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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

Radikal bebas merupakan senyawa yang sangat reaktif karena mempunyai 

elektron bebas yang tidak berpasangan (Andayani dkk., 2008). Apabila radikal 

bebas terlalu banyak dalam tubuh dapat memicu adanya stress oksidatif sel, 

sehingga terjadi ketidakseimbangan antara radikal bebas dengan antioksidan alami 

di dalam tubuh. Hal ini bisa memicu terjadinya penyakit degeneratif seperti 

hipertensi, kardiovaskuler, diabetes mellitus, kanker dan gejala penuaan (Juniarti 

dkk., 2009). 

Dewasa ini, kaum wanita banyak yang menggunakan berbagai macam 

sediaan kosmetika baik yang berfungsi untuk merawat kulit maupun untuk tata 

rias. Kosmetika jadi salah satu kebutuhan sehari-hari setiap orang. Seiring dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan serta industri, beberapa ragam kosmetika terus 

menerus berkembang dipasaran, mulai dari kosmetika alami maupun kimiawi 

dengan berbagai jenis kosmetika yang mempunyai fungsi serta manfaat spesifik 

yang bermunculan di masyarakat (Muliyawan dan Suriana, 2013). Kosmetika 

yang digunakan akhir-akhir ini banyak menggunakan kosmetik yang memiliki 

antioksidan yang tinggi. Menurut Rohdiana dkk., (2015) dalam Kodama dkk., 

(2009), teh hijau memiliki kandungan flavonoid yang tinggi terutama katekin (20–

30% dari berat kering) yang bisa digunakan sebagai antioksidan.  

Sediaan kosmetika yang sekarang sering dijumpai yang mempunyai akivitas 

antioksidan tinggi seperti teh hijau (Camellia sinensis L.), dimana bahan baku 

ekstrak yang lazim digunakan tersebut diperoleh dari beberapa supplier. Untuk 

mengetahui kandungan senyawa polifenol dan tanin serta senyawa flavonoid 

dalam ekstrak cair Camellia sinensis maka akan dilakukan uji penapisan 

fitokimia. Dan untuk mengetahui aktifitas antioksidan yang terkandung dalam 

ekstrak cair Camellia sinensis L. yang diperoleh dari PT.A, PT. B dan PT.C 

dilakukan dengan menggunakan metode DPPH.  
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Bagan Kerangka Konseptual 

 

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual 

 

Radikal bebas berperan dalam munculnya berbagai penyakit degeneratif, 

sehingga tubuh membutuhkan senyawa antioksidan  

Ekstrak Camellia sinensis banyak dimanfaatkan oleh pabrik kosmetik 

sebagai antioksidan alami dalam berbagai macam sediaan 

Camellia sinensis L. memiliki kandungan senyawa flavonoid yang 

tinggi terutama katekin (20-30% dari berat kering) yang bisa digunakan 

sebagai antioksidan 

Ekstrak Camellia sinensis yang sering digunakan dalam bentuk liquida atau 

bentuk cair 

Perbedaan aktivitas antioksidan 

ekstrak cair Green Tea yang 

diperoleh dari  PT. A, PT. B dan PT. 

C diuji dengan metode DPPH 

Untuk mengetahui senyawa flavonoid 

dalam ekstrak cair Green Tea akan di 

uji dengan penapisan fitokimia. 
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