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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

Teh hijau (Camelia sinensis L) merupakan tanaman yang banyak 

dibudidayakan di Asia Tenggara sebagai bahan baku pembuatan obat tradisional. 

Teh hijau mengandung polifenol dalam jumlah yang tinggi. Persentase kandungan 

polifenol pada daun teh hijau sebanyak 30-40 %, sedangkan persentase 

kandungan polifenol pada daun teh hitam sebanyak 3-10 %. Salah satu jenis 

polifenol penting adalah flavonoid. Flavonoid terdiri dari berbagai jenis, seperti 

flavonol, flavones, flavonem isoflavon, antosianin dan katekin  (Anindita,2012).  

Aktivitas katekin dalam teh hijau berfungsi sebagai antioksidan dengan 

menangkap radikal bebas yang terbentuk dari sistem biologis tubuh serta dari 

lingkungan sehingga dapat mengurangi terjadinya kerusakan sel sehingga proses 

penuaan menjadi lambat (Syah, 2006). 

Kulit merupakan organ yang melapisi seluruh permukaan tubuh makhluk 

hidup dan mempunyai fungsi untuk melindungi dari pengaruh luar. Kerusakan 

pada kulit akan mengganggu kesehatan manusia maupun penampilan sehingga 

kulit perlu dijaga dan dilindungi kesehatannya. Salah satu yang dapat 

menyebabkan kerusakan kulit adalah radikal bebas yang berupa sinar ultra violet. 

Dalam kondisi yang berlebih, sinar UV dapat menimbulkan beberapa masalah 

terhadap kulit, mulai dari kulit kemerahan, pigmentasi, penuaan dini, xerosis 

bahkan dalam waktu lama menyebabkan resiko kanker (Sari, 2015). 

Xerosis merupakan kulit kering yang mengandung air kurang dari 10% 

dan menjadi salah satu karakteristik penuaan kulit. pengobatan xerosis pada 

umumnya yaitu dengan menggunakan pelembab yang  bersifat oklusif atau 

humektan dan emolien untuk memperbaiki sawar kulit (Proksch, 2006). Emolien 

yang baik digunakan yaitu berupa emolien alami dari minyak jojoba untuk 

mengatasi kulit yang kering yang dapat memicu penuaan dini.  

Jojoba (Simmondsia Chinensis) adalah tanaman yang selalu hijau 

diberbagai musim. Tanaman jojoba dapat diambil minyaknya dengan 

mengekstraksi biji tanaman tersebut, biji ini akan menghasilkan minyak yang 
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dapat digunakan sebagai emolien alami. Salah satu keuntungan dari minyak 

jojoba yaitu lembut dan memiliki struktur kimia mirip dengan  sebum (Shanda 

dan Swami, 2009). 

Sediaan topikal mengandung bahan berkhasiat dan bahan tambahan 

(pembawa) yang berfungsi sebagai pelunak kulit, pembalut pelindung, maupun 

pembalut penyumbat (Lachman, dkk., 1994). Krim adalah bentuk sediaan 

setengah padat mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut dan terdispersi 

dalam bahan dasar yang sesuai. Krim merupakan cairan kental atau emulsi 

setengah padat baik bertipe air dalam minyak maupun minyak dalam air (Ansel, 

1989). Krim dibedakan atas dua tipe, minyak dalam air (m/a) dan air dalam 

minyak (a/m).  

Keuntungan sediaan krim adalah efektifitas penggunaan bahan aktif pada 

kulit meningkat, mudah digunakan, mudah menyebar rata pada kulit serta sediaan 

mudah untuk dicuci. Dibandingkan dengan sediaan salep, gel maupun pasta. 

Sediaan semipadat biasanya digunakan pada kulit dan umumnya sediaan tersebut 

digunakan sebagai pelindung dari sinar ultraviolet (UV) matahari. Sinar 

ultraviolet (UV) sering disebut sebagai faktor penuaan dini atau premature aging.  

Dipasaran teh hijau (Camelia sinensis L) telah beredar sediaan oral dan 

topikal baik dalam bentuk kapsul, teh celup, losion, sabun, milk cleanser dan body 

scrub. Sediaan topikal yang akan dikembangkan yaitu krim. Berdasarkan 

pertimbangan diatas maka akan dibuuat formulasi krim tipe o/w dengan basis 

vanishing creamdan bahan aktif teh hijau (Camellia sinensis L) dengan 

konsentrasi  0,5%, 0,75%, dan 1%. Untuk evaluasi sediaan dilakukan penentuan 

karakteristik fisik dengan evaluasi penetapan pH, tipe emulsi, viskositas, daya 

sebar sediaan krim antioksidan teh hijau (Camellia sinensis L).  

1.2 Rumusan Masalah  

1. Bagaimana karakteristik fisika dan kimia krim antioksidan teh hijau 

(Camellia sinensis L) pada kadar 0,5%, 0,75%, dan 1% dengan emollient 

jojoba oil?  

2. Pada kadar teh hijau (Camellia sinensis L) berapakah yang dapat 

memberikan hasil karakteristik fisika dan kimia, serta stabilitas fisik 

terbaik sebagai sediaan krim antioksidan? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

1. Menentukan karakteristik fisika dan kimia krim antioksidan teh hijau 

(Camellia sinensis L) pada kadar 0,5%, 0,75%, dan 1% dengan emollient 

jojoba oil terhadap sediaan krim antioksidan teh hijau (Camellia sinensis 

L). 

2. Menentukan  kadar teh hijau (Camellia sinensis L) 0,5%, 0,75%, dan 1% 

dengan emollient jojoba oil yang dapat memberikan hasil terbaik dari 

karakteristik fisik, kimia (pH, viskositas, daya sebar) dan stabilitas fisik 

sebagai sediaan krim antioksidan. 

1.4 Hipotesis  

Peningkatan kadar teh hijau (Camellia sinensis L) 0,5%, 0,75% dan 1% 

dapat meningkatkan efektivitas karekteristik fisika dan kimia krim antioksidan. 

1.5 Manfaat Penelitian  

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar 

pengembangan formula teh hijau (Camellia sinensis L) dalam  emollient jojoba 

oil sebagai krim antioksidan.  


