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BAB II 

TINJAUAN PUTAKA 

2.1 Tanaman Teh Hijau 

2.1.1 Sejarah Tanaman Teh Hijau 

Setelah air, teh adalah minuman yang paling banyak dikonsumsi di seluruh 

dunia dengan konsumsi per kapita 120 ml/hari. Dari 76-78% teh yang dihasilkan 

dan dikonsumsi di seluruh dunia adalah teh hitam 20%, teh hijau 22%, dan 

sisanya 2% adalah teh Oolong (Lipton Institute of Tea). Teh telah lama dikenal 

sebagai minuman yang bercitarasa khas dan berkhasiat bagi kesehatan. Budaya 

minum teh telah dimulai sejak tahun 2737 SM di Cina (Syah, 2006). Sedangkan di 

Indonesia, teh dikenal sejak tahun 1686 ketika seorang Belanda yang bernama Dr. 

Andreas Cleyer membawanya ke Indonesia (Syah, 2006). 

Teh hijau merupakan salah satu jenis tanaman herbal yang berasal dari 

Cina. Tanaman ini banyak dibudidayakan di Asia Tenggara sebagai bahan baku 

pembuatan obat tradisional (herbal medicine). Konsumsi teh hijau secara teratur 

dapat meningkatkan sistem pertahanan dan memperbaiki fungsi organ tubuh.  

2.1.2 Klasifikasi Teh Hijau (Camellia sinensis) 

Menurut Graham (1984), Van Steenis (1987), dan Tjitrosoepomo (1989), 

tanaman teh dapat diklasifikasikan sebagai berikut :  

a. Divisi  : Spermatophyta (tumbuhan biji)  

b. Sub divisi  : Angiospermae (tumbuhan biji tertutup)  

c. Kelas  : Dicotyledoneae (tumbuhan biji belah)  

d. Sub Kelas  : Dialypetalae  

e. Ordo(bangsa)  : Guttiferales (Clusiales)  

f. Familia(suku)  : Camelliaceae (Theaceae)  

g. Genus(marga)  : Camellia  

h. Spesies  : Camellia sinensis 

i. Varietas  : Assamica 
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Gambar 2.1 Daun Camellia sinensis (Kress, 2011) 

2.1.3 Kandungan Kimia Teh Hijau 

Beberapa zat yang terkandung di dalam teh hijau, yaitu: (Syah, 2006)  

1. Fluoride (F), tergolong sebagai mineral yang dapat mencegah pertumbuhan 

karies  pada gigi, mencegah radang gusi, dan gigi berlubang.  

2. Mangan (Mn), kandungan mangan dapat membantu penguraian gula menjadi 

energi, sehingga membantu menjaga kestabilan kadar gula dalam darah.  

3. Kafein (C8H10N4O2), kadar kafein yang terkandung dalam teh hijau berbeda 

dengan kafein yang terkandung dalam kopi. Pada teh hijau hanya terkandung 

kafein sebanyak 3%-5%. Kafein berpengaruh positif pada aktivitas mental dan 

dapat memperbaiki proses pencernaan makanan dalam lambung.  

4. Teh hijau juga mengandung vitamin C dosis tinggi dan vitamin lainnya dalam 

jumlah sedikit.  

Kandungan vitamin dalam teh dapat dikatakan kecil karena selama proses 

pembuatannya, teh telah mengalami oksidasi, sehingga menghilangkan vitamin C. 

Demikian pula halnya dengan vitamin E yang banyak hilang selama proses 

pengolahan, penyimpanan, dan pembuatan minuman teh. Akan tetapi, vitamin K 

terdapat dalam jumlah yang cukup banyak (300-500 IU/g) sehingga bisa 

menyumbang kebutuhan tubuh akan zat gizi tersebut.  
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Komposisi senyawa teh hijau dapat dilihat pada Tabel II.1 berikut ini: 

Tabel II.1 Komposisi Senyawa Teh Hijau 

Senyawa Teh Hijau  % weight of extract 

solids 

Catechins 30-42 

Flavonols  5-10 

Other Flavonoids  2-4 

Theogallin  2-3 

Other Depsides  1 

Ascorbic Acid  1-2 

Gallic Acid  0.5 

Quinic Acid  2 

Other Organic Acid  4-5 

Theanine  4-6 

Other Amino Acids  4-6 

Methylxanthines  7-9 

Carbohydrates  10-15 

Minerals  6-8 

Volatiles  0.02 

 Sumber: Brannon (2007) 

Teh hijau juga mengandung polifenol utama dalam daun teh, yang sangat 

bermanfaat bagi kesehatan, yaitu katekin yang mampu mengurangi risiko penyakit 

jantung, membunuh sel tumor, dan menghambat pertumbuhan sel kanker paru-

paru, kanker usus, terutama sel kanker kulit (Brannon, 2007).  

Kandungan katekin pada teh hijau tergantung pada bagaimana daun 

diproses sebelum pengeringan (sebuah tingkat tertentu dari fermentasi dan 

pemanasan daun teh selama proses pembuatan yang menghasilkan polimerasi dari 

monopolifenolik seperti katekin). Selain itu, lokasi geografis (tanah, iklim, cara 

pertanian, pemupukan), jenis teh hijau (teh bungkus, teh celup, tanpa kafein), dan 

persiapan infusi (jumlah produk yang digunakan, waktu, temperatur) juga dapat 

mempengaruhi kandungan katekin pada teh hijau (Cabrera et al., 2006).  
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Pada daun teh hijau kering memiliki kandungan 15-30% senyawa katekin 

yang terdiri dari 59,04% Epigallocatechin gallate (EGCG), 19,28% 

Epigallocatechin (EGC), 13,69% Epicatechingallate (ECG), 6,39% Epicatechin 

(EC) dan 1,60% Gallocatechin (GC) (Beecher et al., 1999). Diantara keempat 

komponen tersebut, EGCG merupakan komponen yang paling potensial dan 

secara kimia memiliki aktivitas biokimia yang paling kuat. Kemampuan senyawa 

katekin sebagai antioksidan telah banyak dibuktikan dengan kekuatan 100 kali 

lebih tinggi daripada vitamin C dan 25 kali lebih efektif daripada vitamin E. 

EGCG merupakan katekin yang terdapat sekitar 10%-50% pada daun teh. 

Kebanyakan manfaat positif dari daun teh umumnya berasal dari EGCG yang 

terkandung di dalamnya (Syah, 2006). Berikut adalah komposisi katekin pada teh 

hijau dapat dilihat pada Tabel II.2. 

Tabel II.2 Komposisi Catechins Teh Hijau 

Catechins    Absolut (%) Relatif (%) 

(+) Gallocatechins (+GC)  1,4  1,6 

(-) Epigallocatechins (EGC)  17,57  19,3 

(-) Epicatechins (EG)  5,81  6,4 

(-) Epigallocatechins Gallate (EGCG)  53,90  59,1 

(-) Epicatechins Gallate (EGC)  12,51  13,7 

TOTAL 91,23 100 

        Sumber: Hara (2001) 

2.1.4 Manfaat Teh Hijau 

Teh hijau banyak disarankan untuk dikonsumsi karena manfaatnya 

berlipat. Pengobatan tradisional China menganjurkan minum teh hijau untuk 

mencegah berbagai penyakit atau tubuh terhindar dari permasalahan (Brannon, 

2007). Hal itu diperkuat dengan adanya penelitian terbaru pada manusia yang 

menyatakan bahwa teh hijau mungkin ikut menyumbang pencegahan dan 

mengurangi risiko penyakit kardiovaskular dan bentuk-bentuk kanker, kesehatan 

oral, dan fungsi psikologis seperti hipertensi, berat badan, antibakteri, dan lainlain 

(Cabrera et al., 2006). Sebuah penelitian yang dilakukan di Universitas Tohoku 

Jepang pada tahun 2006 dan dicantumkan di Journal of the American Medical 
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Association menyimpulkan bahwa teh hijau dapat mengurangi angka kematian 

akibat penyakit kardiovaskular.  

Beberapa manfaat teh hijau adalah sebagai berikut: sebagai antikanker, 

antimikroba dan antibakteri, menurunkan kolesterol dalam darah sehingga 

terhindar dari aterosklerosis, meningkatkan kekebalan tubuh (Murase et al, 2009 

dan Triarsari, 2010). Selain itu, teh hijau juga berfungsi sebagai antidiabetes, 

mencegah pengembangan bakteri Helicobacter pylori penyebab gastritis, 

mendukung pertumbuhan mikroflora di usus dan mengatasi diare, melindungi 

fungsi ginjal dengan menekan efek peracunan uremik, mencegah gigi berlubang 

dan penyakit gusi, menghilangkan bau mulut (deodorisasi) atau nafas tak sedap, 

mencegah osteoporosis, mencegah oksidasi, memperlambat proses terjadinya 

katarak, mempunyai sifat “chemoprevention” (mencegah kerusakan sel melalui 

proses kimiawi), menghambat kerusakan paru-paru akibat tembakau, memberi  

perlindungan terhadap pankreatitis akut, menjaga esofagus tetap sehat, melindungi 

lapisan lambung, melindungi daya ingat, melindungi kulit dari serangan radikal 

bebas dan kerusakan akibat sinar ultraviolet. Teh hijau berperan dalam kecantikan 

seperti menghambat proses penuaan, langsing dengan minum teh hijau, sebagai 

deodoran dan antialergi, serta sebagai bahan campuran kosmetik (Brannon, 2007) 

2.1.4.1 Hubungan Teh Hijau dengan Anti Aging 

Teh hijau mengandung zat aktif berupa antioksidan alami. Kandungan 

antioksidan di dalam teh hijau adalah katekin. Katekin ini dapat membantu 

kelancaran proses pencernaan makanan melalui stimulasi peristalsis dan produksi 

cairan pencernaan, serta memperlancar metabolisme tubuh yang dapat membantu 

dalam proses penurunan berat badan. Selain dapat membantu dalam proses 

penurunan berat badan, teh hijau juga berperan dalam hal kecantikan, yaitu 

menghambat proses penuaan dengan antioksidan yang terkandung di dalamnya 

(Brannon, 2007).  

Teh hijau yang mengandung antioksidan alami, bekerja menangkap radikal 

bebas yang ada dalam kulit. Molekul antioksidan berfungsi sebagai sumber 

hidrogen labil yang akan berikatan dengan radikal bebas. Dalam proses tersebut, 

antioksidan mengikat energi yang akan digunakan untuk pembentukan radikal 

bebas baru sehingga reaksi oksidasi berhenti. Antioksidan “mengorbankan 
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dirinya” untuk teroksidasi oleh radikal bebas sehingga melindungi protein atau 

asam amino penyusun kolagen dan elastin. Oleh karena itu, antioksidan yang 

terkandung di dalam teh hijau dapat menghambat proses penuaan. 

Menurut Titta et al., (2016) menyebutkan bahwa ekstrak teh hijau 

mengandung metabolit sekunder yaitu saponin, tannin, alkaloid, flavonoid dan 

glikosida. Kadar dari teh hijau sebanyak 0,5% sudah stabil dan memberikan efek 

antioksidan dari variasi kadar teh hijau 0,5%, 1% dan 5%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Bagan Hubungan Green Tea Dengan Anti Aging 

2.2 Radikal Bebas   

Secara biokimia, oksidasi merupakan proses pelepasan elektron dari suatu 

senyawa. Sedangkan reduksi adalah proses penangkapan elektron. Senyawa yang 

dapat menarik atau menerima elektron disebut oksidan atau oksidator, sedangkan 

senyawa yang dapat melepaskan atau memberikan elektron disebut reduktan atau 

reduktor. (Winarsi, 2007) Dalam ilmu kimia, pengertian oksidan adalah senyawa 

Katekin dalam Teh 

Hijau 

Antioksidan 

Menangkal radikal 
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penuaan 
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penerima elektron (electron acceptor), yaitu senyawa yang dapat menarik elektron 

misalnya ion ferri, Fe3+ + e-  Fe2+. 

Para ahli biokimia menyebutkan bahwa radikal bebas merupakan salah 

satu bentuk senyawa oksigen reaktif, yang secara umum diketahui sebagai 

senyawa yang memiliki elektron yang tidak berpasangan. Menurut Winarti 

(2010), radikal bebas adalah atom, molekul atau senyawa yang dapat berdiri 

sendiri yang mempunyai elektron tidak berpasangan, oleh karena itu bersifat 

sangat reaktif dan tidak stabil. Elektron yang tidak berpasangan selalu berusaha 

untuk mencari pasangan baru, sehingga mudah bereaksi dengan zat lain (protein, 

lemak maupun DNA) dalam tubuh.  

Tubuh manusia mengandung molekul oksigen yang stabil dan yang tidak 

stabil. Molekul oksigen yang stabil penting untuk memelihara kehidupan sel. 

Dalam jumlah tertentu radikal bebas diperlukan untuk kesehatan, akan tetapi 

radikal bebas bersifat merusak dan sangat berbahaya. Fungsi radikal bebas dalam 

tubuh adalah untuk melawan radang, membunuh bakteri dan mengatur tonus otot 

polos dalam organ dan pembuluh darah (Giriwijoyo, 2004). 

Radikal bebas menyebabkan kerusakan sel dengan tiga cara yaitu (Kumar 

et al., 2005; Eberhardt, 2001):  

1. Peroksidasi komponen lipid dari membran sel dan sitosol. 

Menyebabkan serangkaian reduksi asam lemak (otokatalisis) yang 

mengakibatkan kerusakan membran dan organel sel. 

2. Kerusakan DNA, Kerusakan DNA ini dapat mengakibatkan mutasi 

DNA bahkan dapat menimbulkan kematian sel. 

3. Modifikasi protein teroksidasi oleh karena terbentuknya cross linking 

protein, melalui mediator sulfidril atas beberapa asam amino labil 

seperti sistein, metionin, lisin dan histidin.  

Ada berbagai radikal bebas turunan dari C dan N, akan tetapi yang paling 

banyak diketahui adalah radikal oksigen. Radikal bebas bisa terbentuk ketika 

komponen makanan diubah menjadi bentuk energi melalui proses metabolisme. 

Pada proses metabolisme ini, sering kali terjadi kebocoran elektron. Dalam 

kondisi ini, mudah sekali terbentuk radikal bebas seperti anion superoksida, 

hidroksil dan lain-lain. Radikal bebas juga dapat terbentuk dari senyawa lain yang 
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sebenarnya bukan radikal bebas, tetapi mudah berubah menjadi radikal bebas. 

Misalnya Hidrogen perokisda (H2O2). Kedua kelompok senyawa tersebut 

diistilahkan sebagai Senyawa Oksigen Reaktif (SOR).  

Pembentukan radikal bebas terjadi secara terus menerus di dalam tubuh. 

Hal ini terjadi melalui proses metabolisme sel normal, proses peradangan, 

kekurangan nutrisi, maupun sebagai respons adanya radiasi sinar gama, ultraviolet 

(UV), polusi lingkungan dan asap rokok (Wijaya, 1996). Ditambahkan Winarti 

(2010), faktor yang menyebabkan timbulnya radikal bebas dalam tubuh antara lain 

sinar X, asap mobil, bahan kimia dalam makanan (pengawet, pewarna sintetik, 

residu pestisida, dan bahan tambahan makanan lainnya), bahan kimia termasuk 

obat-obatan. Diet (pola makan sendiri) juga dapat menyebabkan terbentuknya 

radikal bebas.  

Menurut Mohamed et al., (2008), bahwa radikal bebas dapat menyebabkan 

kerusakan bahan pangan yaitu kehilangan nutrisi, perubahan parameter utama 

bahan makanan seperti aroma, rasa, tekstur, konsistensi dan kenampakan. Radikal 

bebas bersifat reaktif, dan jika tidak diinaktifkan akan dapat merusak 

makromolekul pembentuk sel, yaitu protein, karbohidrat, lemak, dan asam 

nukleat, sehingga dapat menyebabkan penyakit degeneratif. 

Kerusakan sel akibat reaktivitas senyawa radikal mengawali timbulnya 

berbagai penyakit degeneratif seperti kanker, infeksi, penyakit jantung koroner, 

rematik, penyakit respiratorik, katarak, liver dan aging (Wijaya, 1996; Meydani, 

2000). Hal tersebut terjadi karena interaksi senyawa oksigen reaktif (ROS) atau 

senyawa nitrogen reaktif (RNS) dengan DNA mengawali terbentuknya DNA 

adducts selama proses perbaikan atau replikasi, yang berakibat terjadinya mutasi 

DNA. Penumpukan DNA termutasi menyebabkan perkembangan sel neoplastik. 

Radikal bebas yang biasa disebut senyawa oksigen reaktif (ROS) dapat 

dibentuk melalui jalur enzimatik atau metabolik. Proses perubahan dari asam 

arakidonat menjadi prostaglandin dan prostasiklin dipicu oleh enzim 

lipoksigenase dan siklooksigenase yang menghasilkan senyawa oksigen reaktif 

berupa peroksida dan epoksida, serta oksidase yang berbentuk aldehid oksidase 

dan selanjutnya akan membentuk radikal anion superoksida. 
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Radikal bebas memiliki reaktivitas yang sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan 

oleh sifatnya yang sangat menarik atau menyerang elektron di sekelilingnya. 

Senyawa radikal bebas juga dapat mengubah suatu molekul menjadi suatu radikal. 

Kemiripan sifat antara radikal bebas dan oksidan terletak pada agresivitas untuk 

menarik elektron di sekelilingnya. Berdasarkan sifat ini, radikal bebas dianggap 

sama dengan oksidan. Pemahaman radikal bebas sebagai oksidan memang tidak 

salah, tetapi perlu diketahui bahwa tidak setiap oksidan merupakan radikal bebas. 

Radikal bebas lebih berbahaya dibandingkan dengan senyawa oksidan non 

radikal. Hal ini berkaitan dengan tingginya reaktivitas senyawa radikal bebas 

tersebut, yang mengakibatkan terbentuknya senyawa radikal baru. Bila senyawa 

radikal baru tersebut bertemu dengan molekul lain, akan terbentuk radikal baru 

lagi, dan seterusnya sehingga akan terjadi reaksi berantai (chain reactions). Reaksi 

seperti ini akan berlanjut terus dan baru akan berhenti apabila reaktivitasnya 

diredam oleh senyawa yang bersifat antioksidan.  

Cara terbentuknya radikal bebas adalah secara in-vivo dan in-vitro dengan 

proses sebagai berikut (1) pemecahan satu molekul normal secara homolitik 

menjadi dua, hal ini memerlukan tenaga yang tinggi dari sinar ultraviolet, panas, 

dan radiasi ion, (2) kehilangan satu elektron dari molekul normal, dan (3) 

penambahan elektron pada molekul normal. 

2.3 VCO (Virgin Coconut Oil) 

Tanaman kelapa (Cocos nucifera L.) merupakan salah satu tanaman yang 

banyak tersebar di Indonesia. Buah kelapa sebagai salah satu hasil perkebunan 

merupakan bahan baku berbagai produk makanan dan bukan makanan. Daging 

buah kelapa mengandung protein, karbohidrat dan lemak yang sangat penting 

serta vitamin. Sekitar 90% asam lemak dalam daging buah kelapa adalah asam 

lemak jenuh dan 10 % sisanya adalah asam lemak tidak jenuh (Karouw dan 

Tenda, 2006). Kandungan asam lemak (Medium Chain Fatty Acid, MCFA) 

ternyata bisa beragam pada berbagai varietas kelapa. Hasil penelitian Novarianto 

dan Tulalo (2007) menunjukkan bahwa keragaman kandungan MCFA dan kadar 

asam laurat dipengaruhi salah satunya oleh varietas kelapa. Total kandungan 

MCFA pada kelapa Dalam antara 47,35% sampai 57,89% dan pada kelapa Genjah 
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antara 45,45% sampai 55,68%. Dan untuk kandungan asam laurat (C12) pada 

kelapa Dalam berkisar antara 36,04% sampai 44,19%  

Salah satu produk olahan kelapa yang populer adalah Virgin Coconut Oil 

(VCO). Virgin Coconut Oil lebih unggul dari minyak yang diolah secara 

tradisional, seperti kadar air yang rendah (0,02-0,03%), asam lemak bebas rendah 

(0,02%), berwarna bening, berbau harum dan berdaya simpan yang cukup lama 

yaitu sekitar 6-8 bulan (Rindengan et al., 2004). 

VCO diolah dari daging buah kelapa segar dan proses pembuatannya 

dilakukan pada suhu yang relatif rendah. Beberapa metode yang saat ini banyak 

digunakan dalam pembuatan VCO adalah metode pemanasan bertahap, metode 

pemancingan minyak dan metode fermentasi. Metode pemanasan bertahap 

dilakukan dengan memanaskan santan pada suhu < 90 ºC kemudian minyak yang 

diperoleh dipanaskan kembali dengan suhu rendah (< 65 ºC). Metode 

pemancingan minyak dilakukan dengan menambahkan minyak pancing ke dalam 

santan dengan perbandingan tertentu. Metode fermentasi dilakukan dengan 

menambahkan ragi ke dalam santan (Pontoh et al., 2008).  

Selain menggunakan metode tersebut, metode lainnya yang digunakan 

dalam pembuatan VCO adalah dengan metode sentrifugasi. Sentrifugasi 

merupakan salah satu metode dengan cara mekanik. Metode sentrifugasi 

dilakukan dengan memutuskan ikatan lemak-protein pada santan dengan cara 

pemutaran (pemusingan), yaitu dengan gaya sentrifugal. Setelah dilakukan 

sentrifugasi air dan minyak akan terpisah dengan sendirinya, hal ini terjadi karena 

berat jenis minyak dan air berbeda. VCO yang dihasilkan secara sentrifugasi lebih 

baik jika dibandingkan dengan VCO yang diperoleh secara pemanasan ataupun 

secara fermentasi. Pembuatan VCO dengan metode sentrifugasi akan 

menghasilkan rendemen yang tinggi, karena pada pembuatan VCO secara 

sentrifugasi, pemisahannya terjadi secara alami tanpa memerlukan pemanasan 

ataupun bantuan fermentor (Abdurrahman et al., 2009). 

2.4 Antioksidan 

Dalam pengertian kimia, senyawa antioksidan adalah senyawa pemberi 

elektron (electron donors). Secara biologis, pengertian antioksidan adalah 

senyawa yang mampu menangkal atau meredam dampak negatif oksidan dalam 
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tubuh. Antioksidan bekerja dengan cara mendonorkan satu elektronnya kepada 

senyawa yang bersifat oksidan sehingga aktivitas senyawa oksidan tersebut bisa 

dihambat.  

Keseimbangan oksidan dan antioksidan sangat penting karena berkaitan 

dengan berfungsinya sistem imunitas tubuh. Kondisi ini terutama untuk menjaga 

integritas dan berfungsinya membran lipid, protein sel, dan asam nukleat, serta 

mengontrol tranduksi signal dan ekspresi gen dalam sel imun. Komponen terbesar 

yang menyusun membran sel adalah senyawa asam lemak tak jenuh, yang 

diketahui sangat sensitif terhadap perubahan keseimbangan oksidan-antioksidan 

(Winarsi, 2007:77). Jenis-jenis antioksidan adalah: 

a. Antioksidan yang diproduksi tubuh 

Untuk menangkal agen pengganggu kesehatan, tubuh membuat 

antioksidan sendiri (dikenal sebagai antioksidan tubuh) yang langsung 

menetralkan pengganggu dari luar. Jenis antioksidan ini misalnya glutation, 

koenzim Q10 dan melatonin. 

b. Enzim antioksidan 

Enzim antioksidan berfungsi sebagai pelindung tubuh dari kerusakan 

jaringan akibat radikal bebas. Ada tiga jenis enzim antioksidan yang bekerja sama 

dalam beberapa langkah untuk menetralkan radikal bebas yang berbeda-beda, 

yaitu superoksida dismutase, katalase, dan glutation peroksidase. Untuk bisa 

berfungsi melakukan tugasnya, enzim-enzim tersebut membutuhkan mineral 

tertentu. Superoksida dismutase membutuhkan mangan, tembaga, dan seng. 

Katalase membutuhkan besi, dan seng. Dan glutation peroksidase membutuhkan 

selenium. 

c. Mineral antioksidan 

Mineral antioksidan adalah elemen yang berfungsi mengaktifkan enzim 

antioksidan tertentu, sehingga seringkali diklasifikasikan sebagai antioksidan, 

yaitu selenium, seng, tembaga, besi, dan mangan. 

d. Vitamin antioksidan 

Vitamin antioksidan yang berfungsi sebagai antioksidan, misalnya vitamin 

A, C, dan E. 
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e. Flavonoid, karotenoid, dan xantofil 

Antioksidan yang ditemukan sebagai pigmen pada bunga, buah, dan daun, 

misalnya likopen, kuersetin, karoten, dan limonene. 

f. Antioksidan kelompok lain 

Berbagai senyawa yang berfungsi sebagai antioksidan, misalnya 

thiocyanat, dan indole-3-carbinol (Vitahealth: 130). 

2.4.1 Uji antioksidan dengan metode DPPH  

Metode DPPH merupakan metode yang cepat, sederhana, dan tidak 

membutuhkan biaya tinggi dalam menentukan kemampuan antioksidan 

menggunakan radikal bebas 2,2-diphenyl-picrylhydrazyl (DPPH). Metode 

ini sering digunakan untuk menguji senyawa yang berperan sebagai free 

radical scavengers atau donor hidrogen dan mengevaluasi aktivitas 

antioksidanya, serta mengkuantifikasi jumlah kompleks radikal-

antioksidan yang terbentuk. Metode ini dapat digunakan untuk sampel 

yang berupa padatan maupun cairan (Prakash, Rigelhof dan Miller, 2001). 

Metode ini dapat melihat aktivitas peredaman radikal bebas dengan cepat 

dan akurat tanpa penggunaan substrat, karena radikal bebas sudah tersedia 

secara langsung (Kalauw et al., 2014). Gugus kromofor dan auksokrom 

pada radikal bebas DPPH memberikan absorbansi maksimum pada 

panjang gelombang 517 nm sehingga menimbulkan warna ungu. Warna 

DPPH akan berubah dari ungu menjadi kuning seiring penambahan 

antioksidan yaitu saat elektron tunggal pada DPPH berpasangan dengan 

hidrogen dari antioksidan. Hasil dekolorisasi oleh antioksidan setara 

dengan jumlah elektron yang tertangkap. Mekanisme penangkapan radikal 

ditunjukkan pada reaksi di bawah ini. 
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Gambar 2.3 Reaksi penangkapan radikal DPPH oleh antioksidan 

(Dehpour, Ebrahimzadeh, Fazel dan Mohammad, 2009) 

DPPH berfungsi untuk mengevaluasi potensi antioksidan dalam 

meredam radikal bebas. Penentuan aktivitas antioksidan menggunakan 1 

mL sampel yang ditambahkan 1 mL larutan DPPH (100 ppm). Campuran 

kemudian dihomogenkan dan didiamkan selama 30 menit di tempat yang 

gelap. Serapan diukur pada panjang gelombang 517 nm dengan 

spektrofotometer visibel dan senyawa pembanding sebagai kontrol positif 

(Sugiat dkk., 2010). Presentasi inhibisi serapan DPPH dihitung dengan 

rumus: 

% inhibisi =  
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟−𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟
 x 100% 

 

 

 

2.5 Ekstraksi 

Salah satu metode yang digunakan untuk penemuan senyawa bahan alam 

adalah metode ekstraksi. Pemilihan metode ekstraksi tergantung pada sifat bahan 

dan senyawa yang akan diisolasi. Sebelum memilih suatu metode, target ekstraksi 

perlu ditentukan terlebih dahulu. Ada beberapa target ekstraksi, diantaranya 

(Sarker SD, et al., 2006):  

1. Senyawa bioaktif yang tidak diketahui  

2. Senyawa yang diketahui ada pada suatu organisme  

3. Sekelompok senyawa dalam suatu organisme yang berhubungan secara 

struktural.  

Semua senyawa metabolit sekunder yang dihasilkan oleh suatu sumber 

tetapi tidak dihasilkan oleh sumber lain dengan kontrol yang berbeda, misalnya 
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dua jenis dalam marga yang sama atau jenis yang sama tetapi berada dalam 

kondisi yang berbeda. Identifikasi seluruh metabolit sekunder yang ada pada suatu 

organisme untuk studi sidik jari kimiawi dan studi metabolomik.  

Proses ekstraksi khususnya untuk bahan yang berasal dari tumbuhan 

adalah sebagai berikut:  

1. Pengelompokan bagian tumbuhan (daun, bunga, dll), pengeringan dan 

penggilingan bagian tumbuhan.  

2. Pemilihan pelarut  

3. Pelarut polar: air, etanol, metanol, dan sebagainya.  

4. Pelarut semipolar: etil asetat, diklorometan, dan sebagainya.  

5. Pelarut nonpolar: n-heksan, petroleum eter, kloroform, dan sebagainya.  

2.5.1 Jenis-jenis Ekstraksi  

Jenis-jenis metode ekstraksi yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:  

1. Maserasi  

Maserasi merupakan metode sederhana yang paling banyak digunakan. 

Cara ini sesuai, baik untuk skala kecil maupun skala industri (Agoes, 2007). 

Metode ini dilakukan dengan memasukkan serbuk tanaman dan pelarut yang 

sesuai ke dalam wadah inert yang tertutup rapat pada suhu kamar. Proses ekstraksi 

dihentikan ketika tercapai kesetimbangan antara konsentrasi senyawa dalam 

pelarut dengan konsentrasi dalam sel tanaman. Setelah proses ekstraksi, pelarut 

dipisahkan dari sampel dengan penyaringan. Kerugian utama dari metode 

maserasi ini adalah memakan banyak waktu, pelarut yang digunakan cukup 

banyak, dan besar kemungkinan beberapa senyawa hilang. Selain itu, beberapa 

senyawa mungkin saja sulit diekstraksi pada suhu kamar. Namun di sisi lain, 

metode maserasi dapat menghindari rusaknya senyawa-senyawa yang bersifat 

termolabil.  

2. Ultrasound - Assisted Solvent Extraction  

Merupakan metode maserasi yang dimodifikasi dengan menggunakan 

bantuan ultrasound (sinyal dengan frekuensi tinggi, 20 kHz). Wadah yang berisi 

serbuk sampel ditempatkan dalam wadah ultrasonic dan ultrasound. Hal ini 

dilakukan untuk memberikan tekanan mekanik pada sel hingga menghasilkan 
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rongga pada sampel. Kerusakan sel dapat menyebabkan peningkatan kelarutan 

senyawa dalam pelarut dan meningkatkan hasil ekstraksi.  

3. Perkolasi  

Pada metode perkolasi, serbuk sampel dibasahi secara perlahan dalam 

sebuah perkolator (wadah silinder yang dilengkapi dengan kran pada bagian 

bawahnya). Pelarut ditambahkan pada bagian atas serbuk sampel dan dibiarkan 

menetes perlahan pada bagian bawah. Kelebihan dari metode ini adalah sampel 

senantiasa dialiri oleh pelarut baru. Sedangkan kerugiannya adalah jika sampel 

dalam perkolator tidak homogen maka pelarut akan sulit menjangkau seluruh area. 

Selain itu, metode ini juga membutuhkan banyak pelarut dan memakan banyak 

waktu.  

4. Soxhlet  

Metode ini dilakukan dengan menempatkan serbuk sampel dalam sarung 

selulosa (dapat digunakan kertas saring) dalam klonsong yang ditempatkan di atas 

labu dan di bawah kondensor. Pelarut yang sesuai dimasukkan ke dalam labu dan 

suhu penangas diatur di bawah suhu reflux. Keuntungan dari metode ini adalah 

proses ektraksi yang kontinyu, sampel terekstraksi oleh pelarut murni hasil 

kondensasi sehingga tidak membutuhkan banyak pelarut dan tidak memakan 

banyak waktu. Kerugiannya adalah senyawa yang bersifat termolabil dapat 

terdegradasi karena ekstrak yang diperoleh terus-menerus berada pada titik didih.  

5. Reflux dan Destilasi Uap  

Pada metode reflux, sampel dimasukkan bersama pelarut ke dalam labu 

yang dihubungkan dengan kondensor. Pelarut dipanaskan hingga mencapai titik 

didih. Uap terkondensasi dan kembali ke dalam labu. Destilasi uap memiliki 

proses yang sama dan biasanya digunakan untuk mengekstraksi minyak esensial 

(campuran berbagai senyawa menguap). Selama pemanasan, uap terkondensasi 

dan destilat (terpisah sebagai 2 bagian yang tidak saling bercampur) ditampung 

dalam wadah yang terhubung dengan kondensor. Kerugian dari kedua metode ini 

adalah senyawa yang bersifat termolabil dapat terdegradasi (Seidel V 2006). 
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2.6 Kulit 

Kulit adalah suatu organ dengan struktur yang cukup kompleks dan memiliki 

berbagai fungsi yang vital. Kulit menutupi dan melindungi permukaan tubuh, dan 

bersambung dengan selaput lender yang melapisi rongga-rongga dan lubang-

lubang masuk (Irianto, 2004:233). Kulit memiliki pH yaitu 4,5-7,0, sehingga pH 

sediaan kosmetik harus sesuai dengan pH kulit. Nilai pH penting untuk 

mengetahui tingkat keasaman dari sediaan agar tidak mengiritasi kulit 

(Wasitaatmadja, 1997). 

2.6.1 Struktur Kulit  

Kulit merupakan organ tubuh yang memiliki luas paling besar, yaitu kira-

kira 1,9 m2 pada orang dewasa (Irianto, 2004:233). 

Pembagian kulit secara garis besar tersusun atas 3 lapisan, yaitu: 

a. Epidermis atau kutikula 

Epidermis adalah bagian terluar kulit. Bagian ini tersusun dari jaringan 

epitel skuamosa bertingkat yang mengalami keratinisasi, jaringan ini tidak 

memiliki pembuluh darah, dan sel-selnya sangat rapat (Sloane, 2003:85). 

Epidermis terbagi lagi menjadi lima lapisan, yaitu : 

1. Stratum basalis (germinativum) adalah lapisan tunggal sel-sel yang 

melekat pada jaringan ikat dari lapisan kulit di bawahnya dermis. 

2. Stratum spinosum adalah lapisan sel spina atau tanduk, disebut demikian 

karena sel-sel tersebut disatukan oleh tonjolan yang menyerupai spina. 

Spina adalah bagian penghubung intraselular yang disebut desmosom. 

3. Stratum granusolum, terdiri dari tiga atau lima lapisan atau barisan sel 

dengan granula-granula keratohialin yang merupakan perkusor pembentuk 

keratin. 

4. Stratum lusidum, adalah lapisan jernih dan tembus cahaya dari sel-sel 

gepeng tidak bernukleus yang mati atau hampir mati dengan ketebalan 

empat sampai tujuh lapisan sel. 

5. Stratum korneum, adalah lapisan epidermis teratas yang terdiri dari 25 

sampai 30 lapisan sisik tidak hidup yang sangat terkeratinisasi dan 

semakin gepeng saat mendekati permukaan kulit (Sloane, 2003:86). 
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b. Dermis 

Dermis adalah lapisan jaringan ikat yang terletak di bawah epidermis, dan 

merupakan bagian terbesar dari kulit (Graham-Brown, 2005). Dermis tersusun 

atas jaringan fibrus dan jaringan ikat yang elastis (Irianto, 2004:235). 

c. Lapisan subkutan atau hipodermis 

Lapisan subkutan mengikat kulit secara longgar dengan organ-organ yang 

terdapat di bawahnya. Lapisan ini mengandung jumlah sel lemak yang beragam, 

bergantung pada area tubuh dan nutrisi individu, serta berisi banyak pembuluh 

darah dan ujung saraf (Sloane, 2003:86). 

2.6.2 Fungsi Kulit 

Menurut Djuanda et al., (2011: 126-138), secara umum kulit mempunyai 

beberapa fungsi bagi tubuh, yaitu: 

1. Fungsi proteksi 

Kulit menjaga bagian dalam tubuh terhadap gangguan fisik, misalnya 

tekanan; gesekan; tarikan; zat-zat kimia terutama yang bersifat iritan; 

gangguan yang bersifat panas, misalnya radiasi, sengatan UV; 

gangguan infeksi luar terutama kuman maupun jamur. 

2. Fungsi absorbs 

Kulit yang sehat tidak mudah menyerap air, larutan dan benda padat, 

tetapi cairan yang mudah menguap lebih mudah diserap, begitu pun 

yang larut lemak. 

3. Fungsi ekskresi 

Kelenjar-kelenjar kulit mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna atau 

sisa metabolisme dalam tubuh berupa NaCl, urea, asam urat dan 

ammonia. 

4. Fungsi persepsi 

Kulit mengandung ujung-ujung syaraf sensorik di dermis dan subkutis. 

Terhadap rangsangan panas diperankan oleh badan-badan ruffini di 

dermis dan subkutis. Dingin oleh badan krause. Rabaan oleh taktil 

meissner. Tekanan oleh badan vates paccini. 
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5. Fungsi pengaturan suhu tubuh 

Kulit melakukan peranan ini dengan cara mengeluarkan keringat dan 

mengerutkan (otot berkontraksi) pembuluh darah kulit. 

6. Fungsi pembentukan pigmen 

Sel pembentuk pigmen (melanosit) terletak di lapisan basal dan sel ini 

berasal dari rigi syaraf. 

7. Fungsi keratinisasi 

Lapisan epidermis dewasa mempunyai 3 jenis sel utama yaitu 

keratinosit, sel langerhans dan melanosit. 

8. Fungsi pembentukan vitamin D 

Dengan mengubah 7 hidroksi kolesterol dengan bantuan sinar 

matahari. 

2.7 Krim  

2.7.1 Pengertian Krim 

Krim adalah bentuk sediaan setengah padat, berupa emulsi mengandung 

air tidak kurang dari 60% dan dimaksudkan untuk pemakaian luar (Ditjen POM, 

1979:8). Sediaan krim memiliki beberapa kelebihan, diantaranya yaitu mudah 

menyebar rata, praktis, lebih mudah dibersihkan atau dicuci dengan air (tipe m/a) 

dan cara kerja langsung pada jaringan setempat. Dalam sediaan krim diperlukan 

zat tambahan sebagai peningkat penetrasi. Zat tambahan ini dimaksudkan untuk 

meningkatkan jumlah zat yang terpenetrasi agar dapat digunakan untuk tujuan 

pengobatan sistemik lewat kulit. 

Ada dua tipe krim, krim tipe minyak dalam air (m/a) dan tipe air dalam 

minyak (a/m). Krim tipe m/a (vanishing cream) mudah dicuci dengan air, jika 

digunakan pada kulit, maka akan terjadi penguapan dan peningkatan konsentrasi 

dari suatu obat yang larut dalam air sehingga mendorong penyerapannya ke dalam 

jaringan kulit. Tetapi pada umumnya orang lebih menyukai tipe a/m, karena 

penyebarannya lebih baik, walaupun sedikit berminyak tetapi penguapan airnya 

dapat mengurangi rasa panas di kulit (Syamsuni, 2006:102). Krim yang baik harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

1) Mudah dioleskan dan merata pada kulit 

2) Mudah dicuci bersih dari daerah lekatan 
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3) Tidak menodai pakaian 

4) Tidak berbau tengik 

5) Bebas dari partikel keras dan tajam 

6) Tidak mengiritasi kulit 

7) Tempat penyimpanannya harus sesuai dengan sifat krim yang dibuat 

(Harry, R.G., 1973:103). 

2.7.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi sediaan krim 

Sediaan krim dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: 

1) Fungsi 

Krim yang termasuk dalam kelompok yang dipengaruhi oleh fungsi dibuat 

berdasarkan tempat pemakaiannya. Contohnya: krim tangan dan tubuh, krim 

malam dan krim urut, krim pembersih, krim dasar dan krim penghapus noda, krim 

dingin dan krim serbaguna. 

2) Penampilan fisik 

Krim tidak hanya diklasifikasikan dari bentuk cair atau padatnya saja, 

tetapi juga dideskripsikan dari lembutnya, kekuatannya, tebal tipis krim tersebut. 

3) Tipe emulsi 

Setiap krim dapat dibuat dalam bentuk tipe minyak dalam air atau air 

dalam minyak. 

4) pH krim 

Bila krim tersebut termasuk tipe minyak dalam air maka pH krim tersebut 

harus meliputi pH seluruh sediaan. Jika tipe air dalam minyak maka krim tersebut 

harus terdispersi dalam 50% etanol encer (Harry, R.G., 1973:105). 

2.7.3 Formula sediaan krim 

Formula umum sediaan krim yaitu sebagai berikut: 

a. Zat berkhasiat 

Sifat fisika dan kimia dari bahan atau zat berkhasiat dapat menentukan 

cara pembuatan dan tipe krim yang dapat dibuat, apakah krim tipe minyak dalam 

air atau tipe air dalam minyak (Prima, 2009). 

b. Bahan dasar 

Krim merupakan suatu emulsi minyak dalam air atau air dalam minyak, 

bahan dasarnya adalah minyak dan air. Fasa minyak yang dapat digunakan adalah 
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beraneka ragam lemak, baik yang berasal dari alam maupun lemak sintetik 

(Lachman, 1994). 

c. Bahan tambahan 

Untuk mendapatkan formula krim yang lebih baik biasanya ditambahkan 

beberapa bahan tambahan dengan maksud tertentu. Bahan-bahan yang sering 

digunakan adalah: 

1) Zat pengemulsi 

Digunakan untuk menstabilkan emulsi. Pemilihan zat pengemulsi harus 

disesuaikan dengan tipe dan sifat krim yang dikehendaki. Umumnya dibedakan 

dengan golongan zat pengemulsi, yaitu: surfaktan, koloid hidrofilik dan zat padat 

yang terbagi halus. 

a) Surfaktan (zat aktif permukaan) adalah zat yang mampu mengurangi 

tegangan antar muka. Pemilihan surfaktan didasari atas tipe dan sifat krim 

yang dikehendaki. Misalnya: trietanolamin stearat dan lemak bulu domba. 

b) Koloid hidrofilik adalah polimer yang peka terhadap air dapat 

mengembang atau larut dalam air. Pada umumnya cenderung membentuk 

emulsi tipe minyak dalam air. Kegunaannya sebagai pembantu zat 

pengemulsi, zat pengental dan sebagai penstabil emulsi. Misalnya gelatin, 

gom, tragakan. 

c) Zat pendispersi adalah zat-zat yang dapat diabsorpsi pada batas antar 

muka dua fase yang tidak dapat bercampur dengan membentuk suatu 

lapisan partikel disekitar partikel terdispersi. Sebagai contoh zat 

pendispersi adalah veegum, bentonit, karbon hitam (Lachman, 1994). 

2) Zat pengawet 

Zat pengawet berguna untuk mencegah pertumbuhan berbagai 

mikroorganisme. Karena krim umumnya mengandung protein maka akan 

menunjang pertumbuhan mikroorganisme. Oleh karena itu perlu ditambahkan ke 

dalam formulanya suatu pengawet seperti metal para hidroksi benzoat (0,12 – 

0,18%), propil para hidroksi benzoat (0,002 -0,05%) (Lachman, 1994). 

3) Antioksidan 

Beberapa senyawa organik dan lemak yang teremulsi pada umumnya 

mudah mengalami reaksi oksidasi bila dibiarkan dalam udara terbuka. Pada reaksi 
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otooksidasi minyak-minyak tidak jenuh seperti minyak nabati dapat mengalami 

ketengikan sedangkan minyak-minyak mineral dan hidrokarbon jenuh dapat 

mengalami degradasi oksidatif (pemecahan rantai) reaksi ini dapat dihambat 

dengan penambahan antioksidan seperti butil hidroksi anisol/BHA (0,1%) dan 

butil hidroksi toluene/BHT (0,1%) yang umum disediakan dalam sediaan 

kosmetika (Lachman, 1994). 

4) Pendapar 

Pendapar dimaksudkan untuk mempertahankan pH sediaan untuk menjaga 

stabilitas sediaan. pH dipilih berdasarkan stabilitas bahan aktif. Pemilihan 

pendapar harus diperhitungkan ketercampurannya dengan bahan lainnya yang 

terdapat dalam sediaan, terutama pH efektif untuk pengawet. Perubahan pH 

sediaan dapat terjadi karena perubahan kimia zat aktif atau zat tambahan dalam 

sediaan pada penyimpanan karena mungkin pengaruh pembawa atau lingkungan. 

Kontaminasi logam pada proses produksi atau wadah (tube) seringkali merupakan 

katalisator bagi pertumbuhan kimia dari bahan sediaan (Prima, 2009). Contoh zat 

tambahan ini adalah: asam benzoat dan natrium benzoat. 

5) Pelembab 

Pelembab atau humektan ditambahkan dalam sediaan topikal dimaksudkan 

untuk meningkatkan hidrasi kulit. Hidrasi pada kulit menyebabkan jaringan 

menjadi lunak, mengembang dan tidak berkeriput sehingga penetrasi zat akan 

lebih efektif. Contoh zat tambahan ini adalah: gliserol, PEG, sorbitol (Prima, 

2009). 

6) Peningkat Penetrasi 

Zat tambahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah zat yang 

terpenetrasi agar dapat digunakan untuk tujuan pengobatan sistemik lewat dermal 

(kulit). Contoh zat tambahan ini adalah: dimetil sulfoksida (DMSO), dimetil 

asetamida (DMA), dimetil formamida (DMF), propilen glikol, gliserol dan lain-

lain (Williams & Barry, 2004). Syarat-syarat: 

a) Tidak mempunyai efek farmakologi. 

b) Tidak menyebabkan iritasi alergi atau toksik. 

c) Bekerja secara cepat dengan efek terduga. 

d) Dapat dihilangkan dari kulit secara normal. 
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e) Tidak mempengaruhi cairan tubuh, elektrolit dan zat endogen lainnya. 

f) Dapat bercampur secara fisika dan kimia dengan banyak zat. 

g) Dapat berfungsi sebagai pelarut obat dengan baik. 

h) Dapat menyebar pada kulit (Prima, 2009). 

7) Zat pewangi dan pewarna 

Penambahan zat pewangi dan zat pewarna bertujuan untuk meningkatkan 

daya tarik dan penampilan yang lebih baik dari suatu krim (Lachman, 1994). 

Contoh zat tambahan ini adalah: pewangi seperti geramiol, benzil asetat, citral dan 

jasmine. Pewarna seperti karoten, biksin, karamel, klorofil, Carmoisine 14720, 

Amaranth 16185 dan Erythrosine 45430. 

Dalam pembuatan sediaan dermatologi bentuk setengah padat, ternyata 

pemilihan bahan dasar yang tepat adalah sangat penting karena jenis bahan dasar 

sediaan sangat mempengaruhi efek terapi dari suatu obat disamping faktor-faktor 

seperti konsentrasi obat, penetrasi obat ke dalam kulit, lama pengobatan, keadaan 

kulit, dll (Lachman, 1994). 

 

2.7.4 Vanishing Krim  

Vanishing krim adalah basis yang dapat dicuci dengan air yaitu emulsi 

minyak dalam air. Diberi istilah demikian karena saat krim digunakan dan 

digosokkan pada kulit dipermudah oleh emulsi miyak dalam air yang terkandung 

didalamnya. Basis yang dapat dicuci dengan air akan membentuk suatu lapisan 

tipis yang semipermiabel setelah air menguap pada tempat yang digunakan. 
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2.8 Formula Basis  

Pada penelitian ini menggunakan basis VCO (Virgin Coconut Oil) untuk 

digunakan dalam farmasi 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 

Aqua sampai dengan 65,5 

2.8.1 Tinjauan Tentang Bahan Tambahan 

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

Sinonim  : Acid cetylacetic; Crodacid; E570; Edernol 

Rumus kimia  : C18H36O2 

Berat molekul : 284,47 

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 
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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 

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 
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larut dalam minyak mineral tetapi dapat 

melarutkan beberapa minyak.  

Penggunaan  : Humektan  

 

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 : Aktivitas antimikroba berkurang dengan adanya 

surfaktan anionik seperti polisorbat 80 karena 

miselisasi. Penambahan 10% propilen glikol 

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 
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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). 

 

8. BHA (Rowe, et al., 2009) 

Sinonim : 2-tert-Butyl-4-hydroxyanisole; 3-tert-butyl-4-

hydroxyanisole;  butylated hydroxyl anisole 

Rumus molekul : C11H16O2 

Berat molekul : 180,24 

Pemerian : Serbuk putih, tidak berbau, tidak berasa 

Kelarutan : Larut dalam metanol, propilenglikol dan etanol 

Penggunaan : Antioksidan 

 

9. BHT (Rowe, et al., 2009) 

Sinonim :2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol; 2,6-Di-tert-

butyl-p-cresol; 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxytoluene; 

butylated hydroxytoluene 

Rumus molekul : C15H24O 

Berat molekul : 220,35 

Pemerian : Serbuk putih, tidak berbau, tidak berasa 

Kelarutan : Larut dalam lemak dan tidak larut air 

Penggunaan : Antioksidan 

 

 

 


