Warna rambut disebabkan 

oleh jumlah pigmen di dalam epidermis. Berhubungan dengan folikel rambut 

terdapat otot polos kecil yaitu otot penegak rambut, terdapat juga kelenjar 

sebaseus yang mengeluarkan secret yang disebut sebum yang bertugas 

memelihara kulit supaya empuk dan halus serta membuat rambut mengkilat 

(Evelyn Pearce, 1987). 

6. Absorbsi Kosmetika 

Mekanisme masuknya kosmetika ke dalam kulit tidak hanya terjadi 

secara fisik dengan menyelinapnya molekul kosmetika ke dalam kulit, tetapi 

molekul tersebut dapat masuk ke dalam kulit secara kimiawi melalui proses 

difusi, osmosis, hipertonik dan hipotonik (Sartono, 2002). 

Absorbsi kosmetika melalui kulit terjadi karena kulit ternyata 

mempunyai celah anatomis yang dapat menjadi jalan masuk zat-zat yang 

melekat di atasnya masuk ke dalam kulit. Celah tersebut adalah :  

1. Celah antar sel epidermis. Meskipun tersusun berlapis dan satu sama 

lainnya terikat oleh jembatan antar sel (intercelluler bridges), masih 

mempunyai celah yang dapat dilalui oleh molekul kosmetika. 

2. Celah folikel rambut. Lubang keluar folikel rambut biasanya sekaligus 

juga merupakan lubang keluar kelenjar kulit. Lubang ini merupakan celah 

yang dapat dilalui oleh molekul kosmetika. 
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3. Celah antar-sel saluran kelenjar keringat juga merupakan .jalan masuk 

molekul kosmetika. Namun molekul tersebut dapat masuk ke dalam kulit 

secara kimiawi melalui proses difusi dan osmosis hipertonik atau 

hipotonik. Pada keadaan tertentu proses ionisasi elektrolit juga membantu 

terjadinya serapan oleh kulit (Wasitaatmadja, 1997). 

Berbagai faktor dapat mempengaruhi absorbsi kulit terhadap 

kosmetika, yaitu faktor yang berasal dari dalam tubuh, faktor dari lingkungan 

tubuh dan faktor kosmetika yang digunakan (Wasitaatmaja, 1997). Kosmetika 

yang digunakan akan menentukan daya absorbsi perkutan. Hal ini disebabkan 

karena setiap kosmetika berbeda dalam hal : cara penggunaan, waktu, jenis 

dan tempat pemakaian. Perbedaan teresbut dapat berupa: 

1. Intensitas pemakaian kosmetika berbeda satu dengan yang lainnya. 

Kosmetika yang dipakai dalam jangka waktu singkat menghasilkan 

absorbsi lebih kecil dari pada kosmetika yang dipakai dalam jangka 

waktu lama. 

2. Derajat keasaman kosmetika. 

Derajat keasaman kosmetika sebaiknya sesuai dengan pH kulit yaitu 

antara 4,5 dan 7,0. Kosmetika tertentu memiliki pH sangat besar (>10), 

sehingga dapat memperbesar daya absorbsi perkutan. Kosmetika yang 

sangat asam juga menambah daya absorbsi perkutan. 

3. Konsentrasi bahan aktif dalam kosmetika. 

Konsentrasi bahan aktif yang tinggi dalam sediaan kosmetika dapat 

memperbesar absorbsi perkutan. 
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4. Jenis bahan dasar yang menjadi pelarut pada kosmetika. 

Kosmetika dengan pelarut dari bahan dasar minyak, alcohol atau aseton 

mempunyai daya absorbsi yang lebih tinggi disbanding kosmetika dengan 

bahan pelarut dari bahan dasar air atau bedak. 

5. Daya absorbsi kosmetika ditentukan pula oleh kondisi kulit, rambut, bibir, 

mata, atau kuku. Kondisi tersebut meliputi: a) Tempat paparan kosmetika; 

b) Luas paparan kosmetika; c) Umur pemakai; d) Struktur kulit yang 

terpapar oleh kosmetika. 

 Dampak dari absorbsi kosmetika adalah, efek samping kosmetika 

dapat berlanjut menjadi efek toksik kosmetika (Wasitaatmaja, 1997) 

7. Metode Spektrofotometri Serapan  Atom 

Spektrofotometer adalah alat yang terdiri atas Spektrometer dan 

fotometer. Spektrofotometer menghasilkan sinar dari spektrum dengan 

panjang gelombang tertentu dan fotometer adalah alat untuk mengukur 

intensitas cahaya yang ditransmisikan atau diserapan. Jadi spektrofotometer 

digunakan untuk mengukur energi secara relatif jika energi tersebut 

ditansmisikan, direfleksikan atau diemisikan sebagai fungsi dari panjang 

gelombang  (Khopkar, 1990).  

 Pada spektrofotometri serapan atom terjadi penyerapan sumber 

radiasi (di luar nyala) oleh atom-atom netral. Radiasi yang diserap atom–atom 

netral biasanya berupa radiasi sinar tampak atau ultraviolet. Spektrofotometri 
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serapan atom untuk analisis kuantitatif logam-logam. Ada beberapa hal yang 

perlu diperhatikan antara lain: 

1. Larutan sampel diusahakan seencer mungkin, kadar unsur yang dianalisis 

tidak lebih dari 5% dalam pelarut yang sesuai. Larutan yang dianalisis 

lebih disukai diasamkan atau kalau dilebur dengan alkali tanah terakhir 

harus diasamkan lagi. 

2. Pemakaian pelarut aromatik atau halogenida dihindari. Pelarut organik 

yang umum dipakai adalah keton, ester dan etil asetat. Sebaiknya dipakai 

pelarut-pelarut untuk analisis (pa) 

3. Dilakukan perhitungan atau kalibrasi dengan zat standar, sama seperti pada 

pelaksanaan spektrofotometri UV-vis (Mulja dan Suharman, 1995).  

Sel serapan yang digunakan pada pengukuran di daerah tampak 

menggunakan kuvet kaca, tetapi untuk pengukuran pada daerah UV harus 

digunakan sel kuarsa karena gelas cahaya tidak dapat menembus pada daerah 

ini. Umumnya tebal kuvetnya adalah 10 mm, tetapi kuvet dengan ukuran lebih 

kecil ataupun yang lebih besar dapat digunakan (Roth dan Blaschke, 1998). 

Proses penyerapan terjadi bila besarnya energi radiasi yang diberikan untuk 

beralih ke tingkat tereksitasi. Dengan kata lain proses serapan radiasi akan 

terjadi bila radiasi mempunyai panjang gelombang atau frekuensi yang sama 

(Sudarmadji, dkk., 1996)  
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8. Instrumentasi

Bagian yang terpenting dari spektrofotometer serapan atom adalah: 

sumber radiasi resonansi, atomizer, monokromator dan detektor.  

1. Lampu katoda  sebagai sumber radiasi  

Sumber radiasi resonansi semula dipakai lampu wolfram yang 

menghasilkan radiasi (Mulja dan Suharman, 1995). Sumber radiasi yang 

paling sering digunakan dalam spektrofotometri serapan atom adalah lampu 

katoda, yang mengeluarkan radiasi resonansi dari unsur yang dianalisa. 

Biasanya elektroda terdiri dari wolfram dan katoda rongga yang dilapisi 

dengan unsur murni atau campuran unsur murni dari unsur yang dianalisis. 

Tabung lampu dan jendela (window) terbuat dari silika atau kuarsa, diisi 

dengan gas pengisi yang dapat menghasilkan proses ionisasi. Gas-gas pengisi 

yang biasa digunakan adalah Ne, Ar dan He. Pemancaran radiasi resonansi 

terjadi bila kedua elektroda diberi tegangan, dan arus listrik yang berbeda 

dapat menimbulkan ionisasi gas-gas pengisi. Ion-ion gas yang bermuatan 

positif menembaki atom-atom yang terdapat pada katoda yang menyebabkan 

tereksitasinya atom-atom tersebut. Atom-atom yang tereksitasi ini tidak stabil 

dan kembali ketingkat tenaga dasar dengan melepaskan energi eksitasinya 

dalam bentuk radiasi. Radiasi ini yang dilewatkan melalui populasi atom yang 

berada di dalam nyala (Gunandjar,1985) 

Di dalam rongga lampu katoda terdapat komponen yang disebut 

chopper (baling-baling), yang berfungsi mengatur frekuensi radiasi resonansi 

yang dipancarkan dari lampu katoda rongga, sehingga tenaga radiasi ini 
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oleh”Photomultiplier” dapat diubah menjadi tenaga listrik/pulsa listrik 

(Gunandjar,1985)

Gambar 1. Lampu katoda berongga (Khopkar,1990) 

2. Alat pembakar 

Alat pembakar untuk mendapatkan nyala api yang dikehendaki juga 

harus diperhatikan. Ada kalanya dipakai tekhnik tanpa nyala yang 

dikembangkan pada era modern ini. Nyala api atau tekhnik tanpa nyala 

diharapkan untuk memperoleh uap-uap atom netral suatu unsur dalam sampel. 

Tekhnik nyala api gas adalah yang terbanyak, sedang yang perlu 

dikembangkan adalah panjang/lebar nyala api (karena dianggap sebagai tebal 

kuvet), sehingga akan memenuhi hukum Beer-Lambert . 

Ada dua macam alat pembakar pada SAA yaitu alat pembakar bercelah 

panjang dan alat pembakar bercelah panjang pra campur. Gas pembakar untuk 

SAA banyak sekali macamnya yang biasanya dikombinasikan dengan gas 

pengoksida untuk tujuan penaikan temperatur.  Perlu diperhatikan untuk 

mengatomkan unsur yang dianalisis dalam sampel perlu dicari campuran 

pembakar dan pengoksida yang sesuai. Untuk pengukuran dengan 

spekrofotometer serapan atom (SSA), unsur yang akan dianalisa harus ada 

dalam bentuk atom-atom logam bebas pada tingkat energi dasar (Mulja dan 

Suharman, 1995). 
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3.  Atomizer 

Atomizer berguna untuk mengubah unsur dari keadaan semula ke dalam 

bentuk uap atau logam bebas yang siap untuk dianalisa (Narsito,1994).

Pada spekrofotometri serapan atom, atomizer terdiri atas: nebulizer

(sistem pengabut) dan burner (sistem pembakar), sehingga sistem atomizer

biasa disebut sistem pengabut pembakar (burner nebulizer system).

a. Nebulizer, sistem ini berfungsi mengubah larutan menjadi butir-butir kabut 

(15-20 ), dengan cara menarik larutan melalui kapiler dengan penghisapan 

pancaran gas bahan bakar dan gas oksigen, disemprotkan ke ruang 

pengabut. Partikel-pertikel kabut yang halus kemudian bersama-sama 

aliran gas bahan bakar masuk ke dalam nyala, sedang titik-titik kabut yang 

besar dialirkan melalui saluran pembuangan (Gunandjar, 1985). 

b. Burner, yaitu suatu sistem dimana terjadi atomisasi yaitu pengubahan 

kabut/uap garam unsur yang akan dianalisis menjadi atom-atom normal di 

dalam nyala (Gunandjar, 1985). 

4. Sistem monokromator dan detektor 

Monokromator yang dipakai harus mampu memberikan resolusi yang 

terbaik. Ada dua bentuk mononkromator yang dipakai pada spektrofotometer 

serapan atom yaitu monokromator celah dan kisi difraksi. Monokromator 

sudah jelas harus ditempatkan diantara nyala dan detektor. Suatu kesulitan 

timbul jika monokromator tidak dapat menghalangi radiasi nyala menuju 

detektor (Mulja dan Suharman, 1995) 
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Susunan alat spektrofotometri serapan atom adalah sebagai berikut : 

1 2 3 6 7 8 9

10

11
12

18 19
13

20
1415 16

4

17

5

Gambar 2. Susunan Alat Spektrofotometri Serapan Atom (Darmono, 1995). 

Keterangan :  

1. Lampu katoda rongga 

2. Chopper 

3. Nyala

4. Atomizer 

5. Monokromator 

6. Lampu kondensor 

7. Celah 

8. Lensa kolimating 

9. Kisi defraksi 

10. Sinar defraksi 

11. Celah keluar sinar 

12. Foto tube 

13. Selang penghisap cairan 

14. Cairan sampel (standar) 
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15. Asetilen (C2H2) / N2O / H2

16. Udara 

17. Flow meter 

18. Amplifier 

19. Recorder digital 

20. Pembuangan cairan 

(Darmono, 1995) 

Intensitas radiasi yang diteruskan ini kemudian diubah menjadi 

energi listrik oleh “photomuplier” dan selanjutnya diukur dengan “detektor”

dan dicatat oleh alat pencatat yang biasanya berupa recorder, printer,

penyimpangan meter atau pengamatan angka (digital) (Gunandjar,1985) 

Detektor pada spektofotometer serapan atom berfungsi mengubah 

intensitas radiasi yang datang menjadi arus listrik. Pada spektrofotometer 

serapan atom yang umum dipakai sebagai detektor adalah tabung penggandaan 

foton ( Photo Multiplier Tube Detector) (Mulja dan Suharman, 1995). 

Menurut Darmono (1995) Spektrofotometri Serapan Atom prinsip 

kerjanya berdasarkan penguapan larutan sampel, menjadi atom-atom bebas, 

kemudian atom bebas tersebut akan mengabsorbsi radiasi dari sumber cahaya 

yang dipancarkan dari lampu katoda rongga (hollow cathode lamp) yang 

mengandung unsur yang akan ditentukan (Darmono, 1995). 

Meskipun demikian spektrofotometri serapan atom memiliki 

keunggulan dan kelemahan. Keunggulan dan kelemahan SSA sebagai berikut; 

1. Keunggulan : 

a) Mampu menganalisa unsur secara cepat 
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b) Sampel yang digunakan sudah dalam bentuk cair (liquit sampel)  

c) Analisis unsur yang sangat akurat karena menggunakan sumber sinar 

lampu  katoda rongga yang sesuai dengan unsur yang akan dianalisis. 

d) Batas deteksi alat berkisar antara ppb sampai dengan ppm. 

2. Kelemahan: 

a) Diperlukan sampel standar pembanding 

b) Diperlukan sempel dengan kehomogenan yang  baik 

c) Tidak dapat digunakan untuk mendeteksi unsur-unsur yang ada pada suatu 

sampel secara bersamaan. (Khopkar, 1990). 


