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ABSTRAK 

 

 Penggunaan coklat memiliki beberapa manfaat diantaranya sebagai bahan 
kosmetik. Salah satu yang dapat kita gunakan adalah warnanya. Warna coklat bisa 
dijadikan bahan pewarna alami untuk kosmetik. Untuk itu, dilakukan penelitian tentang 
pemanfatan coklat sebagai bahan dasar pembuat eyebrow gell. 

 Pada penelitian ini, bubuk coklat dicampurkan dengan kemiri, minyak zaitun, dan 
tepung maizena. Kemudian dimasak dengan api kecil dan aduk. Lalu saat sudah 
mengental tunggu hingga dingin dan saring agar ampas tidak tercampur. 

 Hasil penelitian ini adalah hampir seluruh responden menyatakan apabila semua 
bahan penelitian dicapur dan dimasak, akan menghasilkan tekstur yang kental dan lebih 
mudah diaplikasikan ke alis daripada hanya dicampurkan tanpa dimasak. 

 Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa coklat dapat digunakan sebagai 
eyebrow gell.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Kosmetik adalah perawatan yang digunakan untuk 

memperindah penampilan manusia. Kosmetik pada umumnya 

terbuat dengan campuran bahan kimia, tetapi ada beberapa yang 

tebuat dari bahan alami seperti sisik ikan, lendir keong dan masih 

banyak lagi. 

 Kosmetik sudah ada sejak berabad-abad lalu. Hingga saat 

ini kosmetik sudah menjadi suatu yang harus dimiliki oleh wanita, 

dari remaja hingga dewasa. Bagi para wanita, kosmetik digunakan 

untuk mempercantik penampilan mereka dan salah satu cara agar 

mereka lebih percaya diri. Contoh kosmetik yang banyak 

digunakan saat ini diantaranya adalah bedak, blush on, lipstik dan 

pensil alis. 

 Produk kecantikan yang memiliki fungsi untuk membentuk 

dan merapihkan, memiliki berbagai macam warna. Saat ini warna 

yang sering digunakan adalah hitam, coklat muda, dan coklat tua 

sesuai selera masing masing. Namun ada beberapa produk 

eyebrow yang terdapat bahan-bahan yang tidak dianjurkan bahkan 

hingga ada yang dapat menimbulkan penyakit kanker. Terkadang 

para wanita hanya melihat harga tanpa memedulikan kandungan 

yang terdapat di dalamnya. 

 Seiring berkembangnya waktu masyarakat mulai 

memproduksi sendiri kosmetik dengan bahan alami. Seperti 

menggunakan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, hingga 

memanfaatkan sesuatu yang ada didapur. Salah satunya adalah 

bubuk coklat. 

 



2 
 

2 
 

 Coklat atau Theobroma cocoa merupakan salah satu 

tanamanan sub-tropis yang mula-mula tumbuh di daerah Amazon 

utara sampai ke Amerika Tengah sampai dengan bagian Selatan 

Meksiko. Orang-orang Olmec memanfaatkan pohon kokoa sebagai 

bahan pembuatan coklat. 

 Banyak manfaat coklat untuk kecantikan, diantaranya 

sebagai antioksidan, dapat mencerahkan kulit, bahkan dari 

warnanya kita bisa menanfaatkannya untuk membuat eyebrow. 

 Pada awalnya coklat diperkenalkan di Indonesia pada tahun 

1560 di Sulawesi Utara dari bangsa spanyol diperoleh dari 

Venezuela. Produksi coklat relatif rendah dan peka terhadap 

serangan hama dan penyakit. Namun karna rasanya yang enak 

coklat diperluas di Jawa Timur dan Jawa Tengah. 

 Karna sangat berkembang pesat, hingga saat ini hampir 

seluruh wilayah indonesia tumbuh tanaman kakao. Meskipun 

demikian, sulawesi daerah penghasil kakao terbesar di Indonesia. 

 Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk memberi 

alternatif kosmetik yang berbahan dasar alami tanpa bahan kimia 

yaitu dengan menggunakan bahan dasar coklat. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Perumusan masalah pada penelitian ini adalah “apakah 

bubuk coklat dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan 

eyebrow gel? ” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk membuktikan bahwa bubuk coklat dapat digunakan 

sebagai bahan dasar pembuatan eyebrow gel. 

2. Tujuan Khusus 

Untuk membuat eyebrow gel berbahan dasar coklat. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi kepada masyarkat bahwa bubuk coklat 

dapat dijadikan sebagai bahan dasar pada eyebrow gel. 

2. Mengurangi penggunaan bahan kimia pada kosmetik. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Pustaka 

 

1. Kosmetik 

  Istilah kosmetik, yang dalam bahasa Inggris “cosmetics”, 

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

yang dipakai dalam usaha untuk mempercantik diri ini, dahulu 

diramu dari bahan-bahan alami yang terdapat di lingkungan sekitar. 

Sekarang kosmetik dibuat tidak hanya dari bahan alami tetapi juga 

bahan buatan dengan maksud untuk meningkatkan kecantikan 

(Wasitaatmadja, 1997). 

  Definisi kosmetik dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 

445/Menkes/Permenkes/1998 adalah sebagai berikut : “Kosmetik 

adalah sediaan atau paduan bahan yang siap untuk digunakan 

pada bagian luar badan (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ 

kelamin bagian luar), gigi, dan rongga mulut, untuk membersihkan, 

menambah daya tarik, mengubah penampakan, melindungi supaya 

tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan tetapi tidak 

dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu 

penyakit”.1 

  Menurut Retno Iswari (2007) 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 dan rambut 

                                                           
1 Anonim, 2016, Definisi Kosmetika, Diakses dari : http://ilmuef.blogspot.com/2016/02/defenisi-
kosmetika.html?m=1, pada tanggal 11 september 2018, pukul 17.00 WIB 

 

http://ilmuef.blogspot.com/2016/02/defenisi-kosmetika.html?m=1
http://ilmuef.blogspot.com/2016/02/defenisi-kosmetika.html?m=1
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dari kerusakan sinar ultra violet, polusi dan faktor lingkungan yang 

lain, mencegah penuaan, dan secara umum membantu seseorang 

lebih menikmati dan menghargai hidup. 2 

 

2. Pensil Alis 

  Pensil alis atau yang biasa disebut eyebrow adalah salah 

satu peralatan make up yang banyak digunakan oleh wanita. Meski 

memiliki bentuk yang sama, namun pensil alis untuk peralatan 

make up berbeda dengan pensil biasa yang digunakan untuk 

menulis di kertas.  

Berdasarkan jenis dan bentuknya, eyebrow dibedakan menjadi: 

a. Pensil alis 

 Jenis ini biasa digunakan untuk membentuk dan 

menegaskan garis alis. Biasanya ada beberapa pensil alis yang 

sudah termasuk dengan sikat alis yang nantinya berfungsi untuk 

merapikan alis sehingga hasil akhirnya terkesan lebih alami 

karena tidak terlalu tebal. 

 

b. Eyebrow Powder 

 Bentuk dan kemasannya mirip eyeshadow. jika memiliki alis 

tebal namun jarang-jarang dan tidak rapi bisa memilih eyebrow 

jenis ini. Mengaplikasikannya sama dengan eyeshadow, bisa 

juga menggunakan kuas. Efek yang dihasilkan eyebrow powder 

ini adalah warna yang lebih menyatu pada alis sehingga tampak 

natural. 

 

 

                                                           
2 Sugeng, 2017, Fungsi Kosmetik, Pengertian Kosmetik dan Tujuan Penggunaan Kosmeti,  Diakses 
dari : https://pintubelajarcerdas.blogspot.com/2017/01/fungsi-kosmetik-pengertian-kosmetik-
dan.html, pada tanggal 11 September, pukul 17.20 WIB 

 

https://pintubelajarcerdas.blogspot.com/2017/01/fungsi-kosmetik-pengertian-kosmetik-dan.html
https://pintubelajarcerdas.blogspot.com/2017/01/fungsi-kosmetik-pengertian-kosmetik-dan.html
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c. Eyebrow Gel 

 Bentuk dan kemasannya mirip dengan eyeliner gel. Bahkan 

kuas yang digunakan bentuknya juga sama. Eyebrow jenis ini 

mulai banyak diminati sebagai alternatif lain dari eyebrow. 

Warnanya juga beragam, mulai dari hitam, cokelat tua, pirang 

dan cokelat keabu-abuan. 

 

d. Eyebrow Maskara 

 Eyebrow maskara sangat menyerupai maskara. 

Perbedaannya terletak pada kuasnya. Jika maskara untuk bulu 

mata berukuran besar, maka kuas eyebrow maskara lebih kecil 

dan lancip di bagian ujungnya. Eyebrow maskara bermanfaat 

untuk menambahkan atau merapikan alis yang sudah tebal 

tanpa bantuan pensil alis.  

 

e. Eyebrow Tint 

 Eyebrow tint berbentuk cair dan bentuknya lebih mirip 

eyeliner yang berbentuk spidol. Warna yang tersedia biasanya 

cokelat tua dan muda. Digunakan untuk mengisi sela-sela alis 

yang tidak ditutupi rambut.3 

 

3. Coklat (Theobroma cacao) 

  Coklat berasal dari kakao (Theobroma cacao) yang menurut 

para sejahrawan diperkirakan pertama kali tumbuh di daerah 

Amazon Utara hingga ke Amerika Tengah hingga Chiapas daerah 

paling selatan Mexico. Orang-orang suku Olmec memanfaatkan 

pohon kakao untuk membuat “coklat”. Penggunaan coklat paling 

awal ditemukan di Puerto Escondido, Honduras pada sekitar tahun 

1100-1400 SM. 

                                                           
3 Ive, 2016, Mengenal Macam Macam Eyebrow, Diakses dari : http://beautynesia.id/4515, pada 
tanggal  11 September 2018, pukul 17.40 WIB 

 

http://beautynesia.id/4515
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  Awalnya kakao tidak diperuntukan untuk minuman saja, 

namun karna banyak mengandung selaput putih biji kakao lebih 

banyak digunakan sebagai sumber gula untuk minuman beralkohol. 

  Didaerah Meso Amerika buah pohon kakao ini dikonsumsi 

sebagai xocolati yang artinya minuman pahit. Namun, tampaknya 

coklat dianggap sebagai simbol kemakmuran bagi mereka. 

  Cara menyajikannya juga tidak sembarangan. Yaitu dengan 

memegang wadah cairan ini setinggi dada, lalu menuangkan ke 

wadah lainnya di tanah. Penyaji yang ahli bisa menghasilkan busa 

tebal, bagian yang menjadikan minuman ini jadi begitu bernilai. 

Busa ini dihasilkan oleh lemak kokoa (cocoa butter). Mereka 

mempunyai kebiasaan penting yaitu meminum dan memakan bubu 

yang mengandung coklat. 

  Biji dari pohon kakao ini sangat pahit sehingga harus 

difermentasi agar rasanya bisa diperoleh. Setelah dipanggang dan 

diproses menjadi bubuk, hasilnya adalah bubuk coklat atau kokoa.4 

- Klasifikasi tanaman kakao 

Kingdom  : Plantae 

Sub Kingdom : Viridiplantae 

Infra Kingdom : Streptophyta 

Super Divisi  : Embryophyta 

Divisi   : Tracheophyta 

Sub Divisi : Spermatophytina 

Kelas   : Magnoliophyta 

Ordo   : Malvales 

Famili   : Malvaceae 

Genus  : Theobroma L 

Spesies : Theobroma cacao L5 

                                                           
4 Miss June, 2018, Sejarah Coklat, Diakses dari : https://missjunecompany.com/sejarah-coklat/, 
pada tanggal 11 September 2018, pukul 18.20 WIB 
 

 

https://missjunecompany.com/sejarah-coklat/
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B. Hipotesis 

 Hipotesis dari penelitian ini adalah bubuk coklat dapat 

dijadikan sebagai eyebrow gel. 

 

 

  

                                                                                                                                                               
5 Anonim. 2015. Klasifikasi dan Ciri Ciri Morfologi Kakao. Diakses dari : 
http://www.materipertanian.com/klasifikasi-dan-ciri-ciri-morfologi-kakao/, pada tanggal 11 
September 2018, pukul 19.00 WIB 

 

http://www.materipertanian.com/klasifikasi-dan-ciri-ciri-morfologi-kakao/
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis Penelitian dan Rancangan Penelitian 

 Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah metode 

eksperimental deskriptif. Dimana penelitian ini mendeskripsikan 

suatu kejadian atau keadaan. 

 

B. Definisi Operasional 

 Variabel penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Variabel bebas : bubuk coklat 

2. Variabel terikat : eyebrow gel 

 

C. Populasi dan Sampel 

 Pada penelitian ini, populasi yang digunakan adalah semua 

jenis coklat. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 3 

sendok makan coklat bubuk. 

 

D. Instrumen dan Bahan Penelitian 

 Instrumen penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Alat : 

a. Mangkok kecil 

b. Sendok teh 

c. Kompor 

d. Saringan  

e. Wajan  

f. Parutan  

 

2. Bahan : 

a. Coklat bubuk 
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b. Minyak zaitun 

c. Tepung maizena 

d. Kemiri  

 

E. Cara Penelitian 

Cara membuat eyebrow dari coklat : 

1) Alat dan bahan disiapkan. 

2) Dua buah kemiri diparut dan diletakkan di mangkok kecil. 

3) Wajan diletakkan di atas kompor dengan api kecil. 

4) Minyak zaitun dimasukkan ke wajan sebanyak 3 sdm. 

5) Coklat bubuk dimasukkan ke wajan sebanyak 3 sdt . 

6) Tepung maizena dimasukkan ke wajan sebanyak 2 sdt. 

7) Kemudian, kemiri yang sudah diparut dimasukkan ke 

wajan. 

8) Semua adonan di aduk hingga merata dan mengental. 

9) Warna campuran disesuaikan dengan warna kulit. Jika 

ingin hasil yang lebih hitam, gunakan kemiri                       

lebih banyak. 

10) Setelah warnanya sesuai, adonan disaring dan 

dimasukkan ke dalam mangkok kecil, tunggu hingga dingin 

dan siap digunakan. 

 

Uji Organoleptik 

1) Penggunaan Penggunaan eyebrow gel yang sudah diuji 

organoleptik kepada 10 orang responden 

2) Masing masing responden akan mencoba menggunakan 

eyebrow gel yang telah dibuat 

3) Masing masing responden akan memberi keterangan 

tentang eyebrow gel yang sudahh dibuat dengan empat 

kategori yaitu tidak suka, kurang suka, suka, dan sangat 

suka 

4) Hasil uji akan dimasukkan ke dalam tabel untuk dianalisa 
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F. Tempat dan Waktu 

Tempat : SMA Al Muslim Tambun 

Waktu  : Selasa, 2 Oktober 2018 

 

G. Analisis Hasil 

 Teknis analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

menganalisa hasil uji organoleptik terhadap warna dan tekstur 

eyebrow pada saat digunakan kepada 10 orang responden. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A.  Hasil Penelitian 

Setelah dilakukan penelitian coklat dalam pembuatan eyebrow 

yang diujikan kepada 10 orang responden diperoleh hasil seperti 

pada tabel : 

 

- Percobaan pertama 

Tabel 4.1 hasil uji organoleptik eyebrow gel dari coklat 

percobaan 1 

 

Responden 
Warna Tekstur Aroma ketahanan 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Responden 

1 
   √   √     √  √   

Responden 

2 
   √   √     √   √  

Responden 

3 
  √     √    √   √  

Responden 

4 
  √     √    √   √  

Responden 

5 
  √    √     √   √  

Responden 

6 
   √    √    √   √  

Responden 

7 
   √   √     √  √   

Responden    √  √      √  √   
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8 

Responden 

9 
  √    √     √   √  

Responden 

10 
   √   √     √   √  

 

Keterangan :  

1. Tidak suka 2. Kurang suka  3. Suka  4. Sangat suka 

 

Tabel 4.2 presentase hasil uji organoleptik eyebrow gel dari coklat 

percobaan 1 

 

Kriteria 
Presentase 

Tidak suka Kurang suka Suka Sangat suka 

Warna 0% 0% 40% 60% 

Tekstur 0% 10% 60% 30% 

Aroma 0% 0% 0% 100% 

Ketahanan 0% 30% 70% 0% 

 

 

- Percobaan kedua 

Tabel 4.3 hasil uji organoleptik eyebrow gel dari coklat 

percobaan 2 

 

Responden 
Warna Tekstur Aroma ketahanan 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Responden 

1 
   √    √    √   √  

Responden 

2 
   √    √    √   √  

Responden    √    √    √   √  
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3 

Responden 

4 
   √    √    √   √  

Responden 

5 
   √   √     √   √  

Responden 

6 
   √    √    √    √ 

Responden 

7 
   √   √     √   √  

Responden 

8 
   √  √      √  √   

Responden 

9 
   √    √    √   √  

Responden 

10 
   √    √    √    √ 

 

 

Keterangan :  

1. Tidak suka 2. Kurang suka  3. Suka  4. Sangat suka 

 

Tabel 4.4 presentase hasil uji organoleptik eyebrow gel dari coklat 

percobaan 2 

 

Kriteria 
Presentase 

Tidak suka Kurang suka Suka Sangat suka 

Warna 0% 0% 0% 100% 

Tekstur 0% 10% 20% 70% 

Aroma 0% 0% 0% 100% 

Ketahanan 0% 10% 70% 20% 
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B. Pembahasan 

 Telah diuji organoleptik sebanyak 2 kali percobaan kepada 

10 orang responden yang sama. Pada percobaan pertama, 

memiliki kendala diantaranya pada tekstur eyebrow gel. Karena 

tidak dimasak sehingga sulit bercampur dan tektsturnya 

menggumpal lebih kepadat. Responden menyatakan untuk uji 

warna 60% sangat suka karena warnanya yang coklat tua sesuai 

dengan kulit responden, untuk uji tekstur 30% sangat suka karena 

dengan tekstur lebih kepadat beberapa responden agak sulit untuk 

mengaplikasikan kealis, untuk uji aroma 100% sangat suka karena 

wangi yang tidak mengganggu, dan untuk uji ketahanan hanya 70% 

responden menyukainya karena eyebrow gel ini bertahan lama jika 

tidak terkena air. 

 Percobaan kedua peneliti mencoba dengan teknik dan 

komposisi yang berbeda dengan cara memasak semua bahan 

bahan dengan api kecil dan menghasilkan tekstur yang lebih kental. 

Responden menyatakan untuk uji warna 100% sangat suka karena 

warnanya yang lebih gelap dari sebelumnya, untuk uji tekstur 70%  

sangat suka karena tekstur yang kental sehingga lebih mudah 

untuk mengaplikasikannya ke alis, untuk uji aroma 100% sangat 

suka dan untuk uji ketahanan 70% suka. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa coklat dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

dasar pembuatan eyebrow gel. 

 

B. Saran  

 Saran untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut: 

1. Penelitian selanjutnya disarankan agar penggunaan coklat 

sebagai bahan kosmetik lebih meningkatkan daya tahan dan 

tekstur dalam pembuatan eyebrow gel. 

2. Untuk masyarakat, ternyata coklat bisa digunakan sebagai 

bahan dasar pembuatan eyebrow gel yang aman. 
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LAMPIRAN 

 

 

Gambar 1. Tepung maizena 

 

 

Gambar 2. Kemiri parut 
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Gambar 3. Coklat bubuk 

 

 

Gambar 4. Minyak zaitun 
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Gambar 5. Semua bahan dimasukkan  

kedalam wajan 

 

 

Gambar 6. Semua bahan tercampur dan 

sudah kental 
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Gambar 7. Sebelum menggunakan eyebrow gel 

berbahan dasar coklat 

 

 

Gambar 8. Setelah menggunakan eyebrow gel 

Berbahan dasar coklat 
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