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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini masyarakat belum banyak mengetahui tentang khasiat teh 

hijau (green tea) dan mereka lebih sering mengkonsumsi teh hitam (teh biasa) 

daripada teh hijau, padahal teh hijau mempunyai banyak sekali khasiat 

diantaranya adalah anti kanker, anti diabetes, anti kolesterol tinggi, anti bakteri, 

anti virus dan anti osteoporosis. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman 

yang sama yaitu Camellia sinensis. Yang membedakan diantara keduanya adalah 

cara pembuatannya. Teh hijau dibuat melalui inaktivasi enzim polifenol oksidase 

di dalam daun teh segar, adapun inaktivasi enzim polifenol oksidase teh hijau 

dapat dilakukan melalui pemanasan (udara panas) dan penguapan (steam/uap air), 

sedangkan teh hitam dibuat melalui oksidasi kation dalam daun segar dengan 

katalis polifenol oksidase atau disebut dengan fermentasi. Perbedaan utama yang 

cukup berarti dari kedua jenis teh tersebut ada pada kandungan katekin. 

Kandungan ketekin teh hijau lebih tinggi daripada teh hitam (Syah, 2006). 

Di dalam teh terdapat beberapa jenis katekin yaitu epikatekin (EC), 

epikatekin galat (ECG), epigallokatekin (EGC), epigallokatekin galat (EGCG), 

gallokatekin, dan katekin. EGCG merupakan suatu antioksidan yang kuat di 

samping menghambat sel kanker, EGCG juga membunuh sel kanker tanpa 

membahayakan sel normal. Selain itu EGCG efektif menurunkan LDL kolesterol 

dan menghambat terjadinya penggumpalan darah (Syah, 2006). Teh hijau 

memiliki aktivitas antioksidan 6 kali lebih potensial dibandingkan dengan teh 

hitam. Kemampuan katekin teh hijau menangkap radikal bebas 100 kali lebih 

efektif daripada vitamin C dan 25 kali lebih efektif daripada vitamin E (Syah, 

2006; Supplementwatch., 2006; Pambudi, 2006). Selain dikonsumsi dalam bentuk 
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minuman, teh hijau dalam bentuk ekstrak juga dimanfaatkan untuk pembuatan 

produk-produk farmasi, toiletri dan kosmetik (Hartoyo, 2003). 

Kebutuhan kosmetika hampir menjadi kebutuhan yang dianggap penting 

bagi sebagian orang. Berbagai jenis produk kosmetika digunakan untuk perawatan 

agar dapat tampil lebih menarik. Kosmetika merupakan campuran bahan yang 

dikenakan pada kulit manusia untuk membersihkan, memelihara, menambah daya 

tarik, serta mengubah rupa (Wasitaatmadja 1997).  

Lotion merupakan salah satu bentuk sediaan kosmetik. Lotion 

didefinisikan sebagai campuran dari dua cairan yang tidak saling bercampur, yang 

distabilkan dengan sistem emulsi dan jika ditempatkan pada suhu ruang, 

berbentuk cairan yang dapat dituang (Rieger 1994). Menurut Silva et al. (2006), 

emulsifikasi merupakan proses pendispersian suatu larutan ke dalam larutan yang 

tidak saling bercampur. Emulsi berbentuk droplet dan ukurannya dipengaruhi oleh 

laju pengadukan selama proses emulsifikasi. 

Emulsifier atau pengemulsi merupakan bahan yang penting dalam 

pembuatan lotion karena molekul emulsifier memiliki gugus polar maupun non 

polar sehingga pada satu sisi akan mengikat minyak yang non polar dan di sisi 

lain juga akan mengikat air yang polar. Hal ini berhubungan dengan hidrofil 

lipofil balance yaitu keseimbangan antara komponen yang larut air dan larut 

minyak (Schmitt 1996). Emulsifier akan membentuk lapisan tipis (film) yang 

menyelimuti partikel dan mencegah partikel tersebut bersatu dengan partikel 

sejenisnya. Emulsi mengandung lebih dari satu emulsifier karena kombinasi dari 

beberapa emulsifier akan menambah kesempurnaan sifat fisik maupun kimia dari 

emulsi. Untuk mendapatkan sistem emulsi yang stabil, dipilih emulsifier yang 

larut dalam fase yang dominan, yaitu fase pendispersi. Asam stearat, gliseril 

monostearat, dan setil alkohol merupakan emulsifier yang dapat digunakan dalam 

produk emulsi, serta bahan-bahan sintesis dan semisintesis seperti metilselulosa, 
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karboksimetilselulosa dan karbopol yang merupakan polimer vinil sintetis dengan 

gugus karboksil yang terionisasi (Suryani et al, 2000). 

Untuk mengatur kekentalan dan mempertahankan kestabilan produk 

dengan mencegah terpisahnya partikel dari emulsi digunakan bahan pengental 

(thickener). Umumnya water soluble polymers yang digunakan sebagai bahan 

pengental diklasifikasikan sebagai polimer natural, semi sintetis polimer, dan 

polimer sintetis (Mitsui 1997). Pengental polimer seperti gum-gum alami, 

derivatif selulosa, dan carbomer lebih sering digunakan dalam emulsi 

dibandingkan dalam formulasi berbasis surfaktan. Penggunaan  thickener dalam 

pembuatan lotion biasa digunakan dalam proporsi yang kecil yaitu di bawah 2,5% 

(Schmitt 1996). 

Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menghambat reaksi radikal 

bebas dalam tubuh (Rohman, 2005). Radikal bebas dikenal juga sebagai spesies 

oksigen reaktif. Spesies oksigen reaktif ini berperan dalam proses penuaan kulit 

dan terlibat dalam proses photoaging. Radikal bebas dibentuk secara alamiah 

melalui metabolisme normal tetapi dapat juga dihasilkan oleh efek dari luar. 

Untuk mencegah stress oksidatif oleh oksidan perlu ditambahkan antioksidan. 

Maka pada penelitian ini akan dilakukan penentuan karakteristik fisik dan 

aseptabilitas suatu sediaan lotion ekstrak teh hijau (Camellia sinensis L.) sebagai 

antioksidan menggunakan emulgator CMC Na atau carbomer. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh penggunaan emulgator CMC Na (0,5%, 0,75%) 

atau carbomer (0,25%, 0,5%) dalam sediaan lotion ekstrak teh hijau 

(Camellia sinensis L.) terhadap karakteristik fisik dan aseptabilitas 

sediaan lotion? 
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2. Pada kadar berapakah penggunaan emulgator CMC Na (0,5%, 0,75%) 

atau carbomer (0,25%, 0,5%) yang dapat memberikan karakteristik fisik 

dan aseptabilitas terhadap sediaan lotion ekstrak teh hijau (Camellia 

sinensis L.)? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui formulasi yang tepat dari 

sediaan lotion ekstrak teh hijau (Camellia sinensis L.) dengan CMC Na 

(0,5%, 0,75%) atau carbomer (0,25%, 0,5%) sebagai emulgator. 

2. Menentukan kadar yang optimal penggunaan emulgator CMC Na (0,5%, 

75%) atau carbomer (0,25%, 0,5%) yang dapat memberikan 

karakteristik fisik dan aseptabilitas terhadap sediaan lotion ekstrak teh 

hijau (Camellia sinensis L.). 

1.4 Hipotesis 

Peningkatan kadar emulgator CMC Na (0,5%, 0,75%) atau carbomer 

(0,25%, 0,5%) yang digunakan dapat meningkatkan karakteristik fisik dan 

aseptabilitas sediaan lotion ekstrak teh hijau. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

formulasi yang baik sediaan lotion yang mengandung ekstrak teh hijau dengan 

menggunakan zat pengemulsi CMC Na (0,5%, 0,75%) atau carbomer (0,25%, 

0,5%) sebagai salah satu usaha peningkatan nilai manfaat dari teh hijau. 


