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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Definisi Teh Hijau 

 Teh dihasilkan dari pucuk daun kering tanaman teh (Camelia sinensis 

Theaceae) melalui proses tertentu. Saat ini teh menjadi minuman paling populer 

kedua setelah air mineral. Secara umum berdasarkan cara atau proses 

pengolahannya, teh dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu teh hijau, 

teh oolong dan teh hitam. Teh hijau dibuat dengan cara menginaktivasi enzim 

oksidase atau fenolase yang ada dalam pucuk daun teh segar, dengan cara 

pemansan atau penguapan menggunakan uap panas, sehingga oksidasi enzimatik 

terhadap katekin dapat dicegah. Teh hitam dibuat dengan cara memanfaatkan 

terjadinya oksidasi enzimatis terhadap kandungan katekin teh. Sedangkan, teh 

oolong dihasilkan melalui proses pemanasan yang dilakukan segera setalah proses 

rolling atau penggulungan daun, tujuannya adalah untuk menghentikan proses 

fermentasi. Oleh karena itu, teh oolong disebut sebagai teh semi-fermentasi, yang 

memiliki karakteristik khusus dibandingkan teh hitam dan teh hijau (Hartoyo, 

2003). 

 Teh hijau pertama kali digunakan sebagai bahan pengobatan di China kuno 

sejak ribuan tahun yang lalu (Chen et al, 2015). Tanaman ini banyak 

diperbudidayakan di asia tenggara sebagai bahan baku pembuatan obat 

tradisional. Konsumsi teh hijau secara teratur dapat meningkatkan system 

pertahanan dan memperbaiki fungsi organ tubuh.Hal ini disebabkan teh hijau 

mengandung polifenol dalam jumlah yang tinggi (Anindita, 2012). Seperti yang 

tercantum dalam warta penelitian dan pengembangan tanaman industri oleh 

Towaha J. (2013) (tabel II.3), kandungan polifenol katekin teh hijau setelah 

pengolahan sebesar 10,04% lebih besar dibandingkan teh oolong 9,49% dan teh 

hitam yang hanya 5,91%. 
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2.1.1 Karakteristik Teh (Camelia sinensis) 

 

 

 

 

	  

	  

Gambar 2.1 Tanaman teh (Camelia sinensis) 

 Tanaman teh merupakan tanaman tahunan yang diberi nama seperti 

Camelia sinensis, Thea sinensis, Camelia thea, dan Camelia theifera. Tanaman 

teh terdiri dari banyak spesies yang tersebar di Asia tenggara, India, Cina Selatan, 

Laos Barat Laut, Muangthai Utara, dan Burma. Camelia sinensis dapat tumbuh 

pada ketinggian 200-2.300 meter di atas permukaan laut (Effendi, 2010). 

 Menurut Mahmood (2010), tanaman teh (Camelia sinensis) diklasifikasikan 

sebagai berikut: 

   Kerjaan : Plantae 

   Divisi  : Spermatophyta (tumbuhan biji) 

   Sub-divisi : Angiospermae (tumbuhan biji terbuka) 

   Kelas  : Dicotyledoneae (tumbuhan berkeping biji dua) 

   Sub kelas : dialypetalae 

   Bangsa  : Theales 

   Suku  : Theaceae 

   Marga  :Camelia 

   Jenis  :Camelia sinensis 

 

 Teh (Camelia sinensis) masuk dalam famili Theaceae.Tanaman teh 

tergolong tanaman perdu dengan tinggi 10-15 m jika tumbuh di alam liar dan 0,6 - 

1,5 m saat dibudidayakan.Daun muda berwarna hijau terang dan daun tua 

berwarna hujau gelap, tunggal, helai daun berbentuk lanset dengan ujung runcing 

dan bertulang menyirip, pangkal daun runcing dan tepinya bergerigi. Memiliki 

panjang 5 - 15 cm dan lebar 4 cm. Tangkai putik pendek dengan panjang kurang 

lebih 1 cm dan berwarna hijau kekuningan. Bunganya berwarna putih, baunya 
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harum, berdiameter 2,5 – 4 cm dengan 7 – 8 petal, berkelamin 2 (dua) dan terletak 

di ketiak daun (Mahmood, 2010). 

2.1.2 Kandungan Senyawa Kimia Teh Hijau 

 Zat bioaktif yang ada dalam daun teh digolongkan menjadi 4 (empat) 

kelompok besar yaitu golongan fenol, golongan bukan fenol, golongan aromatis, 

dan enzim. keempat golongan tersebut saling terkait untuk memberikan aktivitas 

berkhasiat dari daun teh, dengan didukung cara pengolahan yang tepat (Towaha J, 

2013). Teh hijau memiliki aktivitas sebagai antioxidant kuat dengan berbagai 

mekanisme, termasuk peroksidasi antilipid, scavenging (pencarian) radikal bebas, 

metal sequestration, dan penghambat beberapa enzim salah satunya adalah 

enzimxanthineoxidase(Jatuwaparok, 2014). 

2.1.2.1 Golongan Fenol 

(1) Katekin 

 
Gambar 2.2 Struktur kimia katekin (Towaha J, 2013) 

 

 Senyawa katekin merupakan senyawa yang paling penting pada daun teh, 

berfungsi sebagai antioksidan yang dapat meningkatkan kesehatan tubuh.Katekin 

adalah senyawa metabolisme sekunder yang secara alami dihasilkan oleh 

tumbuhan dan termasuk golongan flavonoid. Struktur molekul katekin pada cincin 

A dan B memiliki dua gugus fenol dan satu gugus dihidropirin pada cincin C. 

Katekin juga dapat disebut sebagai polifenol karena ada lebih dari 1 (satu) gugus 

fenol. Kandungan total katekin pada daun teh segar berkisar 13,5-31% dari berat 

daun teh kering (Towaha J, 2013). Katekin pada daun teh merupakan senyawa 

yang sangat kompleks yang tersusun dari komponen senyawa katekin (C), 

epikatekin (EC), epigalokatekin (EGC), epikatekin galat (ECG) epigalokatekin 

B 

C A 
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galat (EGCG).Epigalokatekin galat (EGCG) merupakan komponen utama katekin 

dengan presentase sebesar 13% dihitung dari berat daun teh kering (Jatuwaparok, 

2014). 

(2) Flavanol 

	  

Gambar 2.3 Struktur kimia flavanol (Towaha J, 2013) 

Flavanol merupakan salah satu dari sekian banyak senyawa yang memiliki 

aktivitas sebagai antioksidan alami dan mempunyai kemampuan mengikat 

logam.Selain itu, flavanol juga dapat menguatkan dinding pembuluh 

darah.Senyawa flavanol pada daun teh meliputi senyawa kaemferol, kuersetin, 

dan mirisetin dengan kandungan 3-4% dari berat kering daun (Towaha J, 2013). 

2.1.2.2 Golongan Bukan Fenol 

(1) Karbohidrat 

 Karbohidrat yang terkandung dalam teh adalah 3-5% dari berat daun 

kering yang terdiri dari sukrosa, glukosa, dan fruktosa.Peranan karbohidrat dalam 

pengolahan teh yaitu dapat bereaksi dengan asam-asam amino dan katekin. Pada 

suhu tinggi akan membentuk senyawa aldehid yang menimbulkan aroma seperti 

karamel, bungan, buah, madu dan sebagainya (Towaha J, 2013). 

(2) Pektin 

 Pektin terdiri dari pektin dan asam pektat, dengan kandungan berkisar 4,9-

7,6% dari berat kering daun. Dalam proses pengolahan teh, pektin akan terurai 

menjadi asam pektat dan metil alkohol, sebagian metil alkohol akan menguap ke 

udara dan sebagian akan menjadi ester yang berperan dalam memberikan aroma 
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teh. Dalam suasana asam, asam pektat akan membentuk gel yang berfungsi 

mempertahankan bentuk gulungan daun setelah digiling. Selanjutnya gel akan 

membentuk lapisan di permukaan daun teh yang berperan untuk mengurangi 

oksidasi, pada proses pengeringan lapisan gel akan mengering membentuk lapisan 

mengkilat yang disebut bloom dari teh (Towaha J, 2013). 

(3) Alkaloid 

 Alkaloid dapat memberikan rasa menyegarkan dari teh.Presentase alkaloid 

yang terkandung dalam daun teh antara 3-4% dari berat daun kering alkaloid 

utama dalam daun teh adalah senyawa kafein, theobromin, dan theofolin. Selama 

pengolahan kafein tidak akan terurai, tetapi kafein akan bereaksi dengan katekin 

membentuk senyawa yang menentukan kesegaran (briskness) dari seduhan teh 

(Towaha J, 2013). 

(4) Protein dan Asam Amino 

 Pada teh hitam kandungan protein memiliki peranan sangat besar untuk 

membentuk aroma. Selama proses pelayuan protein akan terurai menjadi asam 

amino. Bersama dengan katekin dan karbohidrat, asam amino akan membentuk 

senyawa aromatis asam amino seperti hidrokarbon, ester, keton, aldehid dan 

alkohol. Asam amino yang banyak berperan dalam pembentukan senyawa 

aromatis adalah alanin, fenil alanin, valin, leusin, dan isoleusin.Kandungan 

protein dan asam amino bebas pada daun teh dihitung dari berat daun kering 

adalah 1,4-5%.Kandungan asam amino bebas pada daun teh sebanyak 50% 

didominasi oleh asam amino L-theanin sisanya berupa asam amino glutamat, 

asam aspartat dan arginin. Asam amino L-theanin dapat  memberikan rasa tenang 

melalui aksinya mendorong terbentuknya gelombang α di otak.(Towaha J, 2013). 

(5) Klorofil dan Zat Warna yang lain 

 Kandungan zat warna dalam daun teh sekitar 0,019% dari berat daun 

kering.Salah satu unsur penentu kualitas teh hijau adalah warnanya, sehingga 

klorofil sangat berperan dalam warna hijau pada teh hijau. Dalam proses oksidasi 

enzimatis pada pengolahan teh hitam, klorofil yang berwarna hijau segar 

mengalami penguraian menjadi feofitin yang berwarna hitam. Sebagian warna 

karetenoid akan teroksidasi menjadi substansi mudah menguap yang terdiri dari 

aldehid dan keton tak jenuh yang berperan memberikan aroma seduhan teh. 
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Sedangkan sebagian karetenoid lainnya berperan dalam memberi warna kuning 

jingga (Towaha J, 2013). 

(6) Vitamin-Vitamin 

 Vitamin A, B1, B2, B3, B5, C, E dan K merupakan vitamin-vitamin yang 

terkandung dalam daun teh. Kandungan vitamin-vitamin tersebut pada daun teh 

hijau lebih tinggi dibandingkan teh hitam, karena vitamin-vitamin tersebut sangat 

peka terhadap proses oksidasi dan suhu tinggi. Pada teh hijau kandungan vitamin 

B (B1, B2, B3, dan B5) lebih besar 10 kali lipat dari sayuran, selain itu kandungan 

vitamin C nya juga lebih tinggi dari buah apel, jeruk, ataupun tomat. Dalam satu 

cangkir teh hijau mengandung 100-200 IU vitamin E dan 300-500 IU vitamin K 

(Towaha J, 2013). 

(7) Mineral 

 Kandungan mineral dalam daun teh sekitar 4-5% dari berat daun 

kering.Jenis mineral yang terkandung dalam daun teh adalah K, Na, Mg, Ca, F, 

Zn, Mn, Cu dan Se.Mineral F merupakan mineral yang kandungannya paling 

tinggi di antara jenis mineral lainnya yng terkandung dalam daun teh. Mineral F 

memberikan maanfaat pada gigi dengan membantu mempertahankan dan 

menguatkan gigi agar terhindar dari karies(Towaha J, 2013). 

2.1.2.3 Golongan Aromatis 

 Senyawa aromatis erat kaitannya dengan aroma teh. Senyawa aromatis 

pembentuk aroma teh merupakan senyawa volatile (mudah menguap), baik yang 

terkandung secara alamiah pada dau teh maupun yang terbentuk sebagai hasil 

reaksi biokimia pada proses pengolahan teh (pelayuan, penggulungan, oksidasi 

enzimatis atau pengeringan). Senyawa aromatis yang terbentuk secara alamiah 

jumlahnya jauh lebih sedekit dibanding yang terbentuk selama proses pengolahan 

teh. Senyawa aromatis alamiah antara lain linalool, linalool oksida, geraniol, 

benzil alkohol, etil salisilat, n-heksan dan cis-3-heksanol (Towaha J, 2013). 

2.1.2.4 Golongan Enzim 

 Enzim yang terkandung dalam daun teh adalah invertase, amilase, β-

glukosidase, oksimetalase, protease, dan peroksidase yang berperan sebagai 

biokatalisator pada setiap reaksi kimia tanaman. Selain enzim-enzim tersebut 

terdapat enzim polifenol oksidase yang berperan dalam proses oksidasi katekin. 
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Enzim polifenol oksidase terdapat dalam kloroplast, dan katekin berada dalam 

vakuola, sehingga enzim polifenol oksidase dan katekin tidak akan pernah 

bereaksi kecuali jika ada kerusakan sel (Towaha J, 2013). 

2.1.3 Kegunaan dan Manfaat Teh Hijau 

 Teh hijau mengandung antioksidan polifenol dengan kadar yang cukup tinggi, 

khususnya katekin. Salah satu sifat antioksidan katekin adalah berperan sebagai 

penghambat beberapa enzim termasuk xanthine oxidase (Jatuwaparuk, 

2014).Selain itu katekin EGCG yang terkandung dalam teh dapat menghambat 

aktivitas asetil KoA karboksilase dalam siklus biosintesis asam lemak, sehingga 

dapat menurunkan akumulasi trigliserida pada jaringan lemak.Katekin EGCG 

juga memiliki efek hipokolesterolemik, karena menekan absorbsi kolesterol di 

dalam usus.Manfaat lainnya adalah sebagai antibakteri, antimutagenik dan 

mencegah karies pada gigi (Dewi, 2008). 

2.2 Tinjauan tentang Ekstraksi 

2.2.1 Definisi Ekstraksi 

Ekstraksi merupakan proses penyarian untuk memperoleh ekstrak atau 

sediaan kental dari bahan aktif simplisia nabati maupun hewani, menggunakan 

pelarut yang sesuai yang selanjutnya semua atau hampir semua pelarut diuapkan 

dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi 

baku yang ditetapkan. Sedangkan simplisia dapat diartikan sebagai bahan alam 

untuk digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga 

dan kecuali dinyatakan lain, berupa bahan yang telah dikeringkan. Simplisia 

dibedakan menjadi simplisia nabati, simplisia hewani dan simplisia pelikan 

(mineral).Simplisia nabati adalah simplisia yang berupa tumbuhan utuh, bagian 

tumbuhan atau eksudat tumbuhan. Eksudat tumbuhan ialah isi sel yang secara 

spontan keluar dari tumbuhan, atau isi sel yang dengan cara tertentu dikeluarkan 

dari selnya, atau senyawa nabati lainnya yang dengan cara tertentu dipisahkan dari 

tumbuhannya dan belum berupa senyawa kimia murni (Departemen Kesehatan 

RI, 2000). 

Seperti yang tercantum dalam Departemen Kesehatan RI (2000), secara 

umum pembuatan ekstrak dibagi menjadi beberapa tahapan, antara lain: 

(1) Pembuatan serbuk simplisia dan klasifikasinya. 
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(2) Pemilihan cairan pelarut. 

(3) Separasi dan pemurnian. 

(4) Pemekatan (rotavapor) atau penguapan (evaporasi). 

(5) Pengeringan ekstrak. 

(6) Penetapan randemen. 

Cairan pelarut dalam proses pembuatan ekstrak adalah pelarut yang baik 

(optimal) untuk senyawa berkhasiat atau yang aktif, dengan demikian senyawa 

tersebut dapat terpisahkan dari bahan dan dari senyawa kandungan lainnya, serta 

ekstrak hanya mengandung sebagian besar senyawa kandungan yang diingkan. 

Oleh karena itu cairan pelarut dipilih yang melarutkan hampir semua metabolit 

sekunder yang terkandung. Faktor utama untuk yang dipertimbangkan dalam 

pemilihan cairan penyari adalah sebagai berikut (Departemen Kesehatan RI, 

2000): 

(1) Selektivitas. 

(2) Kemudahan bekerja dan proses dengan cairan tersebut. 

(3) Ekonomis. 

(4) Ramah lingkungan. 

(5) Keamanan. 

Namun, kebijakan dan peraturan pemerintah dalam hal ini juga ikut 

membatasi, cairan pelarut apa yang diperbolehkan dan yang dilarang. Pada 

prinsipnya cairan tersebut harus memenuhi syarat kefarmasian (pharmaceutical 

gradeI).Sampai saat ini berlaku aturan bahwa pelarut yang diperbolehkan adalah 

air dan alkohol (etanol) serta campurannya. Jenis pelarut lain seperti metanol 

(turunan alkohol), heksana (hidrokarbon alifatik), toluen (hidrokarbon aromatik), 

kloroform (dan segolongannya), dan aseton, umumnya digunakan sebagai pelarut 

untuk tahap separasi dan tahap pemurnian (fraksinasi). Khusus metanol, 

penggunaannya dihindari karena sifatnya yang menyebabkan toksisitas akut 

maupun kronik.Tetapi jika dalam uji ada atau tidaknya sisa pelarut dalam ekstrak 

menunjukan hasil negatif, maka metanol sesunggunya adalah pelarut yang lebih 

baik dari etanol (Departemen Kesehatan RI, 2000). 
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2.2.2 Metode Ekstraksi dengan Menggunakan Pelarut 

2.2.2.1 Cara Dingin 

(1) Maserasi 

Maserasi adalah proses pengekstrasian simplisia dengan cara perendaman 

menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada 

temperatur ruangan (kamar). Maserasi yang dilakukan pengadukan terus-menerus 

disebut maserasi kinetik.Sedangkan maserasi yang dilakukan pengulangan 

penambahan pelarut setelah dilakukan penyarian maserat pertama dan seterusnya 

disebut remaserasi (Departemen Kesehatan RI, 2000). 

2.2.2.2 Cara Panas 

(1) Refluks  

Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya, 

selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan 

adanya pendingin balik. Umumnya dilakukan pengulangan proses pada residu 

pertama hingga 3-5 kali sehingga proses ekstraksi sempurna. 

(2) Soxhlet 

Soxhlet adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru dan pada 

umumnya dilakukan dengan alat khusus.Sehingga terjadi ekstraksi berkelanjutan 

dengan jumlah pelarut relatif konstan dengan adanya pendingin balik. 

(3) Digesti 

Digesti merupakan maserasi kinetik (dengan pengadukan kontinu) pada 

temperatur yang lebih tinggi dari temperatur ruangan (kamar), yaitu secara umum 

pada temperatur 40-50°C. 

(4) Infus 

Infus yaitu ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur penangas air 

(bejana infus tercelup dalam penangas air mendidih, temperature harus terukur 

96-98°C selama 15-20 menit (Departemen Kesehatan RI, 2000). 

2.3 Tanaman Zaitun 

Dalam dunia  ilmiah,  buah  zaitun  memiliki  nama  ilmiah Olea  

europaeayang masih tergolong dalam famili oleaceae. Pohon zaitun tumbuh 

seagai perdutahunan yang abadi dan mulai menghasilkan buah pada usia lima 

tahun. Pada usia 15 -20 tahun pohon  zaitun  mampu  memproduksi  buah  secara  
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penuh  dan  mampu  bertahan  hidup hingga  ratus  bahkan  ribuan  tahun  

lamanya,  sehingga  tanaman  yang  awalnya  perddapat  menjadi  pohon  besar.  

Zaitun  muda  yang  berwarna  hijau  kekuningan  sering digunakan   masyarakat   

mediterania   sebagai   bumbu   penyedap   dalam   masakan. Sedangkan  buah  

zaitun  yang  telah  matang  berwarna  ungu  kehitaman  dan  kerap diekstrak  

untuk  diambil  minyaknya  yang  dikenal  sebagai  minyak  zaitun  (Nevy,2009). 

Selain dikenal sebagai penambah cita rasa makanan, minyak ini juga 

memilikiberagam  manfaat,  baik  untuk  kesehatan maupun  kecantikan. Olea 

europaeatersebar luas  di  negara-negara  Mediterania,  Afrika,  semenanjung 

Arab,  India,  dan  Asia.Minyak zaitun dianggap sebagai minyak yang sehat 

karena mengandung lemak tak jenuh yang tinggi (utamanya asam oleik dan 

polifenol) (Fehriet al, 1996). 

2.3.1 Taksonomi Tanaman (Johnson, 1957) 

Kingdom : Green Plants 

Subkingdom  : Tracheobionata 

Superdivision  : Spermatophyta 

Division  : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Subklas  : Asteridae 

Famili  : Oleaceae 

Genus  : Olea 

Spesies  :Europa 

2.3.2 Minyak Zaitun (Olive oil) 

Buah zaitun yang telah matang berwarna ungu kehitaman dan kerap 

diekstrak untuk  diambil  minyaknya  yang  dikenal  sebagai  minyak 

Zaitun(Nevy,2009). Zaitun   mengandung   alkaloid,   saponin,   dan   tannin,   tapi   

tidak   mengandung sianogenik  glikosid.  Dalam  beberapa  riset  juga  

menemukan  adanya  flavonoid apigenin, luteolin, chryseriol dan derivatnya 

(Fehriet al, 1996).Menurut Winarno (2003), Omega-9  (Asam  Oleic)  banyak  

ditemukan  dalam  minyak  zaitun (olive oil). Omega-9 memiliki daya 
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perlindungan tubuh yang mampu menurunkan LDL, meningkatkan HDL yang 

lebih besar dibandingkan Omega-3 dan Omega-6 

2.3.3Jenis-jenis Minyak Zaitun (Olive oil) 

a. Extra-Virgin Olive Oil:dihasilkan    dari    perasan    pertama    dan 

memiliki   tingkat   keasaman   kurang   dari   1 persen. Dianjurkan 

untuk kesehatan dan dapat diminum secara langsung. 

b. Virgin Olive Oil:hampir menyerupai  extra virgin  olive  oil, Bedanya, 

virgin  olive  oildiambil  dari  buah yang    lebih    matang    dan    punya    

tingkat keasaman lebih tinggi. 

c. Refined Olive Oil: merupakan minyak  zaitun  yang  berasal  dari hasil 

penyulingan.Jenis ini tingkat keasamannya lebih dari 3,3 persen. 

Aromanya kurang    begitu    baik    dan    rasanya    kurang menggugah 

lidah. 

d. Pure Olive Oil:merupakan   minyak   zaitun   paling   banyak dijual  di  

pasaran.Warna,aroma,  dan  rasanya lebih ringan daripada virgin olive 

oil. 

e. Extra Light Olive Oil: jenis ini merupakan campuran minyak zaitun 

murni dan hasil sulingan, sehingga kualitasnya kurang  begitu  baik.  

Namun, jenis  ini  cukup populer karena harganya lebih murah daripada 

jenis lainnya (Kinanthi, 2009) 

2.3.4Pemanfaatan Minyak Zaitun (Olive oil) 

2.3.4.1 Pemanfaatan Minyak Zaitun (Olive oil)Menurut Habbah (2008): 

1. Melindungi tubuh dari serangan penyakit jantung koroner, kenaikan 

kolesterol darah,  kenaikan  tekanan  darah,  serta  sakit  diabetes  dan  

obesitas,  di  samping itu minyak zaitun juga berkhasiat mencegah 

terjadinya beberapa jenis kanker. 

2. Minyak zaitun mengurangi kolesterol berbahaya. Berbagai riset 

membuktikan adanya  fakta  yang  tidak  menyisakan  keraguan  lagi,  

bahwa  minyak  zaitun menurunkan    total    kadar    kolesterol    dan    

kolesterol    berbahaya,    tanpa mengurangi kandungan kolesterol yang 

bermanfaat. 
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3. Minyak  zaitun  mengurangi  resiko  terjadinya  penyumbatan  

(Trombosis)  dan penebalan  (Arteriosklerosis)  pembuluh  darah 

2.3.4.2 Pemanfaatan Minyak Zaitun (Olive oil)Menurut Kinanthi (2009): 

a.Sumber squalene 

Minyak   zaitun   mengandung   senyawa   seperti   fenol,   tokoferol,   

sterol, pigmen,  dan squalene,  yang  memegang  peran  penting  dalam  

kesehatan.  Ia  juga mengandung  triasilgliserol  yang  sebagian  besar  berupa  

asam  lemak  tak  jenuh tunggal  jenis  asam  oleat  (omega-9).  Kandungan  asam  

oleat  55-83  persen  dari total asam lemak.  Karena  asam  oleat  merupakan  

asam  lemak  tak  jenuh  tunggal, risiko  teroksidasi  lebih  rendah  daripada  asam  

linoleat  (omega6)  dan  linolenat (omega-3).  Keduanya  termasuk  kelompok  

asam  lemaktak  jenuh  ganda.  Asam oleat   mampu   mereduksi   serum   LDL 

(low   density   lipoprotein)penyebab aterosklerosis, yang menjadi cikal bakal 

stroke. Konsentrasi squaleneminyak  zaitun  tertinggi  dibandingkan  dengan  jenis 

minyak  lain.  Jumlahnya  bervariasi,  mulai  dari  2.500-9.250  mikrogram  per 

gram.  Minyak  lain  hanya  mengandung  16-370  mikrogram  per  gram.  

Squalene adalah   zat   organik   berupa   cairan  enter   tetapi   bukan   

minyakkarena   tidak mengandung  asam  lemak  atau  gugusan  COOH  

(karboksil),  berwarna  semu kuning  atau  putih  bening,  berbau  khas.  Secara  

alamiah  squalene  terdapat  di dalam  tubuh  dan  tersebar  di  semua  organ  dan  

jaringan,  bersifat  serbaguna. Contohnya,  squalene  di  kulit  berfungsi  sebagai  

komponen  utama  zat  pelicin. Beberapa rumah sakit milik universitas di Tokyo 

dan Fukuoka, serta rumah sakit nasional  di  Jepang  melaporkan  bahwa  squalene  

bermanfaat  untuk  mengobatipenyakit   kanker.   Sudah   lama  ia   dikenal   

sebagaiinterferon   inducer (IFN). Interferon  berfungsi  meningkatkan  jumlah  

maupun  aktivitas  sel natural  killer (NK) atau lymphocytes.  

b.Kaya Antioksidan 

Salah satu komponen penting minyak zaitun adalah tokoferol (vitamin E), 

terdiri  atas   tokoferol   alfa,   beta,   gama,   dan   delta.   Jenis   alfa   paling   

tinggi konsentrasinya,  hampir  mencapai  90  persen  dari  total  tokoferol.  

Karena  itu, minyak   ini   sangat   ideal   sebagai   antioksidan.   Warna   minyak   
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zaitun   murni sebagian  besar  disumbang  oleh  klorofil,  feofitin,  dan  

karotenoid.  Klorofil dan feofitin  mampu  melindungi  minyak  terhadap  oksidasi  

dalam  kondisi  gelap, sedangkan karotenoid melindunginya dari oksidasi dalam 

kondisi terang. Ketiga pigmen   tersebut   memudahkan   penyerapan   minyak   di   

dalam   tubuh.   Proses pemurnian    minyak    zaitun    menghasilkan    sejumlah    

komponen lain yang bermanfaat,  di  antaranya  hidroksitirosol  dan  tirosol.  

Hidroksitirosol  terbukti efektif   meningkatkan   aktivitas   antioksidan   dalam   

plasma   serta   melindungi terhadap  oksidasi  LDL.  Tirosol  beserta  antioksidan  

fenolik  lainnya  mampu mengikat  LDL,  sehingga  dapat  menunda  proses  

aterosklerosis.  Hasil  samping tersebut  mempunyai  aktivitas  yang  lebih  baik  

dibanding  minyak  zaitun  itu sendiri, khususnya dalam mencegah oksidasi 

LDL.Manfaat minyakzaitun untuk menjaga  kesehatan  jantung  dan  mencegah  

stroke  telah  terbukti  secara  ilmiah. Sebuah studi menyebutkan, pasien berusia 

64-71 tahun menunjukkan penurunan total kolesterol setelah diberi dua sendok 

makan minyak zaitun setiap hari. (Kinanthi, 2009). 

c.Cegah Obesitas & Osteoporosis 

Minyak  zaitun  dapat  memecah  sel  adiposit  penyebab  obesitas. Extra virgin 

olive oildirekomendasikan untuk menggantikan diet minyak lemak jenuh yang   

sering   kita   konsumsi.Minyak   zaitun   juga   bermanfaat   mengatasi 

osteoporosis (Kinanthi, 2009). 

d. Efektif Melawan Kanker 

Minyak  zaitun  baik  digunakan  saat  memasak  daging.  Untuk  membuat 

daging bakar, gunakan kombinasiextra virgin olive oildan minyak zaitun biasa. 

Untuk  daging  goreng  dalam minyak  banyak,  gunakan  minyak  zaitun  biasa.  

Saat menggoreng  atau  memanggang  sapi/ayam,  terbentuk  senyawa  HCA  

(amina-amina   heterosiklis),   yaitu   zat   penyebab   mutasi   yang   dapat   

merangsang munculnya   radikal  bebas   dan   merusak   DNA(Kinanthi, 2009). 

e. Meningkatkan metabolisme 

Makan  1/2  cup  buah  zaitun  setiap  hari  dapat  mencegah  kegemukan. 

Khasiat ini berasal dari lemak tak jenuh tunggal  yang mempercepat pembakaran 

lemak  dan  mencegah  gula  diubah  menjadi  lemak (Kinanthi, 2009). 
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f. Merevitalisasi sistem imun 

Zaitun  kaya  dengan  vitamin  E  larut  lemak,  yang  melindungi  sel-sel  

dari radikal-radikal bebas  yang berbahaya.  Antioksidan ini menguatkan sistem 

imun, mengurangi  penyakit  seperti  pilek  dan  flu  sampai  30% (Kinanthi, 

2009). 

g. Meningkatkan sirkulasi 

Zaitun  adalah  sumber  istimewa  dari  polyphenols,  senyawa  antioksidan 

yang  membantu  mencegah  penggumpalan  darah  yang  berbahaya.  Sebuah  

studi dalam  Journal  of  American  College  of  Cardiology  mengaitkan  senyawa  

ini dengan    peningkatan    kadar    nitric    oxide,    molekul    jantung    sehat    

yang meningkatkan pelebaran pembuluh darah dan aliran darah(Kinanthi, 2009). 

2.4 Radikal bebas dan Antioksidan  

Radikal bebas adalah atom atau molekul yang mengandung satu atau lebih 

elektron tidak berpasangan dan sangat reaktif (Fessenden dan Fessenden, 1986) 

sehingga untuk menjadi stabil radikal bebas cenderung akan mengambil elektron 

dari molekul lain yang menimbulkan ketidaknormalan molekul lain dan memulai 

reaksi berantai yang dapat merusak jaringan.  Senyawa radikal akan merusak sel 

sehingga menyebabkan suatu penyakit seperti liver, kanker, dan kondisi yang 

berhubungan dengan umur seperti alzheimer (Hernani dan Raharjo, 2006).  

Oleh karena itu diperlukan senyawa yang dapat meredam efek negatif dari radikal 

bebas yaitu antioksidan (Karyadi, 1997). Antioksidan adalah substansi dalam 

kadar yang rendah mampu menghambat proses oksidasi. Dalam melindungi tubuh 

dari serangan radikal bebas, substansi antioksidan berfungsi untuk menstabilkan 

radikal bebas dengan melengkapi kekurangan elektron dari radikal bebas sehingga 

menghambat terjadinya reaksi berantai (Windono et al., 2001). 

Antioksidan merupakan suatu senyawa yang dapat meredam dampak negatif 

radikal bebas, termasuk enzim-enzim dan protein pengikat logam yang merupakan 

substansi yang menghentikan atau menghambat kerusakan oksidatif terhadap 

suatu molekul target (Faramayuda, 2010).  
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2.5 Uji antioksidan  

2.5.1 Uji DPPH  

Senyawa DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) (Mr = 394,33) memiliki 

karakter sebagai radikal bebas yang stabil. Hal ini disebabkan oleh adanya 

delokalisasi dari elektron cadangan yang melingkupi seluruh molekulnya sehingga 

molekul tersebut tidak dapat mengalami dimerisasi sebagaimana yang sering 

terjadi pada senyawa-senyawa radikal bebas yang lain. Delokalisasi juga 

menyebabkan timbulnya warna ungu yang cukup gelap. Untuk melakukan 

karakterisasi dari DPPH adalah dengan melarutkan dalam etanol atau metanol 

pada konsentrasi sekitar 10 µM sampai 100 µM lalu diukur menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis pada λ= 515 nm (Da’I, 2010).  

2.5.2 Uji GC-MS 

Kromatografi gas-spektrometer massa (GC-MS) adalah metode yang 

mengkombinasikan kromatografi gas dan spektometri massa untuk 

mengidentifikasi senyawa yang berbeda dalam analisis sampel. GC-MS terdiri 

dari dua blok bangunan utama : kromatografi gas dan spektromater massa. Proses 

GC-MS dilakukan dengan isolat warna orange dan isolat yang warna kuning 

kehijauan, dengan menggunakan alat GC-MS tipe Shimadzu QP2010S. Fungsi 

dari kromatografi gas adalah untuk melakukan pemisahan dinamis dan identifikasi 

semua jenis senyawa organik yang mudah menguap dan juga untuk melakukan 

analisis kualitatif senyawa dalam suatu campuran (Khotimah, et al. 2013). 

2.5.3 Uji Bilangan TBA 

Uji Bilangan TBA  Uji ini berdasarkan atas terbentuknya pigmen berwarna 

merah sebagai hasil dari reaksi kondensasi antara 2 molekul TBA dengan 1 

molekul malonat dialdehida (Ketaren, 2005). Tujuan dilakukan uji TBA untuk 

mengetahui adanya reaksi lebih lanjut pada lemak yang menyebabkan ketengikan. 

Lemak yang tengik akan bereaksi dengan asam thiobartiturat menghasilkan warna 

merah.   Intensitas warna merah menunjukkan derajat ketengikan dari minyak 

tersebut. Makin besar angka TBA minyak maka makin tengik (Sudarmadji et al, 

1989). Prosedur analisis pengujian bilangan TBA dilakukan sesuai dengan metode 

(Sudarmadji, et al. 2003).   
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2.5.4 Uji Bilangan Peroksida  

Peroksida merupakan suatu tanda adanya pemecahan atau kerusakan pada 

minyak karena terjadi oksidasi (kontak dengan udara), yang meyebabkan 

bau/aroma tengik pada minyak. Ukuran dari ketengikan dapat diketahui dengan 

menentukan bilangan peroksida. Semakin tinggi bilangan peroksida maka 

semakin tinggi pula tingkat ketengikan suatu minyak.  Pengukuran angka 

peroksida pada dasarnya adalah mengukur kadar peroksida dan hiperoksida yang 

terbentuk pada tahap awal reaksi oksidasi lemak. Oksidasi lemak oleh oksigen 

terjadi secara spontan jika bahan dibiarkan kontak dengan udara, sedangkan 

kecepatan proses oksidasinya tergantung pada tipe lemak dan kondisi 

penyimpanannya (Aminah, 2010).    

2.5.5 Uji Angka IOD  

Bilangan iodin menyatakan derajat ketidakjenuhan asam lemak penyusun 

minyak. Asam lemak tidak jenuh mampu mengikat iodium dan membentuk 

persenyawaan yang jenuh. Banyaknya iodium yang diikat menunjukkan 

banyaknya ikatan rangkap dimana asam lemak tidak jenuh mampu mengikat 

iodium dan membentuk persenyawaan yang jenuh.  

Iodium akan mengadisi ikatan rangkap asam lemak tidak jenuh maupun 

dalam bentuk ester. Bilangan iodium tergantung pada jumlah asam lemak tidak 

jenuh dalam lemak. Semakin banyak jumlah asam lemak tidak jenuh dalam 

minyak semakin tinggi pula bilangan iodium yang dikandung oleh minyak 

tersebut. Adanya ikatan rangkap pada asam lemak tidak jenuh akan memudahkan 

terjadinya oksidasi di udara atau jika ada air dan dipanaskan (Hidayati, 2002)  

2.6 Sruktur Kulit  

1. Epidermis  

Epidermis terdiri atas beberapa lapisan sel. Sel-sel ini berbeda dalam 

beberapa tingkat pembelahan sel secara mitosis. Lapisan permukaan dianggap 

sebagai akhir keaktifan sel, lapisan tersebut terdiri dari 5 lapis (Syaifuddin,2009) 

a. Stratum korneum (Stratum corneum) 

Lapisan ini terdiri atas banyak lapisan sel tanduk (keratinasi), gepeng, kerin 

dan tidak berinti.Sitoplasmanya diisi dengan serat keratinin, makin ke luar letak 

sel makin gepeng seperti sisik lalu terkelupas dari tubuh. Sel yang terkelupas akan 
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digantikan oleh sel yang lain. Zat tanduk merupakan keratin lunak yang susunan 

kimianya berada dalam sel-sel keratin keras. Lapisan tanduk hampir tidak 

mengandung air karena adanya penguapan air, elastisnya kecil, dan sangat efektif 

untuk pencegahan penguapan air dari lapisan yang lebih dalam (Syaifuddin, 2009)  

b. Stratum lusidum (stratum lucidum) 

Lapisan ini terdiri dari beberapa lapis sel yang sangat gepeng dan 

bening.Membran yang membatasi sel-sel tersebut sulit terlihat sehingga 

lapisannya secara keseluruhan seperti kesatuan yang bening.Lapisan ini 

ditemukan pada daerah tubuh yang berkulit tebal (Syaifuddin 2009).Lapisan ini 

terletak dibawah stratum corneum.Antara stratum lucidum dan stratum 

granulosum terdapat lapisan keratin tipis yang disebut rein’s barrier yang tidak 

bisa ditembus (Tranggono, & Latifah, 2007). 

c. Stratum granulosum  

Lapisan ini terdiri atas 2-3 lapisan sel poligonal yang agak gepeng dengan 

inti ditengah dan sitoplasma berisi butiran keratohialin atau gabungan keratin 

dengan hialin. Lapisan ini menghalangi masuknya benda asing, kuman dan bahan 

kimia masuk ke dalam tubuh (Syaifuddin,2009) 

d. Stratum spinosum  

Lapisan ini terdiri atas banyak lapisan sel berbentuk kubus dan poligonal, 

inti terdapat ditengah dan sitoplasmanya berisi berkas-berkas serat yang terpaut 

pada desmosom (jembatan sel).Seluruh sel terikat rapat lewat serat-serat tersebut 

sehingga secara keseluruhan lapisan sel-selnya berduri. Lapisan ini untuk 

menahan gesekan dan tekanan dari luar, tebaal dan terdapat di daerah tubuh yang 

banyak bersentuhan atau menahan beban dan tekanan seperti tumit dan pangkal 

telapak kaki (Syaifuddin, 2009) 

e. Startum malpigi  

Unsur-unsur lapis taju yang mempunyai susunan kimia yang khas.Inti 

bagian basal tapis laju mengandung kolesterol dan asam-asam amino. Stratum 

malpigi merupakan lapisan terdalam dari epidermis yang berbatasan dengan 

dermis dibawahnya dan terdiri atas selapis sel berbentuk kubus (batang) 

(Syaifuddin, 2009). 
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f. Startum basal  

Lapisan terbawah epidermis.Didalam stratum basal terdapat sel-sel 

melanosit, yaitu sel-sel yang tidak mengalami keratinisasi dan fungsinya hanya 

membentuk pigmen melanin dan memberikannya kepada sel-sel keratinosit 

melalui dendrit-dendritnya.Satu sel melanosit melayani sekitar 36 sel keratinosit. 

Kesatuan ini diberi nama unit melanin epidermal (Tranggono, & Latifah, 2007).  

2. Dermis  

Berbeda dengan epidermis yang tersusun oleh sel-sel dalam berbagai bentuk 

dan keadaan, dermis terutama terdiri dari bahan dasar serabut kolagen dan elastin, 

yang berada di dalam substansi dasar yang bersifat koloid dan terbuat dari gelatin 

mukopolisakarida.Batas dermis sulit ditentukan karena menyatu dengan lapisan 

subkutis (hipodermis) (Syaifuddin, 2009). 

Di dalam dermis terdapat adneksa-adneksa kulit seperti folikel rambut, 

papila rambut, kelenjar keringat, kelenjar sebasea, otot penegak rambut, ujung 

pembuluh darah dan ujung saraf, juga sebagian serabut lemak yang terdapat pada 

lapisan lemak bawah kulit (subkutis / hipodermis) (Syaifuddin, 2009). 

3. Lapisan subkutan  

Hopodermis adalah lapisan bawah kulit (faisa superfisialis) yang terdiri atas 

jaringan pengikat longgar, komponennya serat longgar, elastis, dan sel lemak.Sel-

sel lemak membentuk jaringan lemak pada lapisan adiposa yang terdapat susunan 

lapisan subkutan untuk menentukan mobilitas kulit diatasnya, bila terdapat 

lobulus lemak yang merata, hipodermis membentuk bantal lemak yang disebut 

pannikulus adiposa.Pada daerah perut, lapisan ini dapat mencapai ketebalan 3 cm. 

Sedangkan pada kelopak mata, penis, dan skrotum, lapisan subkutan tidak 

mengandung lemak. Dalam lapisan hipodermis terdapat anyaman pembuluh arteri, 

pembuluh vena dan anyaman syaraf yang berjalan sejajar dengan permukaan 

permukaan kulit bawah dermis.Lapisan ini mempunyai ketebalan bervariasi dan 

mengikat kulit secara longgar terhadap jaringan dibawahnya (Syaifuddin, 2009). 

4. Adneksa Kulit        

Adneksa kulit terdiri atas kelenjar-kelenjar kulit, rambut dan kuku.  Kelenjar 

kulit terdapat di lapisan dermis, terdiri atas kelenjar keringat dan kelenjar palit. 

Ada 2 macam kelenjar keringat, yaitu kelenjar ekrin yang kecil-kecil, terletak 
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dangkal di dermis dengan sekret yang encer, dan kelenjar apokrin yang lebih 

besar, terletak lebih dalam dan sekretnya lebih kental (Djuanda, 2003).        

Kelenjar enkrin telah dibentuk sempurna pada 28 minggu kehamilan dan 

berfungsi 40 minggu setelah kehamilan.  Saluran kelenjar ini berbentuk spiral dan 

bermuara langsung di permukaan kulit.  Terdapat di seluruh permukaan kulit dan 

terbanyak di telapak tangan dan kaki, dahi, dan aksila.  Sekresi bergantung pada 

beberapa faktor dan dipengaruhi oleh saraf kolinergik, faktor panas, dan 

emosional (Djuanda, 2003).        

 Kelenjar apokrin dipengaruhi oleh saraf adrenergik, terdapat di aksila, areola 

mame, pubis, labia minora, dan saluran telinga luar.  Fungsi apokrin pada manusia 

belum jelas, pada waktu lahir kecil, tetapi pada pubertas mulai besar dan 

mengeluarkan sekret.  Keringat mengandung air, elektrolit, asam laktat, dan 

glukosa, pH 4 - 6,8 (Djuanda, 2003).         

Kelenjar palit terletak di selruh permukaan kulit manusia kecuali di telapak 

tangan dan kaki.  Kelenjar  palit disebut juga kelenjar holokrin karena tidak 

berlumen dan sekret kelenjar ini berasala dari dekomposisi sel-sel kelenjar.  

Kelenjar palit biasanya terdapat di samping akar rambut dan muaranya terdapat 

pada lumen akar rambut (folikel rambut).  Sebum mengandungi trigliserida, asam 

lemak bebas, skualen, wax ester, dan kolesterol.  Sekresi dipengaruhi hormone 

androgen, pada anak-anak jumlah kelenjar palit sedikit, pada pubertas menjadi 

lebih besar dan banyak serta mulai berfungsi secara aktif (Djuanda, 2003).        

Kuku, adalah bagian terminal stratum korneum yang menebal.  Bagian kuku 

yang terbenam dalam kulit jari disebut akar kuku, bagian yang terbuka di atas 

dasar jaringan lunak kulit pada ujung jari dikenali sebagai badan kuku, dan yang 

paling ujung adalah bagian kuku yang bebas.  Kuku tumbuh dari akar kuku keluar 

dengan kecepatan tumbuh kira-kira 1 mm per minggu.  Sisi kuku agak mencekung 

membentuk alur kuku.  Kulit tipis yang yang menutupi kuku di bagian proksimal 

disebut eponikium sedang kulit yang ditutupki bagian kuku bebas disebut 

hiponikium (Djuanda, 2003).         

Rambut, terdiri atas bagian yang terbenam dalam kulit dan bagian yang berada 

di luar kulit.  Ada 2 macam tipe rambut, yaitu lanugo yang merupakan rambut 

halus, tidak mrngandung pigmen dan terdapat pada sbayi, dan rambut terminal 
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yaitu rambut yang lebih kasar dengan banyak pigmen, mempunyai medula, dan 

terdapat pada orang dewasa.  Pada orang dewasa selain rambut di kepala, juga 

terdapat bulu mata, rambut ketiak, rambut kemaluan, kumis, dan janggut yang 

pertumbuhannya dipengaruhi hormone androgen.  Rambut halus di dahi dan 

badan lain disebut rambut velus.  

Rambut tumbuh secara siklik, fase anagen berlangsung 2-6 tahun dengan 

kecepatan tumbuh kira-kira 0.35 mm per hari. Fase telogen berlangsung beberapa 

bulan.  Di antara kedua fase tersebut terdapat fase katagen.  Komposisi rambut 

terdiri atas karbon 50,60%, hydrogen 6,36%,, nitrogen 17,14%, sulfur 5% dan 

oksigen 20,80% (Djuanda, 2003).   

2.7 Krim  

Krim adalah bentuk sediaan setengah padat mengandung satu atau lebih 

bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Sediaan inni 

merupakan sediaan setengah padat (semisolid) dari emulsi yang terdiri dari 

campuran antara fase minyak dan fase air (DepKes RI, 1995) 

2.8 Formula basis  

Pada penelitian ini menggunakan basis vanishing cream untuk digunakan 

dalam formulasi sediaan ekstrak Camellia sinensis L. 

Formulasi basis vanishing cream dari Anief (1987) 

Bahan      %b/b  

Asam stearat     15,0 

Malam putih     2 

Vaselin putih     8 

Trietanolamin     1,5 

Propilenglikol     8,0 

Aquades sampai dengan   65,5 

2.8.1 Tinjauan bahan tambahan 

1. Asam stearat (Rowe et al., 2009) 

Sinonim   : Acid cetylacetic; Crodacid; E570; Edernol 

Rumus kimia   :C18H36O2 

Berat molekul  : 284,47 
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Pemerian   :Kristal padat berwarna putih atau sedikit 

kekuningan,mengkilap, sedikit mengkilap, sedikit 

berbau dan berasa lemak 

Kelarutan   :Sangat larut dalam benzen, CCl4, kloroform dan 

eter, larut dalam etanol (95%), praktis tidak larut 

dalam air 

Suhu lebur  :> 540C 

Inkompaktibilitas : Dengan logam hidroksi  

Penggunaan   : Emulgator (1-20%) 

2. Malam putih (Rowe, et al., 2009) 

Sinonim  : white beeswax 

Pemerian  :Tidak berasa, serpihan putih dan sedikit tembus 

cahaya 

Kelarutan  :Larut dalam kloroform, eter, minyakmenguap; 

sedikit larut dalam etanol (95%); praktis tidak larut 

dalam air 

Suhu lebur   : 61-65⁰C 

Inkompaktibilitas :Dengan bahan pengoksidasi 

Penggunaan   :Pembentuk basis (5-20%) 

3. Vaselin putih(Rowe, et al., 2009) 

Sinonim   : White petrolatum  

Pemerian :berwarna putih, tembus cahaya, tidak berbau dan 

tidak berasa  

Kelarutan  :praktis tidak larut dalam aseton, etanol, gliserin dan 

air, larut dalam benzene, kloroform, eter, heksan 

dan minyak menguap  

Penggunaan   : bahan pembentuk basis (10-30%) 

4. Trietanolamin (Rowe,et al., 2009) 

Sinonim   :TEA; triethylolamin 

Pemerian  :Cairan kental, tidak berwarna, bau lemah mirip 

amoniak, sangat higroskopis 
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Kelarutan   :Dapat bercampur dengan air, alkohol, gliserin, larut 

dalam gliserin 

Penggunaan   :Emulgator (2-4%) 

5. Propylen Glycol (Rowe,et al., 2009) 

Sinonim   : Methyl ethylene glycol, Methyl glycol 

Rumus molekul : C3H8O2 

Berat molekul  : 76,09 

Pemerian  :Tidak berwarna, kental, cairan praktis tidak berbau, 

rasa manis dan sedikit tajam meyerupai gliserin 

Kelarutan  :Larut dalam aseton, kloroform, etanol (95%), 

gliserin dan air, larut dalam 6 bagian eter, tidak larut 

dalam minyak mineral tetapi dapat melarutkan 

beberapa minyak.  

Penggunaan   :Humectan 

6. Nipagin (Rowe,et al., 2009) 

Sinonim  :Asam 4-hidroksibenzoat metal ester, metal p-

hidroksibenzoat 

Rumus molekul :C8H8O3 

Berat molekul   :152,15 

Pemerian   :Kristal tidak berwarna atau kristal serbuk kristal 

putih, tidak berbau atau hampir tidak berbau dan 

sedikit rasa membakar  

Kelarutan  :Pada suhu 25⁰C larut dlam 2 bagian etanol, 3 

bagian tanol (95%), 6 bagian etanol (50%), 200 

bagian etanol (10%), 10 bagian eter, 60 bagian 

gliserin, 2 bagian metanol, praktis tidak larut dalam 

minyak mineral, larut dalam 200 bagian minyak 

kacang, 5 bagian propilen glikol, 400 bagian air 

(25⁰C) dan 30 bagian air (80⁰C) 

Inkompatibilitas :Aktivita antimikroba berkurang dengan adanya 

surfaktan anionik seperti polisorbat 80 karena 

miselisasi. Penambahan 10% propilen glikol 
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menunjukkan efek potensiasi dan mencegah 

interaksi antara paraben dengan polisorbat 80 

Penggunaan   :Pengawet 

7. Nipasol(Rowe,et al., 2009) 

Sinonim   :4-hydroxybenzoic cid propyl ester, propagin; 

propyl paraben; propyl p-hidroxybenzoate  

Rumus molekul  :C10H12O3 

Berat molekul  :180,20 

Pemerian  :Kristal putih, tidak berbau dan tidak berasa 

Kelarutan   :Larut dalam aseton, eter, 1,1 bagian etanol, 5,6 

bagian etanol (50%), 250 bagian gliserin , 3330 

bagian mineral oil, 70 bagian minyak kacang, 3,9 

bagian propilenglikol, 110 bagian propilen glikol 

(50%), 4350 bagian air (15⁰C), 2500 bagian air, 225 

bagian air (80⁰C) 

 

 


