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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tanaman Teh Hijau 

2.1.1 Sejarah Tanaman Teh Hijau 

Teh hijau atau dalam bahasa latin disebut Camellia sinensis L adalah salah 

satu komoditi hasil perkebunan Indonesia. Tanaman teh pertama kali ke Indonesia 

pada tahun 1864, berupa biji teh dari Jepang yang dibawa oleh orang Jerman 

bernama Andreas Cleyer, dan ditanam sebagai tanaman hias di Jakarta. Pada 

tahun 1694, seorang pendeta bernama F. Valentijn mengatakan bahwa telah 

melihat perdu teh muda yang berasal dari Cina, tumbuh di Taman Istana Gubernur 

Jendral Camphuys, di Jakarta (Setyamidjaja, 2000). 

Tahun 1826, didatangkan lagi biji teh dari Jepang dan ditanam di Kebun 

Raya Bogor, dan pada tahun 1827, ditanam di Kebun Percobaan Cisurupan, 

Garut. Berhasilnya penanaman dalam luasan yang lebih besar di Wanayasa 

(Purwakarta) dan di Raung (Banyuwangi) membuka jalan bagi Jacobus Isidorus 

Loudewijk Levian Jacobson, seorang ahli teh, untuk membuka landasan bagi 

usaha perkebunan teh di Jawa. Pada tahun 1828, di kedua daerah tersebut ± 180 

hektar tanaman teh dengan produksi sekitar 8.000 kg teh kering (Setyamidjaja, 

2000).  

2.1.2 Karakteristik Tanaman Teh Hijau 

Tanaman teh tergolong tanaman perdu, sistem perakaran teh adalah akar 

tunggang. Bunganya kuning-putih berdiameter 2,5 - 4 cm dengan 7 hingga 8 

petal, berkelamin dua dan terdapat di ketiak daun. Kelopak bentuk mangkuk, 

hijau, benang sari membentuk lingkaran, pangkal menyatu, melekat pada daun 

mahkota, pada bagian dalam lepas. Tangkai sari kurang lebih 1 cm, berwarna 

putih kekuningan. Kepala sari berwarna kuning. Tangkai putik bercabang tiga 

panjangnya kurang lebih 1 cm dan berwarna hijau kekuningan. Daun teh 

merupakan daun tunggal dan memiliki panjang 4 - 15 cm dan lebar 2 - 5 cm. 

Helai daun berbentuk lanset dengan ujung meruncing dan bertulang menyirip. 

Pangkal daun runcing dan tepinya lancip bergerigi. Daun muda yang berwarna 

hijau muda lebih disukai untuk produksi teh. Daun teh mempunyai rambut- 
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rambut pendek putih dibagian bawah daun. Daun tua berwarna lebih jelas 

(Magambo & Cannel, 1981). 

Tanaman teh membutuhkan iklim yang lembab dan tumbuh baik pada 

temperature yang berkisar antara 10 - 30 °C pada daerah dengan curah hujan 

2.000 mm per tahun dengan ketinggian 600 - 2.000 mdpl. Tanaman teh yang tidak 

dipangkas akan tumbuh kecil setinggi 5 – 50 cm dengan batang tegak dan 

bercabang (Setyamidjaja, 2000). 

 

        Gambar 2. 1 Daun Teh Hijau (Camellia sinensis L) 

Sumber : (Setyamidjaja,2000) 

Dalam dunia tumbuh-tumbuhan, taksonomi teh dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut (Nazaruddin,1993): 

Kingdom : Plantae 

Division  : Spermatophyta 

Sub divisi : Angiospermae 

Kelas   : Dicotyledone 

Ordo  : Guttiferales 

Family  : Theacceae 

Genus  : Camellia 

Spesies  : Camellia sinensis 

2.1.3 Kandungan Kimia Tanaman Teh Hijau 

Komposisi aktif utama yang terkandung dalam daun teh adalah kafein. 

Tannin, theophylline, tehobromine, lemak, saponin, minyak esensial, kafetakin, 
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karotin, vitamin C, A, B1, B2, , B12 dan P, fluorite, zat besi, magnesium dan 

kalsium, strontinum (Fulder, 2004). 

Menurut Towaha (2013) kandungan senyawa kimia dalam daun teh dapat 

digolongkan menjadi 4 kelompok besar, yaitu :  

1. Golongan Fenol 

 Katekin 

Katekin adalah senyawa metabolit sekunder yang secara alami dihasilkan 

oleh tumbuhan dan termasuk dalam golongan flavonoid. Senyawa ini memiliki 

aktivitas antioksidan berkat gugus fenol yang dimilikinya. Struktur molekul 

katekin memiliki dua gugus fenol (cincin A dan B) dan satu gugus dihidropiran 

(cincin C), dikarenakan memiliki lebih dari satu gugus fenol, maka senyawa 

katekin sering disebut senyawa polifenol (Towaha, 2013). 

Senyawa katekin merupakan senyawa yang paling berfungsi sebagai 

antioksidan. Katekin berfungsi menangkap radikal bebas sehingga dapat 

menghambat terjadinya kerusakan pada membran sel. Mekanisme ini lebih efektif 

dibandingkan vitamin C dan E (Anindita et al., 2012). Kemampuan katekin 

menangkap radikal bebas 100 kali lebih efektif dibanding vitamin C dan 25 kali 

efektif dari vitamin E (Anindita, 2012). 

 

Gambar 2.2 Struktur Molekul Katekin 

Katekin (kecuali (-)-EC) memperlihatkan kemampuan penghambatan 

peroksidasi yang istimewa dimana (-)-EGCG > (-)-ECG > (-)-EGC > (-)-EC. Hal 

ini juga terjadi dalam penangkapan superoksida dan DPPH. Diantara katekin the 

(-)-ECG merupakan katekin terkuat sementara (-)-EGC terlemah dalam pengaruh 

oksidatifnya pada sistem karotenlinoleat. Katekin teh hijau juga memperlihatkan 

kemampuan ativitas antioksidan yang kuat dalam pencegahan oksidasi minyak 

nabati. Katekin dengan grup hidroksil bebas dapat bereaksi sebagai akseptor 

radikal bebas dan juga pembentukan radikal bebas (Rohdiana, 2005). 
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Senyawa katekin dalam reaksinya dengan kafein, protein, peptida, ion 

tembaga dan siklodekstrin membentuk beberapa senyawa kompleks yang sangat 

berhubungan dengan rasa dan aroma. Katekin menentukan warna seduhan 

terutama pada teh hitam, pada proses oksidasi enzimatis (fermentasi) sebagian 

katekin terurai menjadi theaflavin yang berperan memberi warna kuning dan 

senyawa thearubigin yang berperan memberi merah kecoklatan (Towaha, 2013). 

Tabel 2. 1 Kandungan komponen senyawa katekin dalam daun teh segar (Towaha, 

2013) 

Komponen Kandungan (berat % kering) 

(+) Katekin 0,5 – 1 

(-) Epikatekin 1 – 3 

(-) Epikatekin galat 2 – 4 

(+) Galokatekin 1 – 2 

(-) Epigalokatekin 4 – 7 

(-) Epigalokatekin galat 5  - 14 

Total 13,5 – 31 

 

 Flavanol 

Struktur molekul senyawa flavanol hampir sama dengan katekin tetapi 

berbeda pada tingkatan oksidasi dari inti difenilpropan primernya. Flavanol 

merupakan satu diantara sekian banyak antioksidan alami yang terdapat dalam 

tanaman pangan dan mempunyai kemampuan mengikat logam. Senyawa flavanol 

dalam teh kurang disebut sebagai penentu kualitas, tetapi diketahui mempunyai 

aktivitas yang dapat menguatkan dinding pembuluh darah kapiler dan memacu 

pengumpulan vitamin C. Flavanol pada daun teh meliputi, senyawa kaemferol, 

kuersetin, dan mirisetin dengan kandungan 3-4% dari berat kering. (Towaha, 

2013). 

2. Golongan bukan fenol 

 Karbohidrat 

 Pektin  

 Alkaloid 
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 Protein dan asam-asam 

amino 

 Klorofil dan zat warna 

yang lain. 

 Asam organik 

 Resin  

 Vitamin-vitamin 

 Mineral   

3. Golongan Aromatis 

4. Enzim  

2.2 Ekstrak 

Ekstrak adalah sediaan kental yang diperoleh dengan cara mengekstraksi 

senyawa aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut 

yang sesuai. Proses ekstraksi banyak digunakan sebagai proses pemisahan untuk 

mendapatkan ekstrak kasar fitokimia dari bahan tanaman. Pemisahan terjadi atas 

dasar kemampuan larut yang berbeda dari komponen-komponen dalam campuran 

(Chirinos et al., 2007). 

Kriteria lain dari suatu pelarut adalah murah, tersedia dalam jumlah besar, 

tidak beracun, tidak dapat terbakar, tidak eksplosif bila bercampur dengan udara, 

tidak korosif, stabil secara kimia dan termis, tidak menyebabkan terbentuknya 

emulsi dan memiliki viskositas yang rendah. Cairan pelarut yang ditetapkan 

dalam farmakope indonesia adalah air, etanol dan eter (Depkes RI,1995). 

2.2.1 Metode Ekstraksi 

         Metode pembuatan ekstrak yang umum digunakan antara lain maserasi dan 

perkolasi. Metode ekstraksi dipilih berdasarkan beberapa faktor seperti sifat dari 

bahan mentah obat dan penyesuaian dengan tiap macam metode ekstraksi dan 

kepentingan dalam memperoleh ekstrak yang sempurna atau mendekati sempurna 

dari obat (Azwanida, 2015). 

2.2.1.1 Maserasi 

Maserasi merupakan proses paling tepat untuk simplisia yang sudah halus 

dan memungkinkan direndam hingga meresap dan melunakkan susunan sel, 
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sehingga zat-zatnya akan mudah melarut. Proses maserasi dilakukan dalam wadah 

atau bejana bermulut lebar, serbuk ditempatkan lalu ditambah pelarut dan ditutup 

rapat, isinya dikocok berulang-ulang kemudian disaring. Proses ini dilakukan 

pada suhu kamar selama tiga hari sampai bahan-bahan terlarut (Azwanida, 2015). 

2.3.1.2 Perkolasi 

Perkolasi merupakan proses penyarian serbuk simplisia dengan pelarut 

yang cocok dengan melewatkan secara perlahan-lahan melewati suatu kolom, 

serbuk simplisia dimasukkan ke dalam alat ekstraksi khusus yang disebut 

perkolator. Dengan cara penyarian ini mengalirkan cairan melalui kolom dari atas 

ke bawah melalui celah untuk keluar dan ditarik oleh gaya berat seberat cairan 

dalam kolom. Dengan pembaharuan bahan pelarut secara terus menerus, 

memungkinkan berlangsungnya maserasi bertingkat (Azwanida, 2015). 

2.3 Antioksidan 

2.3.1 Definisi Antioksidan  

Antioksidan merupakan suatu senyawa yang dapat meredam dampak negatif 

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

substansi. 

Berdasarkan sumbernya, antioksidan dibagi menjadi antioksidan endogen, 

yaitu enzim-enzim yang bersifat antioksidan, seperti : Superoksida Dismutase 

(SOD), katalase (Cat), dan glutathione peroksidase (Gpx); serta antioksidan 

eksogen, yaitu yang didapat dari luar tubuh atau makanan. Antioksidan diperlukan 

untuk mencegah stress oksidatif. Stres oksidatif adalah kondisi 

ketidakseimbangan antara jumlah radikal bebas yang ada dengan jumlah 

antioksidan di dalam tubuh. Antioksidan juga sifatnya sangat mudah dioksidasi, 

sehingga radikal bebas akan mengoksidasi antioksidan dan melindungi molekul 

lain dalam sel dari kerusakan akibat oksidasi oleh radikal bebas atau oksigen 

reaktif (Werdhasari, 2014). 

2.3.2 Mekanisme Kerja Antioksidan 

Ciri utama antioksidan adalah kemampuannya untuk menjebak radikal 

bebas. Radikal bebas dapat mengoksidasi asam nukleat, protein, lipid dan DNA 

dan dapat memulai penyakit degeneratif. Senyawa antioksidan seperti asam 
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fenolik, polifenol dan flavonoid mengikat radikal bebas seperti peroksida dengan 

cara menghambat mekanisme oksidatif sehingga dapat menghindari penyakit 

degeneratif (Prakash et al., 2001). 

Penghambatan oksidasi lipid oleh antioksidan melalui lebih dari satu 

mekanisme tergantung pada kondisi reaksi dan sistem makanan. Ada empat 

kemungkinan mekanisme penghambatannya yaitu: 

1. Pemberian hidrogen 

2. Pemberian elektron 

3. Penambahan lipida dan cincin aromatik antioksidan 

4. Pembentukan kompleks antara lipida dan cincin aromatik antioksidan 

Studi lebih lanjut menunjukkan bahwa ketika atom hidrogen labil pada 

suatu antioksidan tertentu diganti dengan deuterium, antioksidan tersebut menjadi 

tidak efektif. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme penghambatan dengan 

pemberian atom hidrogen lebih baik dibanding pemberian elektron (Trilaksani, 

2003). 

2.3.3 Tinjauan Pengujian Antioksidan 

Untuk mengukur efisiensi antioksidan alami baik sebagai senyawa murni 

atau sebagai ekstrak tumbuh-tumbuhan dalam metode in vitro dapat dilakukan 

dengan berbagai macam metode meliputi : (1) ORAC method (Oxygen Radical 

Absorbance Capacity method); (2) TRAP method (Total Radical-Trapping 

Antioxidant Parameter method); (3) TEAC method (Trolox Equivalent 

Antioxidant Capacity method); (4) FRAP method (Ferric Reducing / Antixidant 

Power method); (5) DPPH (2,2-diphenylpicrylhydrazil) (Chand and Dave, 2009). 

2.3.4 ORAC method (Oxygen Radical Absorbance Capacity method) 

Metode ORAC menggunakan senyawa radikal peroksil yang dihasilkan 

melalui larutan cair dari 2,2-azobis-2 metil-propanimidamida. Antioksidan akan 

bereaksi dengan radikal peroksil dan menghambat degradasi pendaran zat warna 

warna (Teow et al., 2007). Kelebihan metode ini pengujian ORAC adalah 

kemampuannya dalam menguji antioksida hipofilik dan lipofilik sehingga akan 

menghasilkan pengukuran lebih baik terhadap hal aktivitas antioksidan. 

Kelemahan dari pengukuran lebih baik adalah membutuhkan peralatan yang 
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mahal dan metode ORAC hanya sensitif terhadap penghambat radikal peroksil 

(Cronin, 2004). 

2.3.5 TRAP method (Total Radical-Trapping Antioxidant Parameter method) 

Pengujian TRAP bekerja berdasarkan pengukuran konsumsi oksigen selama 

reaksi oksidasi lipid terkontrol yang diinduksi oleh dekomposisi ternal dari AAPH 

(2,2-Azobis (2-aminidoprana hidroklorida) untuk mengukur total aktivitas 

antioksidan. Hasil uji dieksipresikan sebagai jumlah (dalam mikromol) radikal 

peroksil yang terperangkap oleh 1 liter plasma. Pengukuran serum TRAP 

berdasarkan penentuan lamanya waktu yang diperlukan oleh serum uji untuk 

dapat bertahan dari oksidasi buatan (Antolovich et al., 2002). 

2.3.6 TEAC method (Trolox Equivalent Antioxidant Capacity method) 

Metode ini menggunakan prinsip inhibisi, yaitu sampel ditambahkan pada 

sistem penghasil radikal bebas dan pengaruh inhibisi terhadap efek radikal bebas 

diukur untuk menggunakan senyawa 2,2-azino bis (2-ethylbenzthiazoline-6-

sulfonic acid) sebagai sumber penghasil radikal bebas. Kelebihan metode ini 

dibandingkan metode DPPH adalah dapat digunakan di sistem larutan berbasis air 

maupun organik, mempunyai absorbansi spesifik pada panjang gelombang dari 

region visible dan membutuhkan waktu reaksi yang lebih sedikit (Lee et al., 

2003). 

2.3.7 FRAP method (Ferric Reducing / Antixidant Power method) 

Metode FRAP bekerja berdasarkan reduksi dari analog ferroi, kompleks Fe
3+

 

dari tripiridiltriazin Fe (TPTZ)
3+

menjadi kompleks Fe
2+

, Fe (TPTZ)
2+

 yang 

berwarna biru intensif oleh antioksidan pada suasana asam. Hasil pengujian di 

interpretasikan dengan peningkatan absorbansi panjang gelombang 539 nm dapat 

disimpulkan sebagai jumlah Fe
2+

 (dalam mikromolar) ekuivalen dengan 

antioksidan standar (Antolovich et al., 2002). 

2.3.8 DPPH method (2,2-diphenylpicrylhydrazil) 

Metode DPPH sering digunakan untuk menguji senyawa yang berperan 

sebagai free radical scavengers atau donor hydrogen dan mengevaluasi aktivitas 

antioksidannya, serta mengkuantifikasi jumlah komplek radikal-antioksidan yang 

terbentuk. Metode DPPH dapat digunakan untuk sampel yang berupa padatan 

maupun cairan (Prakash et al., 2001). 
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Radikal DPPH adalah suatu senyawa organic yang mengandung nitrogen 

tidak stabil dengan absorbansi kuat pada lmaks 517 nm dan berwarna ungu gelap.  

Setelah bereaksi dengan senyawa antioksidan, DPPH tersebut akan tereduksi, dan 

warnanya akan berubah menjadi kuning. Perubahan tersebut dapat diukur dengan 

spektrofotometer, dan diplotkan terhadap konsentrasi (Reynertson, 2007). 

Larutan DPPH yang berisi sampel diukur serapan cahayanya dan dihitung 

aktivitas antioksidannya dengan menghitung persentase inhibisi yaitu besarnya 

aktivitas senyawa antioksidan yang dapat meredam radikal bebas DPPH. 

Parameter yang digunakan untuk pengukuran aktivitas antioksidan adalah IC50 

yaitu bilangan yang menunjukkan konsentrasi sampel yang mampu menghambat 

aktivitas suatu radikal bebas 50 (Molyneus, 2004). 

Untuk menentukan IC50 diperlukan  persamaan garis dari persen inhibisi 

sebagai sumbu y dan konsentrasi fraksi antioksidan (sampel) sebagai sumbu x IC50 

dihitung dengan cara memasukkan nilai 50 kedalam persamaan sebagai sumbu y 

kemuudian dihitug x sebagai IC50 menunjukkan semakin tinggi aktivitas 

antioksidannya (Molyneus, 2004).  Dalam hal ini diharapkan bahwa radikal bebas 

dapat diredam oleh senyawa antioksidannya hanya dengan konsentrasi kecil. 

Tabel 2. 2 Intensitas Antioksidan Berdasarkan Nilai IC50 (Shandiutami., et al). 

INTENSITAS NILAI IC50 (BPJ) 

Sangat aktif <50 

Aktif 50 – 100 

Sedang 101 – 250 

Lemah 250 – 500 

Tidak Aktif >500 

 

2.4 Radikal Bebas  

Radikal bebas adalah suatu atom atau molekul yang sangat reaktif dengan 

elektron yang tidak berpasangan. Radikal bebas dapat mengalami tubrukan kaya 

energi dengan molekul lain, yang dapat merusak membran sel, reticulum 

endoplasma, atau DNA sel yang rentan. Kesalahan DNA akibat kerusakan radikal 
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bebas diduga berkontribusi terhadap perkembangan beberapa kanker (Susilo). 

Radikal bebas menyebabkan lipid peroksidase yang dapat mempermudah 

terjadinya proses penuaan pada kulit (Vimala et al.,2003). 

2.5 Krim 

Menurut FI Ed IV, Krim adalah bentuk sediaan setengah padat yang 

mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar 

yang sesuai. Krim digolongkan menjadi dua tipe, yakni tipe a/m, yaitu air 

terdispersi dalam minyak dan tipe m/a, yaitu minyak terdispersi dalam air. Sama 

seperti sediaan bentuk lainnya, krim juga memiliki dan kerugian dalam 

penggunaanya. Beberapa keuntungan yang bisa didapat dalam penggunaan 

sediaan bentuk krim adalah krim mudah menyebar rata, cara kerjanya berlangsung 

pada jaringan setempat, dan krim digunakan sebagai kosmetik. Kerugiaan 

penggunaan krim yaitu pada proses pembuatannya. Pada proses pembuatan krim 

harus dalam keadaan panas. Formula yang dibuat juga harus sesuai, karena 

sediaan krim mudah pecah, mudah kering dan rusak (Widodo, 2013). 

Krim harus memenuhi beberapa persyaratan berikut (Widodo, 2013) : 

a. Stabil selama masih dipakai untuk mengobati. Oleh karena itu, krim harus 

bebas dari inkompatibilitas, stabil pada suhu kamar, dan kelembapan yang ada 

di dalam kamar. 

b. Lunak. Semua zat dalam keadaan halus dan seluruh produk menjadi lunak serta 

homogen. 

c. Mudah dipakai. Umumnya, krim tipe emulsi adalah yang paling mudah dipakai 

dan dihilangkan dari kulit. 

d. Terdistribusi secara merata. Obat harus terdispersi merata melalui dasar krim 

padat atau cir pada peggunaan. 

2.5.1 Keuntungan dan Kerugian Penggunaan Krim 

Sama seperti sediaan bentuk lain, krim juga memiliki keuntungan dan 

kerugian dalam penggunaannya (Widodo, 2013). 

a.  Keuntungan penggunaan krim :  

1. Mudah menyebar rata 

2. Praktis 

3. Mudah dibersihkan atau dicuci 
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4. Cara kerja berlangsung pada jaringan setempat 

5. Tidak lengket, terutama tipe m/a 

6. Memberikan rasa dingin (misalnya cold cream), terutama tipe a/m 

7. Digunakan sebagai kosmetik 

8. Bahan untuk pemakaian topikal, jumlah yang diabsorpsi tidak cukup 

beracun.   

b. Kerugian penggunaan krim : 

1. Susah dalam pembuatannya, karena pembuatan krim harus dalam keadaan 

panas. 

2. Gampang pecah, karena dalam pembuatan, formula tidak pas. 

3. Mudah kering dan rusak, khususnya tipe a/m, karena terganggunya sistem 

campuran, terutama disebabkan oleh perubahan suhu dan perubahan 

komposisi, yang diakibatkan oleh penambahan salah satu fase secara 

berlebihan. 

2.6 Formulasi Basis  

Pada penelitian ini menggunakan basis Oleum cacao untuk digunakan 

dalam formulasi sediaan ekstrak Camellia sinensis L. 

Formulasi krim (Anief, 1987): 

Bahan      % b/b  

Asam stearat     15 

Trietanolamin     1,5 

Cera alba     2 

Vaselin album    8 

Propilenglikol     8 

2.6.1 Komposisi Penyusun 

1. Asam stearat (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 
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Kelarutan   : Sangata 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. 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 benzen, kloroform, eter, heksan 

dan minyak menguap  

Penggunaan   : bahan pembentuk basis (10-30%) 

3. 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%) 

4. 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.  
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Penggunaan   : Humektan (1 – 15%) 

2.7 Kulit 

Kulit adalah lapisan atau jaringan yang menutupi seluruh tubuh dan 

melindungi tubuh dari bahaya yang datang dari luar. Kulit mencakup kulit 

pembungkus permulaan tubuh berikut turunannya termasuk kuku, rambut, dan 

kelenjar. Kulit adalah lapisan pada bagian luar untuk menutupi dan melindungi 

permukaan tubuh. Kulit berhubungan dengan selaput lendir yang melapisi rongga 

lubang masuk. Pada permukaan kulit bermuara kelenjar keringat dan kelenjar 

mukosa. 

Kulit disebut juga integument atau kutis yang tumbuh dari dua macam 

jaringan yaitu jaringan epitel yang menumbuhkan lapisan epidermis dan jaringan 

pengikat (penunjang) yang menumbuhkan lapisan dermis (kulit dalam). Kulit 

mempunyai susunan serabut saraf yang teranyam secara halus berguna untuk 

merasakan sentuhan atau sebagai alat raba dan merupakan indikator untuk 

memperoleh kesan umum dengan melihat perubahan pada kulit (Syaifuddin, 

2009).  

2.7.1 Struktur Kulit 

 

 
Gambar 2. 2 Struktur Kulit 

Sumber: (Biology,1999). 

1. Epidermis 

Lapisan paling luar yang terdiri atas lapisan epitel gepeng. Unsur utamanya 

adalah sel-sel tanduk (keratinosit) dan sel melanosit. Lapisan epidermis tumbuh 
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terus karena lapisan sel induk yang berada dilapian bawah bermitosis terus-

menerus, sedangkan lapisan paling luar epidermis akan mengelupas dan gugur. 

Epidermis dibina oleh sel-sel epidermis terutama serat-serat kolagen dan sedikit 

serat elastis. 

Dari sudut kosmetik, epidermis merupakan bagian kulit yang menarik 

karena kosmetik dipakai pada bagian tersebut. Meskipun ada beberapa jenis 

kosmetik yang dipakai untuk menembus bagian dermis, namun tetap yang paling 

diperhatikan adalah pada bagian epidermis. Ketebalan epidermis berbeda-beda 

pada bagian tubuh, yang paling tebal berukuran 1 mm, misalnya ada telapak kaki 

dan telapak tangan, dan lapisan yang tipis berukuran 0,1 mm terdapat pada 

kelopak mata, pipi, dahi, dan perut (Tranggono dan Fatma, 2007).  

a. Stratum Korneum (Stratum Corneum) 

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

kering 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 digantikan oleh sel lain. Zat tanduk merupakan keratinin lunak yang susunan 

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

mengandung air karena adanya penguap 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 dan Fatma, 

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

kimia masuk ke dalam tubuh (Syaifuddin,2009). 

d. Stratum Spinosum  

Nama stratum spinosum atau lapisan sel perikel (runcing) berasal dari 

gambaran seperti paku yang dihasilkan oleh jembatan-jembatan interselular 

(desmosom) yang menghubungkan sel-sel yang berdekatan. Sel-sel Langerhans 

tersebar diantara stratum spinosum. Sel-sel dendrit ini kemungkinan merupakan 

modifikasi dari makrofag, yang berasal dari sumsum tulang dan bermigrasi ke 

epidermis. Sel-sel ini merupakan pertahanan imunologis garis terdepan dalam 

melawan antigen dari luar dan berperan dalam penangkapan dan penyajian 

antigen tersebut kepada limfosit-limfosit yang imunokompeten, sehingga respon 

imun dapat ditingkatkan (Brown and Tony, 2005).  

e. Stratum 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). 

f. Stratum 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 dan Fatma, 2007).  

1. Dermis  

Dermis adalah lapisan jaringan ikat yang terletak di bawah epidermis dan 

merupakan bagian terbesar dari kulit. Dermis dan epidermis saling mengikat 

melalui penonjolan-penonjolan epidermis ke bawah (rete ridge) dan penonjolan-

penonjolan dermis ke atas (dermal papillae). Elemen selular utama dermis adalah 

fibrolas, sel mast, dan makrofag. Fibroblas membentuk matriks jaringan ikat pada 

dermis dan biasanya ditemukan berdekatan sekali dengan serat-serat kolagen dan 
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elastin. Sel mast merupakan sel penghasil sekret yang khusus dan terdapat di 

sekitar pembuluh darah dam aksesoris dermis (Brown and Tony, 2005).  

2. 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). 

2.8 Oleum Cacao 

Lemak coklat merupakan senyawa trigliserida, berwarna kekuningan, dan 

memiliki bau yang khas. Jika dipanaskan pada suhu 30°C, lemak cokat akan mulai 

mencair dan biasanya meleleh pada suhu 34-35°C. Jika berada dibawah suhu 

30°C, lemak coklat merupakan massa semipadat yang mengandung lebih banyak 

Kristal (polimorfisme) daripada trigliserida padat. Apabila dipanaskan pada suhu 

tinggi, lemak coklat akan mencair sempurna seperti minyak, tetapi akan 

kehilangan semua inti Kristalnya yang berguna untuk memadat. Lemak coklat 

akan mengkristal dalam bentuk Kristal metastabil jika didinginkan dibawah suhu 

15°C (Widodo, 2013). 

Untuk menaikkan titik leburnya, kedalam lemak coklat dapat ditambahkan 

cera atau cetasum. Penambahan cera flava dapat meningkatkan daya serap lemak 

coklat terhadap air (Syamsuni, 2006). 

Lemak coklat memiliki beberapa kelemahan yaitu, dapat menjadi tengik, 

meleleh pada udara panas, menjadi cair bila dicampur dengan obat-obatan tertentu 

dan pemanasan yang terlalu lama, terisomerisasi dengan titik leleh rendah dan 

tidak dikehendaki (Lachman dan Lieberman, 1994).  
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Kelebihan oleum cacao yaitu: 

1. Tidak mengiritasi 

2. Mudah dibersihkan 

3. Tidak meninggalkan bekas 

4. Stabil 

5. Tidak tergantung pH 

6. Dapat bercampur dengan banyak obat 

7. Secara terapi netral 

8. Memiliki daya sebar yang baik  

9. Memiliki kandungan antioksidan dan antibakterial yang kecil. 

Lemak coklat ini diperoleh dengan pemerasan panas biji yang telah 

dihilangkan kulit bijinya dan telah dipanggang, digiling dengan penambahan 

natrium karbonat lalu diperas selagi masih panas (Anief, 1984).  

2.9 Evaluasi Sediaan Semisolida 

Agar sistem pengawasan mutu dapat berfungsi dengan efektif, harus 

dibuatkan kebijaksanaan dan peraturan yang mendasar dan ini harus selalu ditaati. 

Pertama tujuan pemeriksaan semata-mata adalah demi mutu sediaan yang baik. 

Kedua, setiap pelaksanaan harus berpegang teguh pada standart atau spesifikasi 

yang telah ada (Lachman, 1994) 

Evaluasi sediaan dilakukan untuk mengetahui apakah sediaan yang telah 

dibuat sesuai dengan kriteria yang diinginkan dan mencapai hasil yang maksimal. 

Evaluasi bentuk sediaan dermatologi termasuk kosmetika terdiri dari stabilitas 

bahan aktif, stabilitas bahan tambahan, organoleptis (warna, bau, dan tekstur), 

homogenitas, distribusi ukuran partikel fase terdistribusi, pH, pelepasan atau 

bioavaibilitas, viskositas (Barry, 1983). 

Evaluasi suatu sediaan semisolida meliputi karakteristik fisik, kimia, 

aseptabilitas dan efektifitasnya. Evaluasi karakteristik kimia yaitu pengukuran pH. 

Evaluasi efektifitas antioksidan dilakukan secara in vitro dengan metode DPPH.  

2.9.1 Evaluasi Efektifitas Sediaan Antioksidan  

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 
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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. Metode pengukuran aktivitas 

antioksidan menggunakan DPPH telah ditemukan sejak tahun 1958 oleh Marsden 

Blois seorang pengajar dari Stanford University (Nur, 2001).  

Digunakan pertama kali dalam percobaan menguji antioksidan dari asam 

amino sistein. Parameter yang digunakan untuk menginterpretasikan hasil dari 

metode DPPH adalah dengan mengukur nilai ”efficient concentration” atau EC50 

(sekarang lebih dikenal dengan IC50 ”Inhibition Concentration”) (Songklanakarin, 

2004). 


