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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang  

      Kakao (Theobrama Cacao L.) merupakan salah satu tanaman yang hasil 

olahannya sangat digemari oleh penduduk di dunia. Selain digunakan untuk bahan 

makanan dan minuman, kakao bisa digunakan sebagai bahan dasar kosmetika. Biji 

kakao mengandung theobromine sebanyak 2-3% (Hii et al., 2009) yang berfungsi 

untuk menenangkan, menimbulkan rasa nyaman dan relaksasi. Pada bidang 

kecantikan dan perawatan tubuh kakao di manfaatkan untuk hair mask, facial  hingga 

lulur. Kakao sudah lama beredar di pasaran dalam bentuk makanan dan minuman. 

Dewasa ini penggunaan kakao sebgaai bahan campuran perawatan tubuh dan 

kecantikan sudah banyak di aplikasikan. Contoh sediaan yang sudah beredar di 

pasaran yaitu produksi dari PT. Unilever Indonesia Tbk, meluncurkan Vaseline 

Cocoa Glow Body Lotion (www.wolipop.com, 2012) atau dalam bentuk lain yaitu lip 

care stick  yang terbuat dari kakao (www.thebodyshop.co.id, 2012). Penggunaan 

kakao bisa disesuaikan untuk kebutuhan dan fungsi dari kandungan kakao. Untuk 

tujuan ini dapat dilakukan suatu inovasi untuk menciptakan suatu sediaan dari kakao 

yang memaksimalkan fungsi dari bahan buah kakao terutama pada lemak kakao. 

    Lemak kakao disebut juga sebagai minyak Theobroma yang merupakan lemak 

alami yang diperoleh dari biji kakao. Lemak kakao memiliki sifat khas yaitu bersifat 

plastis dan memiliki kandungan lemak padat yang relatif tinggi. Lemak kakao 

mempunyai warna putih kekuningan dan mempunyai bau khas coklat melebur pada 

suhu 25⁰C. Lemak kakao tidak larut dalam air, sedikit larut dalam alkohol dingin dan 

larut sempurna dalam alkohol murni panas, dan sangat mudah larut dalam kloroform, 

benzene dan petroleum eter (Ristanti et al., 2010).  

     Lemak kakao dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang, baik bidang mengenai 

olahan makanan maupun bidang mengenai kecantikan dan farmasi (Setiawan, 2007). 

Keunggulan lemak kakao di bidang kecantikan digunakan sebagai sumber vitamin E 

http://www.wolipop.com/
http://www.thebodyshop.co.id/
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yang mempunyai banyak manfaat untuk kulit, pelembut dan pelembab kulit, penunda 

terjadinya keriput, pelindung kulit dari polusi dan menjadikan kulit bercahaya serta 

awet muda, mengurangi terjadinya strech mark pada ibu hamil, dan penangkal radikal 

bebas karena mengandung tokoferol dan polifenol (Rubiyo, 2012).  

     Polifenol merupakan senyawa yang terdapat pada flavonoid. Senyawa polifenol 

diantaranya adalah : katekin, epikatekin, prosianidin dan antosianidin (Hammerstone 

et al., 2012). Senyawa polifenol tersebut mempunyai manfaat sebagai bahan 

antioksidan alami, antara lain : mempunyai kemampuan untuk memodulasi sistem 

immun dan efek kemopreventif untuk pencegahan penyakit jantung koroner dan 

kanker (Othman et al., 2007). Selain itu terdapat penelitian terbaru dari Journal of 

Nutrition tahun 2006 menemukan bahwa senyawa flavonoid yang ditemukan pada 

kakao juga dapat melindungi kulit dari sinar ultraviolet (Heinrich et al., 2006).  

     Indonesia sebagai negara yang beriklim tropis, secara alami mendapatkan paparan 

sinar matahari dan intensitasnya kini semakin meningkat akibat pemanasan global. 

Karena itu perempuan Indonesia membutuhkan tabir surya yang tepat agar terlindung 

dari pengaruh buruk sinar matahari (Herliani, 2013). Penyinaran matahari yang 

berlebihan menyebabkan jaringan epidermis kulit tidak cukup mampu melawan efek 

negatif seperti kelainan kulit mulai dari dermatitis ringan sampai kanker kulit, 

sehingga diperlukan perlindungan baik secara fisik dengan menutupi tubuh misalnya 

menggunakan payung, topi, atau jaket dan secara kimia dengan menggunakan 

kosmetika tabir surya (Mokodompit, 2013).  

      Tabir surya (Suncreen cream) merupakan sediaan kosmetika yang digunakan 

dengan maksud melindungi kulit dari paparan sinar matahari dengan jalan 

memantulkan atau menyerap sinar matahari secara efektif terutama pada daerah emisi 

gelombang ultraviolet, sehingga dapat mencegah terjadinya gangguan kulit karena 

terpapar sinar matahari (Wehantouw et al., 2011). Tabir surya dapat menyerap 

sedikitnya 85% sinar matahari pada panjang gelombang 290-320 nm untuk 

Ultraviolet B tetapi dapat meneruskan sinar pada panjang gelombang lebih dari 320 

nm untuk Ultraviolet A (Suryanto, 2012). Tabir surya yang biasa digunakan adalah 

sediaan topikal.  
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      Sediaan topikal merupakan salah satu bentuk obat yang sering dipakai dalam 

terapi dermatologi. Berbagai bentuk sediaan topikal yaitu gel, pasta, salep, lotion, dan 

krim (Yanhendri, 2012).   

      Krim adalah perantara bagi komponen yang berfungsi untuk mempertahankan 

kelembapan kulit, melembutkan kulit, mencegah kehilangan air, membersihkan kulit 

dan mempertahankan bahan aktif pada kulit (Zahra, 2012). Terdapat dua tipe krim 

yaitu tipe minyak dalam air (o/w) dan air dalam minyak (w/o) (Damogalad, 2013). 

Namun, krim (o/w) memiliki daya pendingin lebih baik dari krim (w/o) (Yanhendri, 

2012), karena tipe krim (o/w) mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga bila 

dioleskan pada kulit air tersebut akan menguap dan memberikan rasa dingin pada 

kulit (Anggraini, 2013). Pada sediaan krim mengandung banyak air, sehingga untuk 

mencegah penguapan perlu ditambahkan humectant.  

       Humectant adalah bahan-bahan yang mengendalikan kelembapan pada sediaan. 

Humectant telah digunakan pada sediaan krim tangan dan lotion dalam kosmetik 

(Widyastuti, 2011). Gliserin, propilenglikol, sorbitol 70%, dan polietilen glikol 

dengan berat molekul yang lebih rendah digunakan sebagai bahan humectant di 

dalam krim. Bahan-bahan tersebut mencegah sediaan krim menjadi kering 

(Widyastuti, 2011).  

        Dalam penelitian sebelumnya pada krim tabir surya menggunakan esktrak biji 

kakao (Theobroma cacao L.) didapatkan nilai Sun Protection Factor (SPF) yang 

masih rendah dikarenakan ekstrak biji kakao (Theobroma cacao L.)  yang digunakan 

didapat dari PT. Java Plant Extract Center Indonesia memiliki kadar polifenol yang 

rendah sehingga mempengaruhi nilai dari SPF (Indriani, 2009). Oleh sebab itu dalam 

penelitian ini, peneliti menggantinya dengan lemak kakao dengan kadar yang sama 

(10%, 15%, 20%) untuk melihat apakah lemak kakao dapat menghasilkan nilai SPF 

lebih tinggi dari penelitian sebelumnya. Pemilihan lemak kakao pada pembuatan krim 

tabir surya dikarenakan pemanfaatan lemak kakao di Indonesia saat ini hanya sebatas 

sebagai bahan dasar suppositoria pada industri farmasi, padahal banyak manfaat yang 

sangat baik bagi kulit (Ristanti et al., 2010).  
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       Sediaan tabir surya dari lemak kakao dibuat dalam sediaan krim. Pemilihan krim 

sebagai bentuk sediaan tabir surya karena krim merupakan sediaan yang memiliki 

keuntungan berupa nilai yang cukup tinggi dan tingkat kenyamanan dalam 

penggunaannya yang cukup baik, disamping itu sediaan krim ini merupakan sediaan 

yang mudah di cuci, bersifat tidak lengket, memberikan efek melembabkan pada kulit 

serta memiliki kemampuan penyebaran yang baik (Maulidia, 2010). Sediaan tabir 

surya dibuat dalam bentuk sediaan krim yang menggunakan air, maka digunakan 

propilenglikol sebagai humectant dengan pertimbangan propilenglikol dapat menahan 

penguapan air lebih baik pada sediaan dan di kulit berfungsi sebagai moisturizer. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka pada penelitian ini dilakukan penentuan 

karakteristik fisika (organoleptis, viskositas, penetapan daya sebar), kimia (pH), 

aseptabilitas dan efektivitas tabir surya lemak kakao dengan berbagai kadar dalam 

basis vanishing cream. Selain itu juga dilakukan pengujian secara in vitro  dengan 

menggunakan spektrofotometri UV-Vis untuk mengetahui seberapa besar nilai SPF 

dalam sediaan krim tabir surya dalam berbagai kadar. 

    

1.2  Rumusan Masalah  

1. Bagaimana pengaruh kadar lemak kakao (10%, 15%, 20%) terhadap 

karakteristik fisika (organoleptis, viskositas, penetapan daya sebar), kimia 

(pH) dan aseptabilitasnya?   

2. Bagaimana pengaruh kadar krim lemak kakao (10%, 15%, 20%) tipe o/w 

terhadap efektivitas tabir suryanya?  

3. Pada kadar berapakah yang mempunyai daya tabir surya yang tertinggi dan 

karakteristik fisika (organoleptis, viskositas, penetapan daya sebar), kimia 

(pH) dan aseptabilitas terbaik. 
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1.3  Tujuan Penelitian 

1. Menentukan pengaruh kadar lemak kakao (10%, 15%, 20%) terhadap 

karakteristik fisika (organoleptis, viskositas, penetapan daya sebar), kimia 

(pH) dan aseptabilitas.  

2. Menentukan pengaruh kadar lemak kakao (10%, 15%, 20%) pada sediaan 

krim tipe o/w terhadap daya tabir surya.  

3. Menentukan sediaan dengan kadar berapakah krim tipe o/w yang mempunyai 

daya tabir surya tertinggi, dan karakteristik fisika (organoleptis, viskositas, 

penetapan daya sebar), kimia (pH) dan aseptabilitas yang terbaik.  

 

1.4  Hipotesa Penelitian  

Peningkatan kadar lemak kakao (10%,15%,20%) krim tipe o/w akan 

meningkatkan nilai SPF.  

 

1.5  Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pengembangan 

formula lemak kakao dalam basis vanishing cream sebagai krim tabir surya.  

 

 


