
1 
 

 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hidrokuinon merupakan zat aktif yang paling banyak digunakan dalam 

sediaan pemutih wajah. Hal ini dikarenakan efektivitas kerja dari hidrokuinon 

yaitu dapat menginaktivasi enzim tirosinase melalui penghambatan reaksi oksidasi 

enzimatik dari tirosin ke 3,4-dihidroksifenilamin. Enzim tirosinase ini merupakan 

enzim utama dalam pembentukan melanin, sehingga jika kerjanya dihambat maka 

jumlah pigmen melanin pemberi warna kulit menjadi berkurang dan kulit menjadi 

lebih putih(Wilkison, J.B., 1982). 

Dalam beberapa kosmetik dapat ditemukan berbagai bahan kimia yang 

berbahaya bagi kulit, sepert merkuri, hidrokinon, asam retinoat dan zat warna 

sintetis, seperti Rhodamin B dan Merah K3. Bahan-bahan ini sebetulnya telah 

dilarang penggunaannya sejak tahun 1998 melalui Peraturan Menteri Kesehatan 

RI No.445/MENKES/ PER/V/1998. Sejauh ini, bahan-bahan kimia tersebut 

belum tergantikan dengan bahan-bahan lainnya yang sifatnya lebih alami. 

Hidrokuinon termasuk golongan obat keras yang hanya dapat digunakan 

berdasarkan resep dokter. Bahaya pemakaian hidrokuinon tanpa pengawasan 

dokter dapat menyebabkan iritasi kulit, kulit menjadi merah dan rasa terbakar juga 

dapat menyebabkan kelainan pada ginjal, kanker darah dan sel hati (Ditjen POM 

RI,2009). 
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Penetapan kadar hidrokuinon dapat dilakukan dengan beberapa metode 

diantaranya yaitu titrasi redoks, spektrofotometri UV-Vis, Kolorimetri, High 

Performance Liquid Chromatography (HPLC) dan Miselar Elektro Kromatografi 

(Ibrahim, 2004). 

Metode KCKT memiliki banyak keuntungan antara lain mampu 

memisahkan molekul-molekul dari suatu campuran, kecepatan analisis dan 

kepekaan yang tinggi, mudah pelaksanaannya, dapat dihindari terjadinya 

dekomposisi/kerusakkan bahan yang dianalisis, resolusi yang baik,dapat 

digunakan bermacam-macam detektor, kolom dapat digunakan kembali dan 

mudah melakukan perolehan kembali (Putra,2004). 

Penelitian tentang analisis hidrokuinon pada sediaan kosmetik krim 

pemutih yang beredar di Kota Surabaya menggunakan metode KLT yang 

dilakukan oleh Carissa (2015) menggunakan fase gerak sistem A berupa 

campuran metanol dan kloroform (1:1) dan sistem B berupa campuran n-heksan 

dan aseton (3:2).Kemudian penetapan kadar hidrokuinon dilakukan secara 

spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang 550 nm. Hasil tersebut 

memenuhi persyaratan Farmakope edisi IV (1995). 

Penelitian tentang penetapan kadar hidrokuinon dalam krim kosmetik dan 

penyegar muka menggunakan KCKT dan Spektrofotometri UV-Vis pernah 

dilakukan oleh Wihdah dkk.(2015) dengan fase gerak berupa campuran metanol 

dan air dengan perbandingan (20:80 v/v), fase diam kolom C18(100mm x 2,1mm), 

laju alir 1,0 mL/menit, serta dideteksi dengan detektor uv dengan panjang 



3 
 

 
 

gelombang 295nm. Metode ini dapat digunakan spesifik untuk analisis kadar 

hidrokuinon. 

Sheliya dkk, (2014) telah melakukan validasi metode penetapan  kadar  

mometasone furoate, hidrokuinon dan tretinoin dalam sediaan topikal  dengan 

menggunakan metode KCKT fase terbalik yang dideteksi dengan panjang 

gelombang 266nm. Fase diam menggunakan kolom C18(4,6mm x 250mm, ukuran 

partikel 5m). Fase gerak menggunakan campuran asetonitril dan metanol (90:10 

v/v), laju alir 0,5 mL/menit. Hasil validasi memenuhi syarat, yaitu nilai liniearitas 

untuk ketiga obat adalah 0,998 ; 0,9953 dan 0,9963. Nilai perolehan kembali 

99,00 – 110,00 % untuk semua komponen. Metode yang digunakan akurat, tepat, 

dan spesifik serta dapat digunakan untuk analisis campuran obat ini dalam sediaan 

topikal. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka akan dilakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai penetapan kadar hidrokuinon dengan metode Kromatografi Cair 

Kinerja Tinggi yang belum pernah dilakukan pada sediaan krim dan memvalidasi 

metode tersebut meliputi presisi, akurasi, selektivitas (spesifisitas), linieritas dan 

sensitivitas (LOD dan LOQ). 

B.Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah metode penetapan kadar hidrokuinon menggunakan KCKT dengan fase 

diam kolom C18 dan fase gerak campuran metanol dan air dapat dilakukan ? 
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2.Apakah validasi metode penetapan kadar hidrokuinon menggunakan 

Kromatografi Cair  Kinerja Tinggi  memenuhi syarat Farmakope Indonesia Edisi 

IV (1995) ? 

3.Apakah metode yang sudah divalidasi tersebut dapat diaplikasikan dalam 

sediaan krim ? 

 

C.Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk :  

1.   Melakukan  penetapan kadar hidrokuinon menggunakan KCKT dengan fase      

diam kolom C18 dan fase gerak campuran metanol dan air. 

2. Melakukan validasi terhadap metode penetapan kadar hidrokuinon      

menggunakan KCKT dengan parameter validasi meliputi presisi, akurasi, 

selektivitas (spesifisitas), linieritas dan sensitivitas. 

3.    Mengaplikasikan metode yang telah tervalidasi pada sediaan krim. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan metode yang dapat digunakan 

sebagai acuan untuk analisis hidrokuinon dalam sediaan krim. 
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E. Tinjauan Pustaka 

1. Hidrokuinon 

Rumus molekul hidrokuinon C6H6O2 berat molekul 110,11 pemerian 

berbentuk jarum halus, putih, mudah menjadi gelap dengan adanya paparan 

cahaya dan udara. Kelarutan dari hidrokuinon mudah larut dalam air, alkohol 

dan eter (Depkes RI,1995). 

Sediaan hidrokuinon dalam bentuk krim banyak digunakan untuk 

menghilangkan bercak-bercak hitam pada wajah  karena hidrokuinon mampu 

mengelupas kulit bagian luar dan menghambat pembentukan melanin yang 

membuat kulit tampak hitam (Citra, 2007) 

 

Gambar 1. Struktur Kimia Hidrokuinon (Depkes RI,1995) 

Sheliya dkk, (2014) telah melakukan validasi metode penetapan  kadar  

mometasone furoate, hidrokuinon dan tretinoin dalam sediaan topikal  dengan 

menggunakan metode KCKT fase terbalik yang dideteksi dengan panjang 

gelombang 266nm. Fase diam menggunakan kolom C18 (4,6mm x 250mm, 

ukuran partikel 5m). Fase gerak menggunakan campuran asetonitril dan 

metanol (90:10 v/v), laju alir 0,5 mL/menit. Hasil validasi memenuhi syarat, 

yaitu nilai liniearitas untuk ketiga obat adalah 0,998 ; 0,9953 dan 0,9963. Nilai 

perolehan kembali 99,00 – 110,00 % untuk semua komponen. Metode yang 

digunakan akurat, tepat, dan spesifik serta dapat digunakan untuk analisis 

campuran obat ini dalam sediaan topikal. 
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2. Sediaan krim 

Krim  adalah  bentuk sediaan  setengah padat mengandung satu atau  

lebih  bahan  obat  terlarut atau  terdispersi dalam  bahan dasar yang sesuai. 

Istilah ini secara tradisional telah digunakan untuk sediaan  setengah  padat  

yang  mempunyai konsistensi relatif cair diformulasi sebagai emulsi air dalam 

minyak atau minyak dalam air. Sekarang ini batasan tersebut lebih diarahkan 

untuk produk yang terdiri dari emulsi minyak dalam air atau dispersi 

mikrokristal asam-asam lemak atau  alkohol berantai panjang dalam air, yang 

dapat dicuci dengan air dan lebih ditujukan untuk penggunaan kosmetika dan 

estetika. Krim dapat digunakan untuk pemberian obat melalui vaginal 

(DitjenPOM, 1995). 

a. Penggolongan krim 

Krim terdiri dari emulsi minyak dalam air sehingga dapat dicuci 

dengan air serta lebih ditujukan untuk pemakaian kosmetik dan estetika. 

Krim digolongkan menjadi dua tipe, yakni: 

1) Tipe a/m, yakni air terdispersi dalam minyak. Contohnya cold 

cream.Cold cream adalah sediaan kosmetika yang digunakan untuk 

memberi rasa dingin dan nyaman pada kulit. 

2)  Tipe m/a, yakni minyak terdispersi dalam air. Contohnya, vanishing 

cream.Vanishing cream adalah sediaan kosmetik yang digunakan 

untuk membersihkan, melembabkan dan sebagai alas bedak (Widodo, 

2003). Krim merupakan sistem emulsi sediaan semi padat dengan 

penampilan tidak jernih, berbeda dengan salep yang tembus cahaya. 
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Konsistensi dan sifatnya tergantung pada jenis emulsinya, apakah 

jenis air dalam minyak atau minyak dalam air (Lachman dkk., 1994). 

b. Krim Pemutih 

Pemutih kulit merupakan suatu bahan yang digunakan untuk 

mencerahkan atau merubah warna kulit yang tidak diinginkan (Rieger, 

2000). Beberapa krim pemutih mengandung pigmen putih untuk menutupi 

kulit dan para konsumen merasa kulitnya menjadi lebih putih, namun 

sebenarnya kulit mereka hanya terlihat lebih putih saja akibat efek 

pelapisan pigmen putih pada lapisan terluar kulit dan tidak ada 

pengurangan pada kadar pigmen kulit yang sebenarnya. Krim pemutih 

yang mangandung bahan yang dapat mengganggu  produksi pigmen 

merupakan krim yang dianggap paling efektif (Scot et al., 1985). 

3. Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) 

a. Teori Dasar KCKT 

Kromatografi adalah istilah untuk cara pemisahan berdasarkan  

partisi cuplikan antara fase yang bergerak, dapat berupa gas atau zat cair, 

dan fase diam dapat berupa zat cair dan zat padat (Johnson & Stevenson, 

1991). Kromatogafi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) merupakan teknik yang 

mana solut atau zat terlarut terpisah oleh perbedaan kecepatan elusi, 

dikarenakan solut-solut ini melewati suatu kolom kromatografi (Ganjar 

& Rohman, 2007). 
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b. Komponen Kromatografi Cair Kinerja Tinggi 

 

Gambar  2.Bagan komponen alat KCKT (Anis, 2016) 

Sistem dasar KCKT terdiri dari wadah fase gerak, pompa,injektor, 

kolom, dan detektor. Pompa menarik fase gerak dari wadah dan 

memompanya menuju kolom. Pada bagian depan kolom dihubungkan 

dengan injektor yang berfungsi sebagai tempat memasukkan sampel ke 

sistem. Pada aliran keluar, terdapat detektor yang mendeteksi komponen 

sampel dan menghasilkan sinyal yang ditampilkan sebagai sebuah puncak 

pada bagian rekorder(Kenkel,1994). 

1. Wadah Fase Gerak 

Wadah fase gerak terbuat dari bahan yang inert terhadap fase 

gerak. Bahan yang umum digunakan adalah gelas dan baja anti karat. 

Wadah ini biasanya dapat menampung fase gerak antara 1sampai 2 

liter. 
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2. Pompa 

Pompa berfungsi untuk mengalirkan eluen ke dalam 

kolom.Pompa yang digunakan sebaiknya mampu memberikan tekanan 

sampai 5000 psi dan mampu mengalirkan fase gerak dengan 

kecepatan alir 3 mL/ menit. Untuk tujuan preparatif, pompa yang 

digunakan harus mampu mengalirkan fase gerak dengan kecepatan 20 

mL/ menit. Ada dua jenis pompa dalam KCKT yaitu: pompa dengan 

tekanan konstan, dan pompa dengan aliran fase gerak yang konstan 

(Ganjar & Rohman, 2007). 

3. Injektor 

Sampel-sampel cair dan larutan disuntikan secara langsung 

kedalam fase gerak yang mengalir dibawah tekanan menuju kolom 

menggunakan alat penyuntik yang terbuat dari tembaga tahan karat 

dan katup teflon yang dilengkapi dengan keluk sampel internal atau 

eksternal. Pada saat pengisian sampel, sampel digelontor melewati 

keluk sampel dan kelebihannya dikeluarkan ke pembuang. Pada saat 

penyuntikan, katup diputar sehingga fase gerak mengalir melewati 

keluk sampel dan menggelontor sampel ke kolom (Gandjar dan 

Rohman, 2007). 

4. Kolom 

Kolom berfungsi untuk memisahkan masing-masing komponen 

(Harmita, 2006). Kolom merupakan jantung kromatografi. 

Keberhasilan atau kegagalan analisis bergantung pada pilihan kolom 
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dan kondisi yang tepat. Kolom dibagi menjadi dua kelompok, yaitu 

kolom analitik dan kolom preparatif (Johnson & Stevenson, 1991). 

5. Detektor 

                  Detektor KCKT dikelompokkan menjadi 2 golongan yaitu : 

a. Detektor universal: mampu mendeteksi zat secara umum, tidak 

bersifat spesifik, dan tidak bersifat selektif, seperti detektor 

indeks bias dan detektor spektrometri massa. 

b. Detektor spesifik: Hanya mendeteksi analit secara spesifik dan 

selektif, seperti detektor UV-Vis, detektor fluoresensi dan 

elektrokimia (Rohman,2007). 

6.  Fase diam pada KCKT 

Kebanyakan fase diam pada KCKT berupa silika yang 

dimodifikasi secara kimiawi, silika yang tidak dimodifikasi, atau 

polimer-polimer stiren dan divinil benzen. Oktadesil silika (ODS atau 

C18) merupakan fase diam yang paling banyak digunakan karena 

mampu memisahkan senyawa-senyawa dengan kepolaran yang 

rendah, sedang, maupun tinggi. Oktil atau rantai alkil yang lebih 

pendek lagi lebih sesuai untuk solut yang polar (Gandjar dan Rohman, 

2007). 

7. Fase gerak pada KCKT 

Fase gerak atau eluen biasanya terdiri atas campuran pelarut yang 

dapat bercampur yang secara keseluruhan berperan dalam daya elusi 

dan resolusi. Daya elusi dan resolusi ini ditentukan oleh polaritas 
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keseluruhan pelarut, polaritas fase diam, dan sifat komponen-

komponen sampel (Gandjar dan Rohman, 2007). 

8. Elusi gradien dan isokratik 

Elusi pada kromatografi cair kinerja tinggi dapat dibagi menjadi 

dua sistem yaitu: 

a. Sistem elusi isokratik : elusi dilakukan dengan satu macam atau 

lebih fase gerak dengan perbandingan tetap (komposisi fase gerak 

tetap selama elusi). 

b. Sistem elusi gradien : elusi dilakukan dengan campuran fase gerak 

yang perbandingannya berubah-ubah dalam waktu tertentu 

(komposisi fase gerak berubah-ubah selama elusi). Elusi bergradien 

digunakan untuk meningkatkan resolusi campuran yang kompleks 

terutama jika sampel mempunyai kisaran polaritas yang luas 

(Rohman,2007;Kenkel 1994). 

9. Keuntungan dan Keterbatasan KCKT 

Keuntungan metode KCKT, antara lain: mampu memisahkan 

molekul molekul dari suatu campuran, kecepatan analisis dan 

kepekaan yang tinggi, mudah melaksanakannya, dapat dihindari 

terjadinya dekomposisi/kerusakan bahan yang dianalisis, resolusi yang 

baik, dapat digunakan bermacam-macam detektor, kolom dapat 

digunakan kembali dan mudah melakukan perolehan kembali. 

Keterbatasan penggunaan KCKT adalah jika sampelnya sangat 
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kompleks, karena resolusi atau daya pisah yang baik sulit diperoleh 

(Gandjar dan Rohman, 2012). 

4.   Validasi Metode Analisis 

Validasi metode analisis adalah suatu tindakan penilaian terhadap 

parameter tertentu, berdasarkan percobaan laboratorium, untuk membuktikan 

bahwa parameter tersebut memenuhi persyaratan untuk penggunaannya 

(Harmita, 2004). Tingkatan yang diuji dalam validasi diantaranya yaitu 

ketepatan, ketelitian, linieritas dan selektivitas. 

a. Kecermatan (akurasi) 

Kecermatan adalah ukuran yang menunjukkan derajat kedekatan 

hasil analis dengan kadar analit yang sebenarnya. Kecermatan dinyatakan 

sebagai persen perolehan kembali  ( recoveri ) analit yang ditambahkan. 

Kecermatan hasil analis sangat tergantung kepada sebaran galat sistematik 

di dalam keseluruhan tahapan analisis. Oleh karena itu untuk mencapai 

kecermatan yang tinggi hanya dapat dilakukan dengan cara mengurangi 

galat sistematik tersebut seperti menggunakan peralatan yang telah 

dikalibrasi, menggunakan pereaksi dan pelarut yang baik, pengontrolan 

suhu, dan pelaksanaannya yang cermat, taat asas sesuai prosedur (Harmita, 

2004).  

Nilai akurasi adalah kurang lebih 98-102%. Jika nilai akurasi diluar 

kisaran, maka analisis harus diinvestigasi (Gandjar dan Rohman, 2012). 
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b. Ketelitian (presisi) 

Ketelitian adalah ukuran yang menunjukkan derajat kesesuaian 

antara hasil uji individual, diukur melalui penyebaran hasil individual dari 

rata-rata jika prosedur diterapkan secara berulang pada sampel-sampel 

yang diambil dari campuran yang homogen (Harmita, 2004). Uji presisi 

dilakukan dengan menentukan parameter RSD (Relative Standard 

Deviasi). Suatu metode dikatakan mempunyai presisi yang baik apabila 

nilai RSD lebih kecil dari 2% (<2%). 

c. Selektivitas 

Selektivitas atau spesifisitas suatu metode adalah kemampuannya 

yang hanya mengukur zat tertentu saja secara cermat dan seksama dengan 

adanya komponen lain yang mungkin ada dalam matriks sampel. 

Selektivitas seringkali dapat dinyatakan sebagai derajat penyimpangan 

(degree of bias) metode yang dilakukan terhadap sampel yang 

mengandung bahan yang ditambahkan berupa cemaran, hasil urai, 

senyawa sejenis, senyawa asing lainnya, dan dibandingkan terhadap hasil 

analisis sampel yang tidak mengandung bahan lain yang ditambahkan 

(Harmita, 2004). 

Penentuan spesifitas metode dapat diperoleh dengan 2 jalan. Pertama 

adalah dengan melakukan optimasi sehingga diperoleh senyawa yang 

dituju terpisah secara sempurna dari senyawa-senyawa lain (resolusi 

senyawa yang dituju ≥ 2). Cara kedua untuk memperoleh spesifitas adalah 
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dengan menggunakan detector selektif, terutama untuk senyawa-senyawa 

yang terelusi secara bersama-sama. (Gandjar dan Rohman, 2007). 

d. Linieritas 

Linieritas suatu metode analisis adalah kemampuan untuk 

menunjukkan bahwa nilai hasil uji langsung atau setelah diolah secara 

matematika, proporsional dengan konsentrasi analit dalam sampel dalam 

batas rentang konsentrasi tertentu. Rentang suatu metode analisis adalah 

interval antara batas konsentrasi tertinggi dan konsentrasi terendah analit 

masih menggunakan ketelitian, ketepatan dan linieritas (Gandjar dan 

Rohman, 2007). 

e. Sensitivitas (LOD/LOQ) atau batas deteksi 

Batas deteksi adalah jumlah terkecil analit dalam sampel yang dapat 

dideteksi dan masih memberikan respon signifikan dibandingkan dengan 

blanko. Batas deteksi merupakan parameter uji batas. Pendekatan yang 

paling umum adalah menetapkan jumlah sampel yang dapat memberikan 

perbandingan sinyal terhadap gangguan (S/N) 2:1 atau 3:1, dan yang 

sering digunakan adalah 3:1 (Lister, 2005).  

Batas kuantifikasi merupakan kuantitas terkecil analit dalam sampel 

yang masih dapat memenuhi kriteria cermat dan seksama (Harmita, 2004). 

Batas kuantifikasi sering digunakan sebagai batas bawah untuk 

pengukuran nilai kuantitatif yang tepat.  Batas kuantifikasi seringkali 

didasarkan pada nilai signal to noise (S/N) = 10 (Snyder dkk, 1997). Nilai 

LOD diperoleh dari persamaan Y= YB + 3 SB. Nilai LOQ diperoleh dari 
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persamaan Y= YB + 10 SB. Semakin kecil nilai LOD dan LOQ maka 

semakin peka pula suatu metode. 

  

F. Landasan Teori 

Wihdah dkk, (2015) telah melakukan penetapan kadar hidrokuinon dalam 

sediaan krim menggunakan KCKT dengan fase gerak berupa campuran metanol 

dan air dengan perbandingan (20:80 v/v), fase diam kolom C18(100mm x 2,1mm), 

laju alir 1,0 mL/menit, dengan panjang gelombang 295nm dan didapatkan hasil 

validasi yang memenuhi persyaratan yaitu dengan nilai RSD < 2%. Metode ini 

cocok untuk penetapan kadar krim. 

Siddique dkk,(2012) telah melakukan penetapan kadar hidrokuinon 

dalam sediaan krim pemutih menggunakan KCKT dengan fase gerak campuran 

metanol dan air (55:45). Fase diam menggunakan kolom C18, laju alir 1,5 

mL/menit, serta dideteksi dengan detektor UV dengan panjang gelombang 

295nm. Penelitian ini menghasilkan metode yang cocok dan tepat. 

Kinjal Sheliya dkk,(2014) telah melakukan validasi metode penetapan 

kadar mometasone furoate, hidrokuinon dan tretionoin dalam sediaan topikal 

dengan menggunakan metode KCKT fase terbalik yang dideteksi dengan panjang 

gelombang 266nm. Fase diam menggunakan kolom C18(4,6mm x 250mm, ukuran 

partikel 5m). Fase gerak menggunakan campuran asetonitril dan metanol (90:10 

v/v). Penelitian ini menggunakan metode yang cocok, spesifik, presisi, tepat dan 

linier. 
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G.Hipotesis 

Validasi metode penetapan kadar Hidrokuinon menggunakan 

Kromatografi Cair Kinerja Tinggi dengan fase diam C18 dan fase gerak campuran 

methanol : air dapat dilakukan, metode tervalidasi dan dapat diaplikasikan pada 

sediaan krim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


