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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
 

1.1 Tinjauan umum tentang kosmetik 

 

2.1.1 Pengertian kosmetik 

 
Kosmetika berasal dari kata kosmein (Yunani) yang berarti berhias. Bahan 

yang dipakai dalam usaha untuk mempercantik diri, dahulu diramu dari bahan-

bahan alami yang terdapat di sekitarnya. Namun, sekarang kosmetik tidak hanya 

dari bahan alami tetapi juga bahan buatan untuk maksud meningkatkan 

kecantikan (Wasitaatmadja, 1997). Sejak berabad-abad yang lalu, Kosmetik telah 

digunakan dan dikenal masyarakat. Hasil riset serta penyelidikan antropologi, 

arkeologi, dan etnologi di Mesir dan India membuktikan adanya pemakaian 

ramuan seperti bahan pengawet mayat dan salep-salep aromatic, yang dianggap 

sebagai bentuk awal kosmetik yang kita kenal sekarang ini. Hal ini menunjukkan 

perkembangan kosmetik di masa itu (Tranggono & Latifah, 2011). 

 
Sejak abad ke-19, kosmetik mulai mendapatkan perhatian, yaitu kosmetik 

tidak hanya untuk kecantikan saja, melainkan juga untuk kesehatan. 

Perkembangan ilmu kosmetik serta industry baru dimulai pada abad ke-20 

(Tranggono & Latifah, 2011). Kosmetik menjadi sebuah alat usaha, bahkan 

sekarang dengan kemajuan teknologi, kosmetik menjadi sebuah perpaduan antara 

kosmetik dan obat (Pharmaceutical) atau yang sering disebut kosmetik medis 

(cosmeticals). Sejak 40 tahun terakhir, industri kosmetik semakin meningkat. 

Industri kimia memberi banyak bahan dasar dan bahan aktif kosmetik. Kualitas 
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dan kuantitas bahan biologis untuk digunakan pada kulit terus meningkat. 

Banyak para dokter yang terjun langsung dan meningkatkan perhatian terhadap 

ilmu kecantikan kulit (cosmetodermatology), serta membangun kerjasama yang 

saling menguntungkan dengan para ahli kosmetik dan ahli kecantikan. Misalnya, 

dalam hal pengetesan bahan baku atau bahan jadi, dan penyusunan formula 

berdasarkan konsepsi dermatologi atau kesehatan (Tranggono & Latifah, 2011). 

Komposisi utama dari kosmetik adalah bahan dasar yang berkhasiat, bahan aktif 

dan ditambah bahan tambahan lain seperti: bahan pewarna, bahan pewangi, pada 

pencampuran bahan-bahan tersebut harus memenuhi kaidah pembuatan kosmetik 

ditinjau dari berbagai segi teknologi pembuatan kosmetik termasuk farmakologi, 

farmasi, kimia teknik dan lainnya (Tranggono & Latifah, 2011). 

 
Kosmetik saat ini sudah menjadi kebutuhan penting bagi manusia. 

Kosmetik tidak hanya digunakan untuk fungsi estetika, akan tetapi berperan 

dalam penyembuhan dan perawatan kulit. Meski bukan merupakan kebutuhan 

primer, namun kosmetika merupakan salah satu produk yang digunakan rutin dan 

terus-menerus oleh masyarakat. Oleh karena itu keamanan kosmetik dari bahan-

bahan berbahaya perlu diperhatikan, kosmetika merupakan produk yang 

diformulasi dari berbagai bahan-bahan aktif dan bahan-bahan kimia yang akan 

bereaksi ketika diaplikasikan pada jaringan kulit (Muliyawan & Suariana, 2013). 

 
Menurut Peraturan Kepala BPOM RI No.HK.00.05.42.1018 kosmetik 

merupakan setiap bahan atau sediaan yang dimaksudkan digunakan pada bagian 

luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan oran genital bagian luar) 
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atau gigi dan mukosa mulut untuk membersihkan, mengubah penampilan, 

melindungi, dan memelihara tubuh pada kondisi baik (BPOM RI, 2008) 

 
2.1.2 Penggolongan Kosmetik 

 

Kosmetik yang beredar dipasaran sekarang ini dibuat dengan berbagai jenis 

bahan dasar dan cara pengolahannya. Menurut bahan yang digunakan dan cara 

pengolahannya, kosmetik dapat dibagi menjadi 2 (dua) golongan besar yaitu 

kosmetik tradisonal dan kosmetik modern (Tranggono & Latifah, 2011). 

 
1. Kosmetik Tradisional 

 
Kosmetika tradisional adalah kosmetika alamiah atau kosmetika asli yang 

 

dapat dibuat sendiri langsung dari bahan-bahan segar atau yang telah 

dikeringkan, buah-buahan dan tanam-tanaman. Cara tradisional ini merupakan 

kebiasaan atau tradisi yang diwariskan turun-temurun dan leluhur atau nenek 

moyang sejak dulu (Tranggono & Latifah, 2011). 

 
2. Kosmetik Modern 

 
Kosmetik  modern  adalah  kosmetik  yang  diproduksi  secara  pabrik 

 

(laboratorium), dimana telah dicampur dengan zat-zat kimia untuk mengawetkan 

kosmetika tersebut agar tahan lama, sehingga tidak cepat rusak (Tranggono & 

Latifah, 2011). 

 
Selain itu, Tranggono & Latifah, (2011) juga menggolongkan kosmetik 

berdasarkan kegunaannya bagi kulit, yaitu: 

 
1. Kosmetik untuk perawatan kulit (Skin Care Cosmetic) 

 

Kosmetik ini berguna untuk merawat kebersihan dan menjaga kesehatan 

kulit, yang terdiri dari kosmetik: Pembersih kulit (cleanser): sabun, cleansing 
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cream, cleansing milk, dan penyegar kulit (freshener). Pelembab kulit 

(mozturizer): mozturizer cream, night cream, anti wrincel cream. Pelindung kulit, 

misalnya sunscreen cream, sunscreen foundation, sunblock cream/lotion. Penipis 

atau untuk mengelupas kulit (peeling), misalnya scrub cream yang berisi butiran 

halus yang berguna sebagai pengamplas (abrasiver). 

 
2. Kosmetik riasan (dekoratif atau make-up) 

 

Jenis ini digunakan untuk merias atau menutup kekurangan pada kulit 

sehinga menghasilkan penampilan yang lebih menarik serta menambah 

kepercayaan diri. Peran zat pewarna dan pewangi sangat besar dalam kosmetik 

dekoratif. Kosmetik dekoratif terbagi menjadi dua, yaitu: Kosmetik dekoratif 

yang menimbulkan efek pada permukaan dan pemakaian sebentar misalnya 

bedak, lipstik, blush on, eyes shadow dan lain-lain. Kosmetik dekoratif yang 

memiliki efek mendalam dan biasanya bertahan lama misalnya kosmetik pemutih 

kulit, cat rambut, penggeriting rambut, danpreparat penghilang rambut. 

 
2.1.3 Tujuan penggunaan kosmetik 

 

Tujuan utama penggunaan kosmetik pada masyarakat modern adalah untuk 

kebersihan pribadi, meningkatkan daya tarik melalui make up, meningkatkan rasa 

percaya diri dan perasaan tenang, melindungi kulit dari sinar ultraviolet, polusi dan 

faktor lingkungan yang lain, mencegah penuaan, dan secara umum membantu 

seseorang lebih menikmati dan menghargai hidup (Djajadisastra, 2009). 

 
Seseorang yang menggunakan produk kosmetik tentulah karena adanya 

daya tarik kosmetik yang dibelinya tersebut, misalnya ketertarikan fungsi dari 

kosmetik tersebut, kepraktisan dari pemakaian, dan dampak yang ditimbulkan 
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oleh pemakaian kosmetik itu. Konsumen haruslah selektif dalam memilih produk 

kosmetik sehingga dampak negatif dari pemakaian kosmetik seperti kulit wajah 

menjadi kusam, pucat, kering, pecah-pecah, dan dampak lain dapat dihindari 

(Djajadisastra, 2009). 

 
2.1.4 Kosmetik krim pemutih wajah 

 

Menurut Syamsuni, (2006) mengatakan bahwa krim (cremore) adalah bentuk 

sediaan setengah padat berupa emulsi yang mengandung satu atau lebih bahan obat 

yang terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai dan mengandung air 

tidak kurang dari 60%. Krim ada dua tipe, yaitu krim tipe minyak dalam air (M/A) 

dan tipe air dalam minyak (A/M), dimana krim yang dapat dicuci dengan air (M/A) 

ditujukan untuk penggunaan kosmetik dan estetika. 

 
Standar krim pemutih kulit berdasarkan SNI (Standar Nasional Indonesia) 

Nomor 16-4954-1998 tentang krim pemutih kulit. Dimana pembuatan standar ini 

berdasarkan PerMenKes No.96/MenKes/Per/V/1997 tentang wadah 

pembungkus, penandaan dan periklanan, SNI 19-0429-1989 petunjuk 

pengambilan contoh cairan dan semi padat, PerMenKes 

No.376/MenKes/Per/VIII/1990 tentang bahan, zat warna, zat pengawet dan 

sediaan tabir surya pada kosmetik, Ditjen POM No: HK.00.06.4.02894 tentang 

persyaratan cemaran mikroba pada kosmetik, SNI 160212-1995/Revisi 1987 

Farmakope Indonesia Edisi IV, dan SNI 16-0218-1997 Kodeks Kosmetik 

Indonesia, Edisi II Volume I dan II (Badan Standarisasi Nasional, 1998). 

 
Definisi krim pemutih kulit adalah sediaan kosmetika yang berbentuk krim 

merupakan campuran bahan kimia dan atau bahan lainnya yang digunakan untuk 
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memucatkan noda hitam/coklat pada kulit. (Badan Standarisasi Nasional, 1998). 

Adapun bahan dasar krim misalnya dalam krim pelembab adalah: mineral oil, 

lanolin, paraffin wax, olive oil, dan bahan tambahan lainnya (Syamsuni, 2006). 

Pada penggolongan kosmetik, krim wajah termasuk dalam kosmetik perawatan 

kulit (skincare cosmetic) yang mempunyai tujuan untuk melembabkan kulit serta 

melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Namun tidak untuk diagnosis, 

pengobatan serta pencegahan penyakit. 

 
2.1.5 Efek Samping Penggunaan Kosmetik 

 

Menurut Tranggono & Latifah, (2011), ada berbagai dampak atau reaksi 

negatif yang disebabkan oleh kosmetika yang tidak aman baik pada kulit maupun 

pada sistem tubuh, antara lain: 

 
1. Iritasi, merupakan reaksi yang langsung timbul pada pemakaian pertama 

kosmetika karena salah satu atau lebih bahan yang dikandungnya bersifat 

iritasi. Contoh: krim pemutih wajah. 

 
2. Alergi, merupakan reaksi negatif pada kulit yang muncul setelah kosmetika 

dipakai beberapa kali, kadang-kadang setelah bertahun-tahun karena 

kosmetika yang digunakan mengandung bahan yang bersifat alergenik bagi 

seseorang meskipun pada setiap orang berbeda, misalnya cat rambut dan 

lipstik yang pada sebagian orang dapat menimbulkan reaksi alergi. 

 
3. Fotosensitisasi, merupakan reaksi negatif yang muncul setelah kulit yang 

ditempeli kosmetika terkena paparan sinar matahari karena salah satu atau lebih 

dari bahan, zat pewarna atau zat pewangi yang dikandung oleh kosmetika 
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tersebut bersifat fotosensitisasi, misalnya tabir surya yang dapat 

menimbulkan reaksi fotosensitisasi pada kulit. 

 
4. Jerawat (acne), dari beberapa kosmetika pelembab (moisturize) yang sangat 

berminyak dan lengket pada kulit, seperti yang diperuntukkan bagi kulit 

keringdi iklim dingin, dapat menimbulkan jerawat apabila digunakan pada 

kulit yang berminyak, terutama di negara-negara tropis seperti Indonesia 

karena kosmetika cenderung menyumbat pori-pori kulit bersama dengan 

kotoran dan bakteri. 

 
5. Penyumbatan fisik, yang diakibatkan oleh bahan-bahan berminyak dan 

lengket yang ada didalam kosmetika tertentu, seperti pelembab atau alas 

bedak (foundation) terhadap pori-pori kulit atau pori-pori kecil pada bagian 

tubuh yang lain. Ada dua efek atau pengaruh kosmetik terhadap kulit, yaitu 

efek positif dan efek negatif. Tentu saja yang diharapkan adalah efek 

positifnya, sedangkan efek negatifnya tidak diinginkan karena dapat 

menyebabkan kerusakan kulit. 

 
6. Intoksikasi, keracunan dapat terjadi secara lokal maupun sistemik melalui 

penghirupan lewat mulut dan hidung atau melalui penyerapan kulit terutama 

jika salah satu atau lebih bahan yang dikandung kosmetika bersifat toksik, 

misalnya kosmetika impor pemutih kulit yang mengandung merkuri yang 

peredarannya sudah dilarang oleh pemerintah Indonesia. 

 
2.2 Penyalahgunaan kosmetik krim pemutih wajah 

 

Sesuai dengan peraturan Kepala Badan POM RI No.18 Tahun 2015 tentang 

Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik, penambahan bahan berbahaya dilarang 
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dalam pembuatan kosmetika karena berisiko menimbulkan efek negatif bagi 

kesehatan menurut BPOM (2016) antara lain: 

 
1. Merkuri, banyak disalahgunakan pada produk pemutih/ pencerah kulit. 

Merkuri dapat menyebabkan alergi dan iritasi kulit, merkuri yang ada pada 

kosmetik mudah masuk ke dalam pori-pori dan darah lalu memasuki 

system saraf juga dialirkan ke seluruh tubuh. Pemakaian dengan dosis 

tinggi dapat menyebabkan kerusakan otak secara permanen, gagal ginjal 

yang sangat parah yang berakibat kematian dan gangguan perkembangan 

janin dan berakibat keguguran dan mandul. Bahkan pemakaian jangka 

pendek dalam dosis tinggi juga dapat menyebabkan muntah-muntah, diare 

dan kerusakan paru-paru serta merupakan zat karsinogenik penyebar 

kanker Asam Retinot, banyak disalahgunakan pada produk pengelupas 

kulit kimiawi (peeling) dan bersifat teratogenik. 

 
2. Hidroquinon, banyak disalahgunakan pada produk pemutih/pencerah kulit. 

Selain dapat menyebabkan iritasi kulit, Hidrokinon dapat menimbulkan 

ochronosis (kulit berwarna kehitaman) yang mulai terlihat setelah 6 bulan 

penggunaan Hidroquinon sering disalahgunakan pada krim pemutih, krim 

yang mengandung Hidroquinon >2% dapat menyebabkan iritasi kulit, kulit 

menjadi merah dan rasa terbakar. Hidroquinon mampu mengelupas kulit 

bagian luar dan dapat menghambat pembentukan melanin (zat pigmen kulit) 

yang membuat bahan tersebut sebagai pencerah kulit. Jika Hidroquinon 

digunakan jangka panjang dengan dosis yang tinggi menimbulkan ochronosis 

(kulit berwarna kehitaman). Hal ini terlihat setelah penggunaan 
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selama enam bulan dan kemungkinan bersifat irreversible (tidak dapat 

dipulihkan). 

 
3. Asam retinoat termasuk golongan obat keras dan harus dengan resep 

dokter, asam retinoat adalah bentuk asam dari vitamin A. asam retinoat 

sering digunakan untuk meningkatkan tampilan tekstur kulit. Untuk orang 

yang tinggal pada daerah tropis yang terpapar matahari, proses penuaan 

kulit dini sebagai konsekuensi paparansinar ultraviolet (fotoaging) bisa 

semakin progresif. Kemampuan asam retinoat memperbaiki kondisi kulit 

karena proses fotoaging dengan mengurangi kerut, menghilangkan titik-

titik hiperpigmentasi, mempercepat pergantian sel-sel kulit dan 

memperhalus wajah sehingga wajah lebih berkilau. Zat asam retinoat dapat 

menyebabkan kulit kering, rasa terbakar dan teratogenik. Bahan pewarna 

Merah K3 dan Merah K10, banyak disalahgunakan pada lipstick atau 

produk dekoratif lain (pemulas kelopak mata dan perona pipi). Kedua zat 

warna ini bersifat karsinogenik. 

 
4. Sodium Heparin. Sodium heparin adalah salah satu turunan dari senyawa 

heparin, yang merupakan mukosa polisarida tersulfatasi yang banyak terdapat 

dalam jaringan mamalia, sodium heparin diproduksi secara komersial berasal 

dari jaringan mukosa (pemukiman bagian dalam usus babi). Konsumen 

muslim harus waspada dengan kandungan sodium heparin. 

 
5. Bahan pewarna Merah K3 dan Merah K10, banyak disalahgunakan pada 

lipstick atau produk dekoratin lain (pemulas kelopak mata dan perona 

pipi). Kedua zat warna ini bersifat karsinogenik. 
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Saat ini kosmetika mengandung bahan berbahaya beredar dimasyarakat. 

Hal itu terjadi karena masih banyak permintaan masyarakat yang menginginkan 

efek instan terutama untuk perawatan kulit, badan atau memberikan penampilan 

yang cantik dnegan harga murah atau terjangkau.bahan berbahaya pada kosmetik 

adalah bahan-bahan aktif yang menimbulkan reaksi negatif dan berbahaya bagi 

kesehatan kulit khususnya dan tubuh umumnya ketika diaplikasikan, baik dalam 

jangka panjang maupun jangka pendek (Muliyawan & Suariana, 2013). 

 
Selama semester I Tahun 2016, Badan POM menemukan item kosmetika 

mengandung bahan berbahaya yang dipergunakan untuk mengubah atau 

memperbaiki penampilan. Bentuk sediaan dari kosmetika tersebut adalah sediaan 

mandi,rias mata, rias wajah, perawatan kulit dan sediaan kuku. Bahan berbahaya 

yang teridentifikasi dalam produk kosmetika tersebut antara lain merkuri, 

hidrokinon, asam retinoat, serta bahan pewarna merah K3 dan merah K10. 

Bahan-bahan berbahaya tersebut dilarang untuk digunakan dalam pembuatan 

kosmetika berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI No.18 Tahun 2015 

tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika (BPOM, 2015). 

 
2.3 Dampak merkuri bagi kesehatan 

 

Bahaya merkuri anorganik bagi kesehatan dapat menyebabkan keracunan 

apabila digunakan dalam jangka watu lama. Hal tersebut dikarenakan merkuri 

memiliki sifat toksisitas yang tinggi. Merkuri memiliki senyawa yang bersifat 

lipofilik, kelenjar sebasea pada kulit dapat mengeluarkan asam lemak sehingga 

merkuri dapat diabsorbsi kedalam kulit. Merkuri kemudian dapat masuk melalui 
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kapiler darah dibawah kulit dan beredar keseluruh jarinngan tubuh (Hartono, 

2004). 

 
Ammoniated mercury 1-5 % direkomendasikan sebagai bahan pemutih 

kulit karena berpotensi sebagai bahan pemucat warna kulit. Daya pemutih pada 

kulit sangat kuat. Karena toksisitasnya terhadap organ-organ ginjal, saraf dan 

sebagainya sangat kuat maka dilarang pemakaiannya didalam sediaan kosmetik. 

Ada dua jenis reaksi negatif yang terlihat : reaksi iritasi dan reaksi alergi berupa 

perubahan warna kulit (Tranggono & Latifah, 2011). 

 
Merkuri yang terdapat dalam kosmetik memberikan efek samping seperti, 

perubahan warna kulit yang menyebabkan bintik-bintik hitam pada wajah, alergi, 

serta iritasi kulit. Pemakaian kosmetik yang mengandung merkuri dalam jangka 

panjang dapat menyebabkan kerusakan permanen otak, ginjal, dan gangguan 

perkembangan janin bagi ibu hamil. Pemakaian dalam jangka pendek dapat 

menyebabkan muntah-muntah, diare, kerusakan paru-paru, serta dikarenakan 

merkuri adalah zat karsinogenik maka zat ini juga dapat menyebabkan kanker 

pada manusia (BPOM, 2006). 

 
Merkuri yang diabsorbsi akan dioksidasi dan membentuk ion Hg2+ dan 

berikatan dengan gugus sulfhidril. Kemampuan merkuri dalam membentuk ikatan 

dengan gugus belarang yang terdapat dalam enzim, akan menghalangi kerja enzim 

dan merusak membran sel. Selain itu merkuri juga termasuk zat teratogen, yaitu zat 

yang dapat menyebabkan kerusakan pada embrio dan janin selama kehamilan dan 

dapat menyebabkan cacat lahir. Akumulasi merkuri juga dapat menyebabkan 
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kerusakan organ seperti gagal ginjal, edema dan gangguan sistem syaraf pusat 

(Rahayu & Solihat, 2018). 

 
2.4 Penjelasan BPOM tentang krim pemutih berbahaya 

 

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada dasarnya adalah lembaga 

yang melindungi para konsumen dari produk-produk yang tidak layak dan tidak 

aman dikonsumsi. Berdasarkan website resmi BPOM yang menjadi latar belakang 

dari BPOM adalah kemajuan teknologi yang membawa perubahan-perubahan yang 

cepat dan signifikan pada industri farmasi, obat asli Indonesia, makanan, kosmetika 

dan alat kesehatan. Dengan menggunakan teknologi modern, industri-industri 

tersebut kini mampu memproduksi dalam skala yang sangat besar mencakup 

berbagai produk dengan range yang sangat luas (BPOM, 2016). 

 
Dalam setiap kemasan makanan, obat-obatan dan kosmetik ditemukan 

nomor izin edar BPOM. BPOM adalah badan resmi yang dibentuk oleh 

pemerintah untuk mengawasi peredaran produk obat dan makanan, termasuk 

kosmetik di wilayah Indonesia. BPOM berwenang memberikan atau menarik izin 

produksi terhadap suatu produk berdasarkan hasil survei, penelitian dan 

pengujian terhadap suatu produk. Di Indonesia, setiap produk obat, makanan, dan 

kosmetik yang diproduksi dan diedarkan di masyarakat harus memiliki izin 

produksi dan izin edar dari BPOM (BPOM, 2016). 

 
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia 

Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke 

Dalam Wilayah Indonesia Pasal 1 Angka (14), izin edar adalah bentuk persetujuan 
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pendaftaran obat dan makanan yang diberikan oleh Kepala Badan untuk dapat 

diedarkan di wilayah Indonesia (BPOM, 2015). 

 
Hampir sama dengan yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan 

Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516 

Tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan 

dan Makanan yang bersumber, Mengandung, Dari Bahan Tertentu dan atau 

Mengandung Alkohol Pasal 1 Angka (1), izin edar adalah bentuk persetujuan 

registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan 

makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik 

Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia 

(BPOM, 2016). 

 
Dengan adanya Izin Edar dari BPOM maka produsen tidak dapat 

seenaknya memproduksi sesuatu, apalagi yang mengadung bahan berbahaya 

yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan tubuh Serangkaian proses panjang 

yang biasanya disebut proses registrasi produk harus dilalui untuk mendapatkan 

nomor izin edar BPOM. Proses yang membutuhkan waktu tersebut karena untuk 

menerbitkan nomor registrasi diperlukan kelengkapan dokumen, validasi, 

formula, stabilitas produk, apakah kandungan bahan tersebut aman atau tidak, 

lolos uji dan sebagainya. Jika sudah keluar nomor registrasinya akan diberi 

barcode (BPOM, 2016). 

 
Proses yang panjang tersebut juga ditambah dengan biaya administrasi yang 

harus dikeluarkan pihak produsen dalam mengajukan pendaftaran nomor izin edar 

BPOM membuat sebagian produsen tidak mendaftarkan produknya untuk 
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mendapat nomor izin edar dari BPOM dan mengambil jalan yang singkat dalam 

memuluskan usahanya yaitu dengan mencantumkan nomor izin edar BPOM 

palsu. Dimana nomor izin edar BPOM palsu ini merupakan nomor izin edar yang 

tidak melalui persetujuan pendaftaran yang diberikan oleh Kepala BPOM atau 

dengan kata lain nomor izin yang tidak dikeluarkan oleh BPOM. Biasanya para 

produsen nakal yang mencantumkan nomor izin edar BPOM palsu pada produk 

mereka hanya memuat nomor izin edar asal yang mereka buat dan cantumkan 

sendiri tanpa adanya pengujian, persetujuan dan pengawasan dari pihak 

berwenang, yaitu BPOM. 

 
Nomor izin edar BPOM Palsu banyak dijumpai di berbagai produk-produk 

makanan, minuman, obat, suplemen dan kosmetik. Pencantuman nomor izin edar 

BPOM palsu ini dilakukan para produsen untuk melancarkan bisnis mereka dalam 

menjual setiap produknya, produsen meyakini dengan mencantumkan nomor izin 

edar BPOM palsu para calon konsumen akan semakin yakin dan tertarik untuk 

membeli setiap produk mereka, karena konsumen meyakini produk tersebut aman 

karena sudah ada nomor izin edar BPOM, padahal nomor izin edar tersebut palsu. 

 
Pencantuman nomor izin edar BPOM palsu ini sangat meresahkan dan 

merugikan para konsumen yang membeli produk dengan nomor izin edar BPOM 

palsu tersebut, terlebih apabila dalam produk yang mencantumkan nomor izin edar 

BPOM palsu tersebut terkandung bahan-bahan atau zat-zat yang berbahaya bagi 

kesehatan konsumen. Oleh sebab itu para calon konsumen dan konsumen diharapkan 

untuk lebih teliti, cermat dan peka dalam memastikan nomor izin edar yang 

tercantum dalam suatu produk merupakan nomor izin edar yang legal atau 
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asli yang dikeluarkan oleh BPOM, selaku badan yang berwenang dalam 

memberikan izin edar terhadap produk obat dan makanan. 

 
Perkembangan teknologi yang pesat di era ini juga membantu para konsumen 

untuk dapat mengetahui segala informasi mengenai produk yang ingin mereka beli 

dan gunakan, khususnya untuk mengetahui apakah nomot izin edar BPOM yang 

tercantum dalam suatu produk asli atau tidak, konsumen dapat dengan mudah 

mengetahui dan melakukan pengecekan sendiri melalui internet dengan cara 

membuka alamat website cekbpom.pom.go.id, kemudian pada kolom yang kosong 

ketik nomor izin edar yang tertera pada produk dan klik cari, apabila nomor izin edar 

tersebut asli maka akan keluar informasi mengenai produk dengan nomor izin edar 

yang tertera. Pastikan informasi yang tertera pada website BPOM sesuai dengan 

keadaan sebenarnya yang tertera di produk, jika tidak sesuai dengan produk atau 

yang tertera tulisan data tidak ditemukan atas nomor izin edar tersebut, maka dapat 

dipastikan nomor izin edar atas produk tersebut palsu. Pengecekan terhadap keaslian 

nomor izin edar BPOM pada suatu produk juga dapat dilakukan dengan 

menghubungi contact center HALO BPOM 1500533. 

 
2.5 Sumber Belajar 

 

2.5.1 Definisi Sumber Belajar 

 

Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai 

bahan pengajaran untuk mempermudah proses belajar seseorang dan memiliki 

peranan penting dalam terlaksananya kegiatan belajar mengajar untuk mencapai 

 
tujuan pembelajaran. Menurut Assosiasi Teknologi Komunikasi 

Pendidikan/AECT, sumber belajar adalah meliputi semua sumber baik berupa 
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data, orang tua atau benda yang dapat digunakan untuk memberi fasilitas 

(kemudahan) belajar bagi peserta didik. Sumber belajar adalah segala sesuatu baik 

yang sengaja dirancang (by design) maupun yang telah tersedia (by utilization) yang 

dapat dimanfaatkan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk 

membuat atau membantu peserta didik belajar (Jailani, 2016). 

 
Menurut Mulyasa, (2017), berdasarkan dari asal usulnya, sumber belajar 

dibagi menjadi 2 kategori, yaitu: 

 
1. Sumber belajar yang dirancang (learning resources by design), yaitu sumber 

belajar yang memiliki tujuan instruksional. Contohnya adalah guru bidang 

studi modul, bahan pengajaran terprogram, slide, transparansi untuk sajian 

tertentu, komputer instruksional, film topik ajaran tertentu dan sebagainya. 

 
2. Sumber belajar yang sudah tersedia (learning resources by utilization), yaitu 

sumber belajar yang telah ada dan tidak memiliki tujuan instruksional, tetapi 

memiliki manfaat sebagai sumber belajar yang kualitasnya setingkat dengan 

sumber belajar jenis by design. Contohnya adalah kebun raya, kebun bintang, 

taman safari, taman nasional, museum bahari, dan sebagainya. 

2.5.2 Syarat pemanfaatan sumber belajar 

 

Sumber belajar dipilih dengan menyesuaiakan syarat- syarat yang yaitu 

kejelasan potensi, kesesuaian dengan tujuan belajar, kejelasan sasaran, kejelasan 

informasi yang dapat diungkap, kejelasan pedoman penelitian, dan kejelasan 

perolehan yang diharapkan. Menurut Munajah & Susilo (2015), syarat- syarat 

tersebut adalah: 
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1. Kejelasan potensi, adanya objek dan gejala yang dapat diangkat sebagai 

sumber belajar terhadap permasalahan biologi. 

 
2. Kesesuaian dengan tujuan belajar. 

 

3. Kejelasan sasaran, objek dan subjek penelitian harus memiliki sasaran 

yang jelas. 

 
4. Kejelasan informasi yang dapat diungkap, terdiri dari dua aspek yaitu 

proses dan produk. 

 
5. Kejelasan pedoman eksplorasi, dalam penelitian harus terdapat prosedur 

kerja meliputi alat, bahan, cara kerja. 

 
6. Kejelasan perolehan yang diharapkan, proses dan produk dalam penelitian 

yang digunkana sebagai sumber belajar harus memiliki kejelasan. 

 
2.5.3 Kriteria pemilihan sumber belajar 

 

Sudjana dan Rivai (2003) menambahkan bahwa dalam memilih sumber 

belajar harus didasarkan pada kriteria tertentu, menurutnya, ada dua macam 

kriteria dalam memilih sumber belajar, yaitu: 

 
1. Kriteria Umum, merupakan kriteria kasar dalam memilih berbegai sumber 

belajar, seperti: 

 
a. Ekonomis, tidak berarti harganya murah, dapat juga harga mahal namun 

dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama sehingga terhitung 

murah. 

 
b. Praktis dan sederhana, maksudnya tidak memerlukan alat lain dan tidak 

memerlukan keahlian khusus tertentu untuk menggunakannya, Semakin 
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praktis dan sederhana sumber belajar itu, akan semakin diprioritaskan 

untuk dipilih dan dimanfaatkan. 

 
c. Mudah diperoleh, dalam hal ini sumber belajar dapat dicari dan 

ditemukan dilingkungan sekitar. 

 
d. Bersifat fleksibel, sumber belajar dapat dimanfaatkan untuk berbagai 

tujuan pendidikan dan tidak dipengaruhi oleh faktor dari luar. 

 
e. Komponen-komponennya sesuai dengan tujuan, maksudnya adalah 

pesan yang disampaikan harus sesuai dengan rencana yang telah 

disepakati. 

 
2. Kriteria Berdasarkan Tujuan 

 

a. Sumber belajar untuk memotivasi, dalam hal ini sumber belajar 

digunakan untuk memotivasi siswa terhadap pelajaran yang diajarkan. 

 
b. Sumber belajar untuk pengajaran, yaitu sumber belajar yang digunakan 

untuk mendukung pembelajaran, dipakai guru untuk melengkapi bahan 

pelajaran yang disampaikan. 

 
c. Sumber belajar untuk penelitian, merupakan bentuk yang dapat 

diobservasi, dianalisis, dan dicatat secara teliti. Sumber belajar ini dapat 

diperoleh langsung di masyarakat atau lingkungan. 

 
d. Sumber belajar untuk memecahkan masalah, merupakan sumber belajar 

yang dirancang dan digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang 

aktual. 
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e. Sumber belajar untuk presentasi, maksudnya dalam hal ini sumber 

belajar dijadikan sebagai alat metode atau strategi untuk menyampaikan 

pesan. (Sudjana dan Rivai, 2003). 

 
2.5.4 Artikel sebagai sumber belajar biologi 

 

Sumber belajar adalah segala sesuatu baik yang sengaja dirancang (by 

design) maupun yang telah tersedia (by utilization) yang dapat dimanfaatkan baik 

secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membuat atau membantu 

peserta didik belajar (Jailani, 2016). Menurut Abdullah, (2012) sumber belajar 

adalah semua sumber seperti pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan latar yang 

dimanfaatkan peserta didik sebagai sumber untuk kegiatan belajar dan dapat 

meningkatkan kualitas belajarnya. 

 
Biologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari makhluk hidup yang 

mana dalam pembelajarannya membutuhkan sumber belajar untuk mendukung 

tercapainya tujuan pembelajaran tersebut. Pembelajaran di dalam kelas 

melibatkan beberapa komponen yang diantaranya manusia dan pengunaan media 

atau sumber-sumber belajar yang dapat mendukung terjadinya proses belajar 

sehingga tujuan dari proses pembelajaran dapat tercapai (Purwanto, 2012). 

Menurut Suhardi (2012), sumber belajar biologi adalah segala sesuatu baik benda 

maupun gejalanya yang dapatdipergunakan untuk memperoleh pengalaman 

dalam rangka pemecahan permasalahan biologi tertentu. 

 
Menurut Suryoputro dan Sya’ban (2012) metodologi penulisan artikel 

adalah sebagai berikut: 
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1. Judul. Dalam membuat judul artikel, hendaknya harus memenuhi hal-hal 

berikut: (1) informatif dan komprehensif, (2) mencerminkan isi artikel, (2) 

dapat menarik perhatian, (3) memuat variabel-variabel yang diteliti atau 

kata-kata kunci yang menggambarkan masalah yang, diteliti. 

 
2. Nama dan Keterangan Penulis. Pencantuman nama penulis dilakukan tanpa 

gelar akademik ataupun kepangkatan. Nama penulis dilengkapi dengan 

keterangan lembaga asal penulis yang disertai alamat lembaga, dan 

dilengkapi dengan email atau telepon untuk keperluan korespondensi. 

Apabila artikel ditulis oleh tim, maka penulis utama dicatumkan pada 

urutan pertama. 

 
3. Abstrak (Abstract). Abstrak merupakan bagian penting yang digunakan 

untuk menarik perhatian pembaca. Abstrak berisi pernyataan ringkas dan 

padat tentang ide- ide yang paling penting. Abstrak berisi ringkasan dari 

inti suatu artikel secara komprehensif, yang memuat uraian masalah 

penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan hasil 

penelitian. Panjang abstrak kurang lebih 100 kata dan ditulis dalam satu 

paragraf. Abstrak harus ditulis dalam dwi bahasa, yaitu bahasa Inggris dan 

bahasa Indonesia. 

 
4. Kata Kunci (Keywords). Kata kunci (keywords) adalah kata atau terminologi 

spesifik bidang ilmu yang dibahas di dalam artikel. Kata kunci (keywords) 

menggambarkan ranah masalah yang diteliti dan istilah-istilah teknis yang 

berkaitan dengan penelitian yang dilaporkan. Kata kunci dapat diambil dari 

judul penelitian atau dari tubuh artikel (yang mencerminkan ranah 
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permasalahan yang diteliti) sebanyak kurang lebih 3-5 kata. Fungsi kata 

kunci digunakan untuk filling and searching, pengelompokkan, dan 

dokumentasi. 

 
5. Pendahuluan (Introduction). Pendahuluan umumnya memuat antara lain 

(1) Permasalahan penelitian, yang mencakup uraian masalah atau alasan 

penelitian (latar belakang), pernyataan logis yang mengarah ke hipotesis 

atau tema pokok (2) Cara pendekatan atau pemecahan masalah, (3) Tujuan 

penelitian, (4) Hasil yang diharapkan, dan (5) Rangkuman kajian teoritik 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

 
6. Metode (Method). Bagian ini memuat bagaimana penelitian dilakukan. 

Bagian ini memuat unsur-unsur antara lain: (1) Rancangan atau desain 

penelitian, (2) Sasaran penelitian (populasi dan sampel atau subjek 

penelitian), (3) Pengembangan instrumen dan teknik pengumpulan data, 

(4) Teknik analisis data. 

 
7. Hasil (Result). Hasil Penelitian atau biasa ditulis "Hasil" saja, merupakan 

bagian utama dari artikel penelitian. Bagian ini memuat hasil analisis data. 

Hasil penelitian tidak memuat pengujian hipotesis dan penggunaan 

statistik. Penyampaian hasil penelitian dapat dibantu dengan penggunaan 

tabel dan grafik. Grafik dan tabel dibahas dalam tubuh artikel tetapi tidak 

dengan cara pembahasan yang mendetil satu-persatu. Jika penyajiannya 

relatif panjang, hasil, dapat dibagi ke dalam sejumlah sub-sub bagian. 

Panjang paparan hasil kurang lebih 40-60% dari panjang artikel. 
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8. Pembahasan (Discussion). Bagian pembahasan merupakan bagian 

terpenting dari keseluruhan isi artikel ilmiah. Bagian ini berisi ulasan atau 

pemaknaan hasil dan pembandingan dengan teori dan atau hasil penelitian 

sejenis. 

 
9. Simpulan dan Saran. Simpulan menyajikan ringkasan dan penegasan 

penulis mengenai temuan hasil penelitian yang berupa jawaban atas 

pertanyaan penelitian atau esensi dari hasil penelitian dan pembahasan. 

Sedangkan saran hendaknya dikembangkan berdasarkan temuan penelitian. 

Saran dapat mengacu kepada tindakan praktis, pengembangan teori baru, 

dan penelitian lanjutan. Simpulan maupun saran disajikan dalam bentuk 

paragraf bukan dalam bentuk numerikal. 

 
10. Daftar Rujukan. Daftar rujukan atau sering disebut juga dengan daftar 

pustaka ditulis dengan menggunakan pedoman umum yang berlaku bagi 

penulis artikel. 

 
2.6 Keterkaitan hasil penelitian dengan materi pada kegiatan 

 

pembelajaran Biologi SMA kelas XI 

 

Hasil penelitian kandungan merkuri dalam kosmetik krim pemutih wajah akan 

dimanfaatkan sebagai sumber belajar dalam perencanaan pembelajaran biologi pada 

salah satu kegiatan pembelajaran dengan materi menganalisis kesalahan/kebenaran 

iklan kosmetik di masyarakat secara kritis. Keterkaitan hasil penelitian dengan 

materi tersebut adalah pada kegiatan pembelajaran, dimana tidak semua produk 

kosmetik yang beredar di masyarakat dan iklankan secara bebas aman untuk 

digunakan. Kosmetik yang baik juga harus memperhatikan 
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keamanan bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan produk kosmetik. 

Hasil penelitian kandungan merkuri dalam kosmetik memiliki keterkaitan dengan 

kegiatan pembelajaran tersebut, bahwa, merkuri yang terkandung dalam 

kosmetik memiliki dampak negatif terhadap kesehatan. 

 
2.7 Pemanfaatan artikel sebagai sumber belajar biologi SMA kelas XI 

 

Silabus SMA kelas XI pada Kurikulum 2013 terdapat kegiatan 

pembelajaran yaitu menganalisis kesalahan/kebenaran konseptual iklan kosmetik 

di media masyarakat secara kritis. 

 
Kegiatan pembelajaran dalam materi tersebut berkaitan dengan hasil 

penelitian, yaitu mengenai menganalisis kesalahan/kebenaran konseptual iklan 

kosmetik di media masyarakat terkait dengan kandungan merkuri serta 

dampaknya terhadap kesehatan. Pemilihan artikel sebagai sumber belajar akan 

digunakan sebagai tambahan pengetahuan atau sumber belajar siswa SMA kelas 

XI pada mata pelajaran biologi. Pemanfaatan hasil penelitian sebagai artikel ini 

akan memberikan informasi mengenai zat berbahaya yang umumnya terkandung 

dalam kosmetik yang tidak memiliki izin dari BPOM, serta dampak zat tersebut 

terhadap jaringan yang terpapar, harapannya dengan adanya sumber belajar 

dalam bentuk artikel ini siswa dapat memperoleh informasi terkait dengan materi 

tersebut. 



 

 

30 
 
 
 
 
 

 

2.8 Kerangka Konseptual 

 

Penelitian ini secara garis besar dapat dituliskan secara konseptual seperti 

 

berikut:  
 

 Kosmetik (Krim     PerKaBPOM No.        
            

 Pemutih Wajah)     HK.03.1.23.08.11.075     
           

17 Tahun 2011 
       

                  

              Penggunaan merkuri di-                   

                  larang  dalam  produk  kos- 
                  metik   
              

BPOM 
     

                     
                      
                      

 Penelitian mengenai kos-            

 metik  krim  pemutih wajah 
           

     
Penggunaan   merkuri   dapat   me-  

bermerkuri 
 

yang belum 
     

       nyebabkan  perubahan warna kulit  
terdaftar BPOM 

        

         yang   menyebabkan   bintik-bintik                 
                

hitam pada wajah, alergi, serta iritasi                 

                kulit.   
                  

                      

 Jurnal     Skripsi          
                      
                       

 
 

 

Kajian analisis  kandungan  merkuri   

dalam beberapa   kosmetik   krim  Sumber Belajar 
pemutih wajah yang belum terdaftar   

  

BPOM    
     

 
 
 

 

Pada Materi Struktur dan Fungsi Sel Penyusun 

Jaringan pada Hewan di kelas XI SMA Berupa 

Jurnal Ilmiah 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 


