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Abstrak
Saat ini, industri kosmetik dalam negeri mendapat tantangan dengan peredaran produk kosmetik
impor di pasar domestik. Hal ini disebabkan oleh tingginya permintaan pasar domestik akan produk
kosmetika import. Untuk mendorong perkembangan bidang industri kosmetik lokal, maka salah satu
upaya yang dapat dilakukan adalah pendampingan usaha kosmetik dalam negeri. Mitra dari IbM
Pengembangan Pengusaha Kosmetik adalah CV Nice yang berlokasi di kecamatan Wagir,
kabupaten Malang. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan
ketrampilan pihak Mitra dalam perancangan dan pembuatan berbagai macam produk kosmetik yang
bermutu dengan memanfaatkan bahan herbal. Kegiatan pengabdian ini diawali dengan pengadaan
pustaka yang berkaitan dengan formulasi kosmetik, selanjutnya kegiatan kunjungan ke pameran
“Indonesian Cosmetics Ingredients” yang diselenggarakan oleh PERKOSMI di Surabaya dan
sebagai peserta seminar tentang formulasi kosmetika di Universitas MaChung, Malang. Dan
rangkaian terakhir dari kegiatan ini adalah diselenggarakannya workshop pembutan beberapa jenis
kosmetika yang diselenggarakan di Laboratorium Teknologi Farmasi Universitas Muhammadiyah
Malang. Dari hasil kegiatan ini maka pengetahuan dan ketrampilan tentang perancangan dan
pembuatan kosmetika dengan bahan herbal dari pihak Mitra menjadi lebih baik sehingga kualitas
produk pihak Mitra lebih bermutu.
Kata kunci: bahan herbal, formulasi kosmetika, IbM, pengusaha kosmetik
1. PENDAHULUAN
Perkembangan industri kosmetik Indonesia tergolong solid. Hal ini terlihat pada peningkatan
penjualan kosmetik yang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Data Kementerian Perindustrian
melaporkan bahwa tahun 2013 penjualan kosmetik tumbuh hingga Rp 11,22 triliun, naik 15%
dibanding tahun 2012 yang bernilai sekita Rp 9,76 triliun. Dari sisi ekspor, pada tahun 2013 industri
kosmetik ditaksir tumbuh 20% dibandingkan tahun 2012. Saat ini, industri kosmetik dalam negeri
mendapat tantangan dari peredaran produk kosmetik impor di pasar domestik yang penjualannya
semakin tahun semakin meningkat. Menurut data Perkosmi, tahun 2012 penjualan kosmetik impor
mencapai Rp 2,44 triliun, naik 30% dibanding 2011 sebesar Rp 1,87 triliun, dan tahun 2013 penjualan
produk kosmetik impor naik lagi 30% menjadi Rp 3,17 triliun (Kementerian Perindustrian RI, 2013).
Kondisi ini merupakan suatu peluang sekaligus tantangan bagi pengusaha kosmetik lokal untuk dapat
bersaing dengan produk impor karena industri kosmetika merupakan industri yang sangat
menjanjikan di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mendukung industri kosmetika dalam negeri.
Salah satu diantaranya adalah dengan diterbitkannya Panduan Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik
(CPKB) bagi pengusaha kosmetika agar dapat dihasilkan produk yang memenuhi standar mutu dan
keamanan. Penerapan CPKB merupakan persyaratan kelayakan dasar untuk menerapkan jaminan
mutu dan keamanan yang diakui dunia Internasional. Mutu produk tergantung dari bahan awal,
proses produksi dan pengawasan mutu, bangunan, peralatan, dan personalia yang menangani.
Penerapan CPKB akan memberikan nilai tambah bagi produk kosmetika Indonesia.
Program IPTEK berbasis Masyarakat yang dilakukan ini mengambil mitra pengusaha pada
sektor industri kosmetika skala kecil yang sedang berada pada masa pengembangan, Program ini
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bertujuan untuk memberikan bekal dan pendampingan bagi Mitra khususnya dalam hal
pengembangan formulasi, produksi dan evaluasi.
ANALISIS SITUASI
Mitra dalam program ini adalah CV. NICE yang dipimpin oleh Ibu Enis Nurul Rokhmah
dengan didampingi oleh 3 orang karyawan. Perusahaan ini berlokasi di kecamatan Wagir, kabupaten
Malang. Sejarahnya, CV. Nice merupakan hasil pengembangan usaha salon yang sudah melayani
banyak pelanggan. Usaha ini dirintis dengan membuat produk krim pagi, krim malam dan sabun
muka yang terbatas hanya untuk para pelanggan salon. Saat ini permintaan dari pelanggan dan
masyarakat semakin meningkat, bahkan kapasitas produksi untuk sabun muka sudah mencapai 10
liter/minggu, sementara produksi krim sudah mencapai 400-500 biji/bulan.
Berdasarkan hasil wawancara dan diskusi dengan pihak Mitra dapat diidentifikasi bahwa
permasalahan pada CV NICE antara lain:
1) Kurangnya pelatihan praktis tentang Sistem Manajemen Mutu dan penyusunan dokumen mutu,
2) Kurangnya pemahaman dasar tentang praformulasi dan formulasi sediaan kosmetika untuk staf
produksi.
3) Kurangnya pemahaman dasar tentang proses produksi kosmetika untuk staf produksi.
TARGET LUARAN
Luaran yang diharapkan dari proses edukasi dan pendampingan ini antara lain:
1) Pemahaman staf tentang penguatan materi praformulasi, formulasi,dan produksi untuk sediaan
sabun dan sediaan krim anti-aging serta sunscreen.
2) Formulasi produk kosmetik yaitu sampo sediaan sabun dan sediaan krim anti-aging serta
sunscreen.
3) Peningkatan pemahaman mitra tentang penjaminan mutu produk kosmetika, sanitasi, dan
hygiene sehingga didapatkan peningkatan kualitas produk dari sisi formulasi
4) Ada Produk yang dikembangkan yaitu sediaan sabun dan sediaan krim anti-aging serta
sunscreen.
2. METODE PELAKSANAAN
Kegiatan IbM ini merupakan rangkaian kegiatan yang bervariasi, pendekatan yang

dilakukan adalah berupa pendampingan teknis dan edukasi. Pengusul program IbM
memberikan transfer ilmu dan teknologi serta menyediakan narasumber dan konsultan untuk
membantu mengatasi permasalahan yang telah didiskusikan bersama. Mitra berperan aktif
dalam proses penyusunan tugas-tugas teknis dan penguatan materi sesuai dengan
kesepakatan antara kedua pihak.
2.1. Solusi yang Ditawarkan untuk Mitra
Berdasarkan permasalahan dan analisis situasi di atas, maka bentuk solusi yang dapat
ditawarkan adalah:
1) Penguatan materi tentang praformulasi dan formulasi sediaan kosmetika. Pengembangan
Formula sediaan kosmetik sesuai dengan konsep Quality Safety dan Efficacy.
2) Penguatan materi tentang penjaminan mutu produk kosmetika, pelatihan pengawasan
mutu terutama meliputi teknik pengambilan contoh (sampling), pemeriksaan, dan
pengujian terhadap bahan awal produk dalam proses, produk antara, produk ruahan, dan
produk jadi. Selain itu juga terdapat program pemantauan lingkungan, tinjauan
dokumentasi batch, pemantauan peredaran, penelitian stabilitas, dan penetapan
spesifikasi bahan awal dan produk jadi sesuai standar; juga pengujian mutu produk
sediaan kosmetik.
2.2. Rencana Kegiatan
Berdasarkan kesepakatan dengan mitra dalam pelaksanaan program edukasi dan
pendampingan, tim pengusul sepakat menyusun program kegiatan bersama dalam bentuk:
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1. Kuliah Singkat (Short Course) tentang Praformulasi, Formulasi, Pengendalian Mutu,
Keamanan produk, serta bentuk inovasi dalam produksi sediaan kosmetika.
2. Keikutsertaan Mitra dalam kegiatan seminar tentang kosmetika.
3. Pelatihan pembuatan beberapan produk kosmetik seperti sabun dan sediaan krim antiaging serta sunscreen.
2.3. Partisipasi Mitra
Pengusul program IbM bertanggungjawab dalam hal menyediakan: (i) Rancangan
kurikulum program pelatihan dan short course, (ii) materi dan hand-out workshop, (iii)
narasumber dan konsultan program pendampingan. Kewajiban pihak mitra adalah
berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program, melaksanakan tindak lanjut hasil
workshop sesuai dengan target yang disepakati.
2.4. Pelaksanaan Kegiatan
Secara umum, tahap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan adalah:
1. Persiapan dan penyusunan target pelaksanaan program bagi mitra
2. Pengadaan buku standar yang terkait dengan formulasi kosmetika
3. Menghadiri pameran bahan baku kosmetika di Surabaya yang dihelat oleh Perkosmi.
4. Penyampaian Materi Penyuluhan kepada Mitra (owner dan staf) CV NICE.
5. Mengirim Mitra untuk kegiatan seminar kosmetika di Ma Chung, Malang
6. Pendampingan pembuatan produk kosmetik.
7. Konsultasi dalam perbaikan mutu produk sediaan kosmetika yang telah dikembangkan
oleh mitra.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berikut ini merupakan tabel pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan yang dimulai sejak
bulan Pebruari 2017 dan berakhir pada bulan Agustus 2017
Tabel 1. Pelaksanaan Kegiatan
Tanggal

Kegiatan

03 February 2017

Pengadaan pustaka standar untuk produksi kosmetika (6 buku) - Buku
Formulasi Kosmetika (2 buku) - Panduan Cara Pembuatan Kosmetika
yang Baik (CPKB) dan perundang-undangan terkait (2 buku) - Kumpulan
contoh formula kosmetika

28 April 2017

Penyusunan materi untuk pembinaan kepada mitra

08 May 2017

Kunjungan bersama mitra ke ICIS (Indonesian Cosmetics Ingredients)
Surabaya PERKOSMI 2017, di Grand City Ballroom, untuk memperoleh
wawasan terkait tren penggunaan bahan baku kosmetika saat ini, dan
mencari suplier kosmetik untuk mitra.

13 July 2017

Penyampaian Materi Penyuluhan kepada Mitra (owner dan staf) CV
NICE.
Fasilitas untuk mitra, mengikuti seminar formulasi kosmetika yang
diadakan di universitas Ma chung yang salah satu pembicara dari anggota
kelompok pengabdian adalah Dian Ermawati, M. Farm., Apt.

15 July 2017

20 July 2017
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Pengadaan alat-alat dan bahan untuk Research and Development Produk
Kosmetika: - Timbangan gram - Hand Mixer - Gelas Ukur berbagai
ukuran - Molding (cetakan sabun)

SENASPRO 2017 | Seminar Nasional dan Gelar Produk

31 July 2017

Workshop pembuatan sabun padat berbahan dasar natural oil di Lab
Teknologi Farmasi, Prodi Farmasi UMM.

Berdasarkan kunjungan bersama mitra pada event ICIS PERKOSMI 2017 (tanggal 8 Mei
2017), diketahui bahwa tren pengembangan produk kosmetika dunia pada saat ini mengarah pada
produk berbahan natural seperti berbagai jenis ekstrak buah-buahan dan herbal, sedangkan tren
manufaktur kosmetika sendiri lebih pada produksi tanpa pemanasan (cold-process) yang lebih efisien
dari segi energi dan biaya. Tren produk natural ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga
terjadi secara global. Tren kulit cemerlang bernuansa Korea yang sedang digemari di Indonesia pun
cenderung menggunakan bahan aktif natural, misalnya yang berasal dari beras (rice-bran). Oleh
karena itu, pada materi workshop yang dilaksanakan akan lebih diutamakan penggunaan bahan aktif
natural.

Gambar 1. Mitra yang merupakan apoteker penanggung jawab CV NICE melakukan kunjungan ke salah
satu gerai supplier bahan kosmetik di acara ICIS 2017. Perusahaan ini memasok bahan aktif maupun bahan
tambahan kosmetika untuk berbagai produsen di dunia, seperti Indonesia, Korea, dan Jepang.

Materi yang telah disusun oleh tim pengusul, beserta hasil kunjungan tersebut
diimbaskan kepada owner dan staf CV NICE. Materi yang disampaikan kepada mitra staf
dan owner meliputi dasar-dasar anatomi kulit, dasar formulasi kosmetika untuk berbagai
bagian tubuh yang berbeda, serta pengenalan bahan aktif dan bahan tambahan kosmetika.
Kebutuhan utama bagi kulit tropis adalah perlindungan dari bahaya sinar UV, baik UV A
maupun UV B. Paparan sinar UV A yang berlebihan dapat menyebabkan terjadinya Aging (penuaan
dini), sedangkan paparan UV B dapat menyebabkan kulit terbakar. Sehingga, untuk mencegah
terjadinya masalah kulit tersebut, dibutuhkan produk sunscreen yang berkualitas. Untuk mendukung
mitra memperoleh wawasan dalam hal produksi produk sunscreen, mitra mendapatkan fasilitas
mengikuti pelatihan di Universitas Ma Chung (15 Juli 2017), dimana salah satu anggota pengusul
menjadi narasumber di acara tersebut. Materi yang disampaikan meliputi teori dasar pengaruh
paparan sinar UV terhadap kulit, jenis bahan yang dapat menghambat paparan sinar UV, praktik
memahami fungsi bahan dalam sediaan sunscreen, dan workshop cara menghitung kebutuhan bahan
aktif sunscreen untuk SPF tertentu.
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Gambar 2. Karyawan CV NICE membaca materi dengan seksama

Gambar 3. Dian Ermawati, M. Farm., Apt. yang merupakan salah satu anggota tim pengusul membawakan
materi formulasi sunscreen di gedung RnD Universitas Ma Chung. Peserta kegiatan ini berasal dari berbagai
industri kosmetik serta mahasiswa dan akademisi.

Setelah mitra dirasa cukup memiliki bekal teori terkait formulasi kosmetika,
selanjutnya dilaksanakan workshop formulasi sediaan sabun berbahan dasar natural oil
dengan teknik cold-process di Laboratorium Teknologi Farmasi, Program Studi Farmasi
UMM. Workshop ini merupakan upaya agar mitra dapat membuat produk yang mengikuti
tren formulasi kosmetika alami saat ini, dan beralih dari bahan dasar sabun kimia yaitu
Sodium Lauril Sulfat (SLS) yang berisiko menimbulkan dermatitis bila digunakan pada
jangka panjang.
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Gambar 4. Pelaksanaan workshop formulasi natural oil soap di Lab Teknologi Farmasi
UMM. (a) Penyampaian materi dasar formulasi; (b) penghitungan komposisi sabun dengan aplikasi
soap-calc; (c) proses penimbangan; (d) proses mixing.

Setelah penyampaian materi dan workshop, mitra diharapkan telah dapat
mengembangkan sendiri produk sabun natural oil untuk unit usahanya. Mitra telah berhasil
membuat prototype sabun yang akan dikembangkan lebih lanjut berdasarkan formula dasar
dari hasil workshop.

Gambar 5.Produk natural oil soap yang berhasil dibuat (a) formula dasar yang dibuat saat workshop; (b)
Prototype Espresso Soap dan Prototype Orange Zest Soap hasil pengembangan mitra CV NICE yang
diperkaya dengan ekstrak kopi dan yang mengandung kulit jeruk segar.

4. KESIMPULAN
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Dengan telah dilaksanakannya program pengabdian ini maka pihak Mitra telah mendapatkan
peningkatan pengetahuan tentang kosmetika, khususnya studi praformulasi dan formulasi sediaan
kosmetika serta ketrampilan untuk pembuatan kosmetik terutama yang berasal dari bahan natural
menjadi semakin baik.
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