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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Cat kuku 

Kuku pada umumnya berwarna putih, tetapi dapat berubah kusam, 

kuning bahkan menghitam karena keadaan tertentu. Untuk menutupi 

kekurangan kuku yaitu warna yang kurang menarik, maka ada pewarna kuku 

atau cat kuku (Wasitaatmadja, 1997). Sekarang ini pewarna kuku tidak hanya 

digunakan untuk menutupi warna kuku yang kurang baik, namun para wanita 

juga menggunakannya untuk sekedar berhias. Menurut Departemen Kesehatan 

RI tahun 1985 menyatakan bahwa pewarna kuku adalah sediaan rias kuku yang 

digunakan untuk menyalut kuku dengan lapisan tidak berwarna atau mewarnai 

kuku dengan warna, baik warna kemudaan maupun warna kontras nyata, sesuai 

dengan estetika kuku yang dikehendaki.  

Cat kuku sendiri mengandung beberapa zat pembentuk. Zat-zat tersebut 

adalah zat warna dalam pelarut yang cepat mengering, mudah mengeras, lekat 

pada kuku dan tahan goresan yaitu terdiri dari pelarut pigmen, zat plastik, zat 

pembentuk selaput utama, dan zat pembentuk selaput pelengkap 

(Wasitaatmadja, 1997). Selain bahan-bahan tersebut, biasanya juga 

ditambahkan bahan pengawet atau bahan pengeras seperti formaldehid. 

Penggunaan formaldehid dibolehkan dengan batasan terttentu. 

2.2 Komposisi cat kuku 

Cat kuku terdiri dari beberapa komponen diantaranya: 

1. Pembentuk selaput utama/film (15%) yaitu nitroselulosa, polimer metakrilat, 

polimer vinil, merupakan komponen tahan air yang menghasilkan selaput 

mengkilat dan melekat pada nail plate.  

2. Selaput untuk membentuk resin (7%) yaitu formaldehid, p-toluene 

sulfonamid, poliamide, akrilat, alkyd dan vinil resin, untuk melekatkan kuku 

dengan cat dan meningkatkan kilauan.  

3. Plasticizer/zat plastik (7%) yaitu dibutil pthalat, dioktil pthalat, untuk 

memberikan efek kilau serta mencegah kutek retak, trikresil pospat, kamfor, 

minyak jarak, trifenil fosfat untuk meningkatkan kelenturan.  
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4. Pelarut dan cairan lain (70%) untuk memodifikasi viskositas yaitu asetat, 

keton, toluene, xylene, alkohol, metilen klorida, eter. 

5. Pewarna (0-1%) yaitu pigmen organik dan anorganik.  

6. Pengisi yaitu guanine fish scale atau titanium dioksida dilapisi mica flakes 

atau bismut oksiklorida untuk pewarnaan.  

7. Bahan pengendap (1%), tetapi tidak selalu ditambahkan. 

2.3 Jenis-Jenis Cat Kuku  

1. Matte : Warnanya tidak mengkilap, cenderung warna original dan tak banyak 

pilihan.  

2. Glitter : Pewarna kuku glitter dapat menggantikan aksesoris karena sangat 

menonjol lebih mewah dibanding warna cat kuku yang lainnya 

3. Color Changing Nail Polish: Cat kuku ini dapat berubah warna sesuai dengan 

temperatur tubuh dan lingkungan.  

4. Metallik : Warna cat kuku ini memberikan kesan eksotik dengan beberapa 

pilihan warna dasar silver, gold, dan tembaga.  

5. Extra shine : Memberikan kesan basah yang cukup lama, kuku terlihat 

berkilau sempurna dan manis.  

6. Shimmer : Warnanya natural seperti cream dan pearl dan tampak berkilau 

seperti mutiara memberikan kesan alami di kuku (Wasitaatmadja, 1997). 

2.4 Bahan berbahaya dalam cat kuku 

Cat kuku dapat menimbulkan bahaya apabila mengandung tiga bahan 

berbahaya yaitu sering disebut dengan toxic trio yang terdiri dari toluene, 

formaldehide, dan etil asetat.  

a. Toluene merupakan zat kimia dalam pewarna kuku yang berfungsi 

mempertajam warna. Toluene dapat merusak sistem saraf jika digunakan 

dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, pengguna dapat merasakan 

gejala seperti iritasi mata, pusing, dan mudah lupa.  

b. Formaldehid/formalin merupakan zat kimia dapat berwujud gas maupun 

cairan. Formaldehid dalam cat kuku berperan sebagai bahan pengeras serta 

pengawet. Jika formaldehid digunakan dalam jangka panjang, dapat 

menyebabkan timbulnya berbagai jenis kanker, sakit kepala, iritasi pada 

mukosa hidung, mulut, tenggorokan, kerusakan kulit, serta kematian.   



6 
 

c. Etil asetat digunakan untuk mengeraskan pewarna kuku. Etil asetat dapat 

menyebabkan gangguan saraf dan organ dalam seperti ginjal, jantung, dan 

paru-paru.  

2.5 Penyakit Kuku 

Kuku manusia dapat mengidap beberapa macam penyakit diantaranya 

sebagai berikut :  

a) Onychia yaitu suatu peradangan pada kuku dan matriksnya, disertai 

pembentukan nanah. Kuku menjadi buram dan permukaan tidak rata.  

b) Cantengan (Paronychia) yaitu suatu peradangan pada jaringan sekitar kuku, 

biasanya oleh kuman dan bakteri pembentuk nanah.  

c) Kurap (Onychomycosis) yaitu penyakit yang disebabkan oleh jamur, 

biasanya terdapat pada hyponikium (kulit di bawah ujung kuku lepas). 

Penyakit ini berwarna merah melingkar dan terasa gatal. 

Selain itu kuku juga dapat mengidap kelainan seperti berikut: 

a) Brite nail yaitu lempeng kuku yang rapuh dan mudah patah. Disebabkan oleh 

detergent atau kekurangan zat besi.  

b) Leuconychia yaitu kuku berwarna putih membentuk titik-titik, garis-garis 

atau seluruh kuku memutih. Disebabkan adanya gelembung udara di dalam 

kuku atau kelainan pada metriks kuku.  

c) Onycholysis yaitu lempeng kuku yang lepas dari palung kuku (nail bed). 

Disebabkan penyakit atau tumbuhan dibawah lempeng kuku yang mendesak 

lempeng kuku ke atas, misalnya kulit, jamur.  

d) Onychorrhesis yaitu terbelahnya lempeng kuku secara memanjang 

ataulongutidional. Kuku menjadi tipis dan mudah patah. Disebabkan bahan 

soda dalam sabun/detergent, pewarna kukudan penghapus pewarna kuku.  

e) Beau`satin line yaitu adanya lekukan–lekukan melintang (transversal) pada 

kuku. Biasanya berhubungan dengan penyakit dalam.  

f) Engshell nail yaitu kelainan berupa menipisnya kuku dan melungkung pada 

ujung kuku lepas. Kondisi ini sering terjadi pada usia tua atau penderita 

anemia.  

g) Hang nail yaitu terjadinya pelepasan sebagian kulit pada sisi kuku. 

Diakibatkan adanya luka pada akar kuku, dan kebiasaan menggigit kuku.  
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2.6 Efek Samping Pemakaian Cat Kuku  

Cat kuku kerap digunakan oleh para wanita untuk mempercantik tampilan 

kuku. Meski demikian, ada beberapa resiko cat kuku yang bisa berbahaya bagi 

kesehatan. Terlebih jika cara menggunakannya salah atau produk yang dipilih 

mengandung bahan berbahaya. Saat ini beragam jenis cat kuku yang beredar di 

pasaran dengan kandungan dan warna yang beraneka ragam. Cat kuku bisa 

mengandung berbagai bahan atau zat kimia berbahaya untuk kesehatan. Salah 

satu zat yang dimaksud yaitu formaldehid dapat menimbulkan iritasi pada mata, 

hidung, kerongkongan dan paru-paru. Selain itu, paparan zat tersebut dalam 

jumlah banyak atau jangka panjang juga diketahui bisa meningkatkan resiko 

terjadinya penyakit kanker.  

2.7 Formaldehid  

Formaldehid merupakan aldehida dengan rumus kimia H2CO, yang 

berbentuk gas terkandung sekitar 37 % atau cairan yang dikenal sebagai 

formalin, atau padatan yang dikenal sebagai paraformaldehyde atau trioxane. 

Formalin adalah nama dagang larutan formaldehid dalam air dengan kadar 30 

– 40 %. Di pasaran, formaldehid dapat diperoleh dalam bentuk sudah 

diencerkan yaitu dengan kadar formaldehidnya 40, 30, 20, dan 10 % serta 

dalam bentuk tablet yang berat nya masing – masing 5 gram. Formaldehid yang 

merupakan larutan yang tidak berwarna dan baunya sangat menusuk. Biasanya 

ditambahkan 10-15 % methanol hingga sebagai pengawet (Cahyadi, 2009).  

Penggunaan utama formaldehid dalam kosmetik adalah sebagai pengawet 

dan bahan pengeras kuku. Bahan tambahan kosmetik tersebut masih diizinkan 

dalam Peraturan Kepala Badan POM RI No.HK.03.1.23.08.11.07517 tahun 

2011 yaitu dengan persyaratan kadar kurang dari 5%. Bahan tambahan ini 

memiliki efek samping sangat berbahaya bagi kesehatan sebab zat ini jika 

dihirup terus menerus menyebabkan kanker dalam hidung dan tenggorokkan. 

Apabila formaldehid dalam kadar lebih sedikit, tidak menimbulkan pengaruh 

karsinogenik. Efek toksisitasnya uap formaldehida dapat menyebabkan iritasi 

pada mata, hidung dan saluran pernafasan bagian atas serta dapat menyebabkan 

batuk radang paru – paru dan dermatitis pada kulit (Depkes RI, 1985). 

2.8 Sifat Fisika Kimia Formaldehid  



8 
 

Formaldehid merupakan cairan jernih tidak berwarna dengan bau yang 

menusuk, uap dapat merangsang selaput lendir hidung dan tenggorokan dan 20 

mempunyai rasa yang membakar. Bobot tiap milliliter adalah 1,08 gram. Dapat 

bercampur dengan air dan alkohol, tetapi tidak bercampur dengan kloroform 

dan eter. Titik didih formalin adalah 96 ºC (Windholz, 1976).  

2.9 Penggunaan Formaldehid  

Formaldehid merupakan larutan yang digunakan sebagai desinfektan. 

Selain itu juga digunakan pada industri tekstil untuk mencegah bahan menjadi 

kusut dan meningkatkan ketahanan bahan tenunan. Dalam bidang farmasi 

formalidehid digunakan sebagai obat penyakit kutil karena kemampuan 

formaldehid yang dapat merusak protein (Cahyadi, 2009). Dalam dunia farmasi 

bidang kosmetik digunakan sebagai pengawet dan pengeras kuku. Untuk 

pengeras kuku biasanya digunakan formaldehid dengan konsentrasi 5 % 

(Cahyadi, 2009).  

Dalam dunia fotografi digunakan sebagai pengeras lapisan gelatin dan 

kertas. Dalam industri perikanan, formaldehid digunakan untuk menghilangkan 

bakteri yang masih hidup di sisik ikan dan untuk mengobati kulit berlendir. Di 

dunia kedokteran digunakan dalam pengawet mayat. Untuk pengawetan 

biasanya digunakan formaldehid dengan konsentrasi 10 % (Cahyadi, 2009).  

2.10 Bahaya Penggunaan Formaldehid Pada Kosmetik  

Formaldehid bekerja sebagai bahan pengeras serta pengawet kutek. Zat ini 

disebut sebagai karsinogen atau penyebab kanker. Bila kutek yang 

mengandung formaldehid tersentuh tangan, maka akan timbul reaksi alergi, 

kerusakan kulit, dan berujung pada kondisi kulit dermatitis. Formaldehid yang 

terhirup melalui 21 pernapasan akan menyebabkan paparan akut berupa pusing, 

rhinitis, rasa terbakar, bronkhitis, edema pulmonary dan pneumonia 

dikarenakan mengecilnya bronkus dan menyebabkan akumulasi cairan di paru. 

Pada orang yang sensitif dapat menyebabkan alergi, asma, dan dermatitis. Jika 

terpapar secara terus menerus dapat mengakibatkan kerusakan pada hati, ginjal, 

jantung, dan mengakibatkan berbagai penyakit seperti kanker, hermatemesis, 

hematuria, proteinuria, vertigo, koma dan kematian (Cahyadi, 2006).  
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Apabila formaldehid mengenai kulit dapat menimbulkan perubahan warna, 

kulit menjadi merah, mengeras, mati rasa dan ada rasa terbakar dan kerusakan 

jaringan kulit. Apabila terkena mata dapat menimbulkan iritasi mata yang 

menyebabkan mata memerah, terasa sakit, dan gatal-gatal, penglihatan kabur 

dan mengeluarkan air mata. Bahkan dalam konsentrasi tinggi formalin dapat 

menyebabkan pengeluaran air mata yang hebat dan terjadi kerusakan pada lensa 

mata. Apabila formaldehidtertelan maka mulut, tenggorokan, dan perut terasa 

terbakar, sakit tenggorokan, mual, muntah dan diare yang dapat disertai 

pendarahan,sakit perut yang hebat, sakit kepala, hipotesis (tekanan darah 

rendah), kejang, tidak sadar hingga koma. Akibat lain yang disebabkan oleh 

formalin berupa kerusakan hati, jantung, otak, limpa, pankreas, sistem susunan 

saraf pusat dan ginjal (Cahyadi, 2006).  

2.11 Dampak Penggunaan Formaldehid Terhadap Kesehatan  

Formaldehid dapat masuk ke dalam tubuh dengan jalan inshalasi uap, 

kontak langsung dengan larutan yang mengandung formaldehida atau dengan 

jalan memakan dan meminum makanan yang mengandung formaldehida 

(Cahyadi, 2006). Faktor utama yang mempengaruhi toksisitas bahan kimia 

terhadap kesehatan adalah jalur masuknya ke dalam tubuh, jangka waktu dan 

frekuensi pemaparan. Efek toksik dihasilkan jika bahan tersebut mencapai 

tempat yang sesuai dalam tubuh pada konsentrasi dan waktu yang cukup untuk 

menghasilkan manifestasi toksik. Dalam jumlah sedikit, formaldehid akan larut 

dalam air, serta akan dibuang ke luar bersama cairan tubuh. Itu sebabnya 

formaldehid sulit dideteksi keberadaannya di dalam darah. Tetapi, imunitas 

tubuh sangat berperan dalam berdampak tidaknya formaldehid dalam tubuh. 

Jika imunitas tubuh rendah, sangat mungkin formaldehid dan kadar rendah pun 

bisa berdampak buruk terhadap kesehatan (Cahyadi, 2006).  

Umumnya Formaldehida dikenal sebagai polutan udara dalam ruangan dan 

menyebabkan gangguan kesehatan bila dihirup. Ini disebabkan karena 

Formaldehida umum digunakan pada konstruksi dan pabrik (formaldehida 

digunakan pada bahan dasar lem dan triplek, karpet dan lainnya). Bila terhirup 

bisa menyebabkan sesak nafas, rasa panas dikerongkongan dan mata berair. 

Jika tertelan dalam kadar tinggi, formaldehida bisa mematikan. Di tubuh 
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formaldehida berubah menjadi asam format yang membuat kadar keasaman 

darah meningkat, nafas menjadi pendek dan cepat yang akhirnya membuat 

hypothermia, kemudian koma atau dapat menyebabkan kematian. 

Formaldehida bersifat karsinogen dalam tubuh manusia sehingga 

memungkinkan terjadinya kanker (Cahyadi, 2006). 

2.12 Prinsip Reaksi 

Antosianin bersifat amfoter yaitu mampu untuk bereaksi baik dengan pH 

yang asam maupun basa, jika dalam media yang bersifat asam antosianin akan 

berwarna merah atau merah muda. Formalin bersifat asam, sehingga apabila 

antosianin bertemu dengan formalin maka akan menghasilkan perubahan 

warna merah atau merah muda yang semakin pekat (Saati dkk, 2016; 

Rochyani dkk, 2017).  

2.13 Ekstraksi kulit buah naga 

Zat warna alami dari tumbuhan kulit buah naga diisolasi dengan 

menggunakan proses ekstraksi, bertujuan untuk memisahkan suatu senyawa 

dari campurannya baik dari padat maupun cair. Ada beberapa metode ekstraksi 

yang dapat digunakan untuk memisahkan senyawa dari campurannya seperti 

metode refluks, metode perkolasi, metode soxhlet dan metode maserasi. Setiap 

metode di atas memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Proses 

ekstraksi membutuhkan bantuan pelarut untuk dapat memisahkan zat atau 

senyawa dari campurannya. Laju ekstraksi dipengaruhi beberapa hal berikut 

ini, seperti ukuran partikel atau bahan yang akan diekstrak, temperatur, jenis 

pelarut yang digunakan dan tingkat homogenisasi bahan dengan pelarut 

(Hutapea et al, 2014).  

Jenis pelarut yang digunakan dipilih berdasarkan sifat bahan yang akan 

diekstrak dengan prinsip pelarut polar akan melarutkan solut polar dan 

sebaliknya pelarut non polar akan melarutkan solut non polar. Ekstraksi 

antosianin dari tanaman telah banyak dilakukan, seperti bunga rosella (Juniarka 

et al, 2011), buah murbei (Azmi dan Yunianta, 2015), dan bunga mawar merah 

(Nisa dan Putri, 2015).  

Antosianin memiliki sifat polar, sehingga pelarut yang cocok digunakan 

untuk ekstraksi zat tersebut adalah pelarut organik yang bersifat polar juga. 
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Pelarut polar antara lain etanol, metanol, asam format dan air yang dikenal 

sebagai pelarut universal. Selain tingkat kepolaran pelarut, beberapa hal yang 

harus dipertimbangkan dalam memilih pelarut adalah pelarut aman untuk 

digunakan, harganya murah, mudah diperoleh atau ketersediaannya melimpah, 

bereaksi netral, dan tidak mempengaruhi zat ekstrak (Indra et al, 2011). 

Zat antioksidan pada kulit buah naga diekstraksi secara maserasi. Metode 

ini digunakan karena dapat menarik senyawa lebih banyak dengan cara dingin 

yaitu dilakukan tanpa proses pemanasan, sehingga tidak merusak zat aktif pada 

kulit buah naga. 

2.14 Spektrofotometri Uv-Vis 

Spektrofotometri Sinar Tampak (Uv-Vis) adalah pengukuran energi cahaya 

oleh suatu sistem kimia pada panjang gelombang tertentu (Day, 2002). Sinar 

ultraviolet (UV) mempunyai panjang gelombang antara 200-400 nm dan sinar 

tampak (visible) mempunyai panjang gelombang 400-750 nm. 

Spektrofotometri diguakan untuk mengukur besarnya energi yang diabsorbsi. 

Sinar radiasi monokromatik akan melewati larutan yang mengandung zat yang 

dapat menyerap sinar radiasi tersebut (Harmita, 2006). Pengukuran 

spektrofotometri menggunakan alat spektrofotometer yang melibatkan energi 

elektronik yang cukup besar pada molekul yang dianalisis, sehingga 

spektrofotometer Uv-Vis lebih banyak digunakan untuk analisis kuantitatif 

dibandingkan analisis kualitatif. Konesntrasi dari analit di dalam larutan bisa 

ditentukan dengan mengukur absorban pada panjang gelombang tertentu 

dengan menggunakan hukum Lambert-Beer (Rohman, 2007). 

Hukum Lambert-Beer menyatakan hubungan linearitas antara absorban 

dengan konsentrasi larutan analit dan berbanding terbalik dengan transmitan. 

Dalam hukum Lambert-Beer tersebut ada beberapa pembatasan yaitu: 

a) Sinar yang digunakan dianggap monokromatis 

b) Penyerapan terjadi dalam suatu volume yang mempunyai penampang 

yang sama 

c) Senyawa yang menyerap dalam larutan tersebut tidak tergantung 

terhadap yang lain dalam larutan tersebut 

d) Tidak terjadi fluoresensi atau fosforiensi 
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e) Indeks bias tidak tergantung pada konsentrasi larutan 

 

 


