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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kakao sangat bermanfaat untuk tubuh manusia, bukan hanya bisa 

dikonsumsi tapi bisa juga diolah menjadi sediaan farmasi. Banyak orang yang 

membudidayakan tanaman kakao, yaitu pada pemanfaatan buah kakao, dan juga 

bijinya. Biji kakao tersebut dimanfaatkan untuk dihasilkan bubuk kakao (cocoa 

powder) dan lemak kakao (cocoa butter) (Setiawan, 2007). Penemuan terbaru 

menunjukkan bahwa kakao memiliki zat bioaktif yang bermanfaat bagi kesehatan 

yaitu mengandung senyawa antioksidan yang telah diuji secara in vitro (Pakki et 

al, 2009). Komponen tersebut dapat dijadikan bahan aktif untuk sediaan farmasi. 

Antioksidan pada biji kakao dihasilkan dari senyawa polifenol yaitu flavonoid 

(Sartini, 2013).  

Dalam biji kakao terdapat lemak kakao sekitar 55-58% dari berat kering 

keping biji. Lemak kakao merupakan campuran trigliserida yaitu senyawa gliserol 

dan tiga asam lemak. Lebih dari 70% dari gliserida penyusun tersebut terdiri dari 

tiga senyawa tidak jenuh tunggal, yaitu oleodipalmitin (POP), oleodistearin 

(SOS), dan oleopalmistearin (POS). Di dalam lemak kakao juga terkandung 

sedikit unsaturated trigliserida (Wahyudi et al, 2008). Lemak kakao mengandung 

antioksidan alami yang dapat mencegah ketengikan (Sartini, 2003). Antioksidan 

alami tersebut berupa polifenol dengan kandungan 6% (Prawoto dan Sulistyowati, 

2001). Selain itu, lemak kakao mempunyai masa simpan yang panjang yaitu 2-5 

tahun. Lemak kakao berbentuk padat pada suhu ruang dan meleleh pada suhu 

tubuh yaitu 36
o
C (Sartini, 2003). Meskipun harga lemak kakao cukup mahal tetapi 

manfaat dari lemak kakao sangat bagus yaitu sebagai pelembab dan pelembut 

kulit. Serta lemak kakao mengandung vitamin E, tokoferol, dan polifenol sebagai 

antioksidan (Wahyudi et al, 2008). 

Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menghambat reaksi radikal 

bebas dalam tubuh (Indriani, 2013). Radikal bebas dikenal juga sebagai spesies 

yang mempunyai elektron tidak berpasangan sehingga sangat reaktif dan bersifat 
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merusak sel dan jaringan tubuh. Secara alami, radikal bebas terbentuk di 

mitokondria pada setiap sel yang bertugas memproses glukosa dan oksigen 

menjadi energi melalui reaksi enzimatik. Selain itu radikal bebas juga muncul 

melalui paparan Ultra Violet (UV), radiasi rendah, sinar elektromagnetik dan 

proses pembakaran. Radikal bebas dapat dicegah dengan penggunaan antioksidan 

baik sintetik ataupun alam. Contoh antioksidan sintetik adalah Butil Hidroksi 

Anisol (BHA), Butil Hidroksi Toluen (BHT) (Swastika et al, 2013), α-tokoferol, 

β-karoten, dan vitamin C (Barel et al, 2009), sedangkan antioksidan alami dapat 

diperoleh dari buah-buahan dan sayuran pada senyawa seperti katekin dan likopen 

(Swastika et al, 2013).  

Kulit merupakan organ tubuh manusia yang luasnya paling besar dan 

tersebar hampir di seluruh tubuh. Kulit memiliki ketebalan 0,05-3 mm yang 

bagian luarnya lebih tebal dibandingkan bagian dalam dan bagian tertutupnya 

(Ningsih, 2014). Kulit terbagi menjadi 3 lapisan yaitu epidermis, dermis, dan 

hipodermis. Pada lapisan epidermis terdapat lapisan malpighi yang terkandung 

pigmen melamin yang memberikan warna pada kulit. Lapisan malpighi berfungsi 

sebagai pelindung dari bahaya sinar matahari terutama sinar UV (Ningsih, 2014). 

Jika lapisan ini terpapar terus menerus, akan menyebabkan kerusakan pada 

lapisan epidermis.  

Sediaan topikal ada berbagai macam, salah satunya sediaan krim. Krim 

adalah sediaan setengah padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat 

terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Keuntungan pada sediaan 

krim adalah kenyamanan, dapat dipakai di daerah lipatan dan kulit berambut. 

Sediaan krim terdapat 2 tipe yaitu tipe m/a (minyak dalam air) dan tipe a/m (air 

dalam minyak) (Yanhendri, 2012). Tipe m/a mengandung kadar air yang lebih 

tinggi sehingga bila dioleskan pada kulit fase air tersebut akan menguap dan 

memberikan rasa dingin pada kulit (Anggraini et al, 2005).  

Formulasi pada sediaan krim akan mempengaruhi kecepatan dan jumlah zat 

yang diabsorbsi. Pemilihan bahan basis harus tepat karena akan berpengaruh 

terhadap absorbsi obat. Zat aktif dalam sediaan krim akan bercampur ke dalam 

basis yang sesuai dengan karakteristik bahan aktif tersebut sehingga dapat 

membawa zat aktif untuk kontak dengan permukaan kulit dan dapat berpenetrasi 
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ke dalam lapisan dan jaringan kulit sehingga didapatkan efek yang diinginkan 

(Ningsih, 2014).  

Berdasarkan uraian diatas, akan dilakukan penelitian sediaan tentang 

vanishing cream atau krim tipe m/a dengan berbagai kadar (10%, 15%, 20%). 

Digunakan sediaan krim karena dari penelitian sebelumnya yaitu ekstrak biji 

kakao menggunkaan sediaan krim yaitu basis vanishing cream, selain itu sediaan 

vanishing cream bersifat mudah dicuci dan tidak lengket. Pada penelitian ini akan 

dilakukan evaluasi karakteristik fisika, kimia, aseptabilitas dan efektivitas daya 

antioksidan sediaan krim lemak kakao (Theobroma cacao L.). Dilakukan uji daya 

antioksidan karena pada penelitian sebelumnya belum dilakukan pengujian 

antioksidan pada krim ekstrak biji kakao. Untuk pengujian efektivitas antioksidan 

dalam lemak kakao (Theobroma cacao L) secara in vitro dilakukan dengan 

metode DPPH menggunakan spektrofotometer UV-Vis yang diamati pada 

panjang gelombang 400-700. 

Untuk menguji antioksidan digunakan metode peredam DPPH (2,2-Difenil-

1-Pikrilhidrazil). Metode ini merupakan metode yang cepat, sederhana, dan murah 

untuk mengukur kapasitas antioksidan dari suatu sampel dengan menggunakan 

radikal bebas (Sari, 2014). 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh konsentrasi lemak kakao krim tipe m/a terhadap 

karakteristik fisik (organoleptis, viskositas, daya sebar), kimia (pH) dan 

aseptabilitas? 

2. Bagaimana pengaruh konsentrasi krim lemak kakao tipe m/a terhadap 

aktivitas daya antioksidan? 

3. Pada kadar konsentrasi berapa yang mempunyai aktivitas daya antioksidan 

yang tertinggi dan karakteristik fisik (organoleptis, viskositas, daya sebar), 

kimia (pH) dan aseptabilitas yang optimal? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Menentukan pengaruh konsentrasi lemak kakao krim tipe m/a terhadap 

karakteristik fisik (organoleptis, viskositas, daya sebar), kimia (pH) dan 

aseptabilitas. 
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2. Menentukan pengaruh konsentrasi krim lemak kakao tipe m/a terhadap 

aktivitas daya antioksidan. 

3. Menentukan sediaan dengan konsentrasi krim lemak kakao tipe m/a yang 

mempunyai aktivitas daya antioksidan tertinggi dan karakteristik fisik 

(organoleptis, viskositas, daya sebar), kimia (pH) dan aseptabilitas yang 

optimal. 

1.4. Hipotesis Penelitian 

1. Dengan semakin meningkatnya konsentrasi lemak kakao dengan kadar 10%, 

15%, 20% krim tipe m/a, maka semakin meningkatkan  aktivitas daya 

antioksidan. 

2. Dengan berbagai konsentrasi lemak kakao dengan kadar 10%, 15%, 20% 

didapatkan sediaan krim yang terbaik.  

1.5. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan data 

ilmiah pada pengembangan formulasi krim lemak kakao tipe m/a (minyak dalam 

air) sebagai antioksidan.  


