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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penuaan kulit adalah proses biologis kompleks yang dihasilkan dari dua 

faktor, yaitu faktor intrinsik atau diprogram secara genetik dan penuaan ekstrinsik 

disebabkan oleh faktor lingkungan. Kulit mengalami kontak langsung dengan 

lingkungan, oleh karena itu kulit juga mengalami penuaan sebagai akibat dari 

kerusakan lingkungan (Fisher et al., 2002). Menghindari sinar matahari 

sebenarnya merupakan cara yang paling tepat untuk perlindungan kulit, tetapi cara 

ini tidak praktis. Sehingga diperlukan perlindungan lebih untuk menjaga kondisi 

kulit dari radikal bebas sinar matahari. Antioksidan diperlukan untuk menetralisir 

radikal bebas yang terjadi dari sinar matahari.  

Antioksidan dibutuhkan oleh tubuh untuk menetralkan radikal bebas yang 

menjadi racun. Radikal bebas dapat didefinisikan sebagai suatu molekul, atom 

atau beberapa grup atom yang mempunyai satu atau lebih elektron tidak 

berpasangan pada orbital terluar. Molekul atau atom tersebut sangat labil dan 

mudah membentuk senyawa baru (Muchtadi, 2013). Radikal bebas terbentuk 

selain secara alamiah melalui sistem biologis tubuh juga berasal dari lingkungan, 

yaitu dari sinar ultraviolet matahari, polusi asap rokok dan pabrik, emisi 

kendaraan bermotor maupun konsumsi alkohol (Ardhie, 2011). Secara umum efek 

dari paparan sinar ultraviolet meliputi efek terbakar surya (sunburn), gosong kulit 

(suntan), gangguan pigmentasi, penuaan dini dan beberapa kanker kulit (Bickers 

et al, 1991). Antioksidan alami dapat diperoleh dari bahan alam.  

Salah satu bahan alam yang mempunyai daya antioksidan adalah teh hijau. 

Berbagai hasil penelitian menunjukkan teh hijau bermanfaat untuk mencegah 

kanker, osteoporosis, kardiovaskular, aterosklerosis, menyembuhkan penyakit 

ginjal, dan meningkatkan kekebalan tubuh. Sementara untuk kecantikan teh 

bermanfaat sebagai antioksidan untuk mencegah penuaan dini, menghilangkan 

bau mulut, hingga sebagai obat pelangsing (Soraya, 2007).
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Teh hijau mengandung komponen bioaktif yang disebut polifenol. 

Senyawa fenol mampu mencegah oksidasi LDL 20 kali lebih kuat dibandingkan 

dengan vitamin E (Winarsi, 2007). Secara umum polifenol dalam tanaman terdiri 

atas flavonoid dan asam fenolat. Flavonoid merupakan golongan terbesar dari 

polifenol yang juga sangat efektif digunakan sebagai antioksidan (Astawan & 

Kasih, 2008). Terutama kandungan dari flavonoid yaitu katekin sebanyak 20-30% 

dari berat kering (Kodama et al., 2009). Menurut Titta et al., (2016) bahwa krim 

teh hijau yang dibuat dengan kadar 0,5% sudah memberikan efek antioksidan.  

Salah satu bahan alami yang digunakan dalam pembuatan krim 

antioksidan ini adalah minyak kelapa (virgin coconut oil/ VCO). Masyarakat 

Filipina selalu menggunakan VCO untuk melindungi kulitnya dari paparan sinar 

matahari, sehingga jarang terkena kanker kulit (Soraya, 2006). Pemanfaatan 

Virgin Coconut Oil (VCO) dalam sediaan semi padat dimungkinkan karena 

memiliki sejumlah sifat yang baik terhadap kulit yaitu bersifat emolient dan 

moisturizer. Hal ini membuat kulit menjadi lembut dan lembab sehingga dapat 

menurunkan tahanan difusinya (Agero dan Verallo-Rowell, 2004). VCO 

merupakan pelembab kulit alami karena mampu mencegah kerusakan jaringan 

dan memberikan perlindungan terhadap kulit tersebut (Hasibuan, 2011). Susunan 

molekular dari VCO memberikan tekstur lembut dan halus pada kulit. Oleh 

karena itu, minyak kelapa dapat menjadi losion (Fife, 2009) dan tabir surya alami 

(Henry, 2012). Asam-asam lemak rantai pendek dan sedang seperti asam laurat 

dan asam oleat mudah diserap melalui kulit sehingga dapat meningkatkan laju 

penetrasi zat aktif dari sediaan krim berbasis VCO (Lucida et al., 2008). Pada 

kadar 7% VCO merupakan emulsi terbaik dari segi penampakan homogen, pH 

dan viskositas (Mu’awanah et al., 2014). Menurut Villarino dan Lizada (2007), 

menyebutkan bahwa salah satu keunggulan minyak kelapa adalah terletak pada 

90% kandungan asam lemak jenuhnya yaitu C-8 (asam kaprilat), C-10 (asam 

kaprat), C-12 (asam laurat) dan C-14 (asam miristat), yang sebagian besar 

merupakan Medium Chain Triglycerides (MCT) dan antioksidannya seperti 

tokoferol. Kandungan asam laurat (± 53%) dan tokoferol (0,5 mg/100 g minyak 

kelapa) dapat bersifat sebagai antioksidan dan dapat mengurangi tekanan oksidatif 

(suatu keadaan dimana tingkat oksigen reaktif intermediat (reactive oxygen 
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intermediate/ ROI) yang toksik melebihi pertahanan antioksidan endogen) yang 

diakibatkan oleh paparan sinar UV (Hernanto et al., 2008). Penelitian oleh 

Sharma dan Sultana (2004), menunjukkan bahwa asam laurat dan kandungan 

lainnya dalam ekstrak tanaman memiliki sifat antioksidan dan efek antiproliferatif 

yang mencegah promosi karsinogenesis pada tikus setelah terpapar radiasi UV B. 

Pada tikus, MCT dapat menghambat pembentukan radikal bebas dan Tumor 

Necrosis Factor-α (TNF-α) (Kono et al., 2000). 

Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dibuat teh hijau (Camellia 

sinensis L.) sebagai sediaan topikal. Sediaan topikal yang dipilih adalah krim. 

Pemakaian ekstrak teh hijau secara topikal dapat memberikan efek perlindungan 

dari kerusakan kulit akibat photoaging dan karsinogenis (Katiyar, 2007; Morley et 

al., 2005; Luo et al., 2006). Krim didefinisikan sebagai cairan kental atau emulsi 

setengah padat baik bertipe m/a atau o/m. Krim biasanya digunakan sebagai 

emolien atau pemakaian obat pada kulit. Keunggulan krim adalah lebih mudah 

menyebar rata. Krim emulsi jenis minyak dalam air lebih mudah dibersihkan 

daripada salep (Ansel, 1985). Krim tipe m/a memiliki keunggulan yaitu: ringan 

dan tidak berminyak saat diaplikasikan pada kulit, penyebaran dan penetrasi pada 

saat dikulit sangat baik, mengaktifkan efek hidrasi yang ditimbulkan oleh fase air 

dan menyebabkan efek pendinginan dikarenakan penguapan air (Barel et al., 

2001). Teh hijau diformulasikan ke dalam bentuk sediaan krim sebagai 

antioksidan topikal untuk melindungi kulit dari kerusakan akibat oksidasi dan 

mencegah penuaan dini (Herling dan Zastrow, 2001). 

Berdasarkan pertimbangan diatas maka akan dibuat formulasi krim tipe 

m/a dengan basis VCO (Virgin Coconut Oil) atau minyak kelapa murni dengan 

konsentrasi 5%, 7,5% dan 10% dan bahan aktif teh hijau (Camellia sinensis L) 

0,5%. Untuk evaluasi penetapan pH, tipe emulsi, viskositas, daya sebar dan 

stabilitas sediaan krim antioksidan teh hijau. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh penggunaan VCO (5%, 7,5% dan 10%) dalam krim 

antioksidan teh hijau (0,5%) terhadap karakteristik fisika, kimia, dan 

stabilitas sebagai krim antioksidan? 

2. Berapa kadar VCO (5%, 7,5% dan 10%) dalam krim antioksidan teh hijau 

(0,5%) yang memberikan hasil terbaik dari karakteristik fisik, kimia (pH, 

viskositas, daya sebar) dan stabilitas sebagai sediaan krim antioksidan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menentukan pengaruh penggunaan VCO (5%, 7,5% dan 10%) dalam krim 

antioksidan teh hijau (0,5%) terhadap karakteristik fisika, kimia, dan 

stabilitas sebagai krim antioksidan. 

2. Menentukan kadar VCO (5%, 7,5% dan 10%) dalam krim antioksidan teh 

hijau (0,5%) yang dapat memberikan hasil terbaik dari karakteristik fisik, 

kimia (pH, viskositas, daya sebar), dan stabilitas sebagai sediaan krim 

antioksidan. 

 

1.4 Hipotesis Penelitian 

Peningkatan kadar VCO 5%, 7,5%, dan 10% dapat memberikan perbedaan 

terhadap karakteristik fisik, kimia, dan stabilitas dari krim teh hijau dengan 

kadar 0,5%. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar 

pengembangan formula teh hijau dalam basis VCO sebagai krim 

antioksidan. 

 

 


