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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Teh hijau  

2.1.1 Definisi teh hijau  

Teh (Camellia sinensis) adalah bahan minuman yang sangat sering 

dikonsumsi di Indonesia serta berbagai lapisan masyarakat. Teh juga mengandung 

banyak bahan-bahan aktif yang berfungsi sebagai antioksidan maupun 

antimikroba. Tanaman teh merupakan tanaman yang dapat tumbuh di daerah 

tropis dan subtropis dengan curah hujan tidak kurang dari 1.500 mm. Tanaman teh 

dapat tumbuh dengan baik di dataran tinggi dan pegunungan yang berhawa sejuk 

dengan temperatur udara5⁰C (Pujar,et al., 2011).  

Polifenol mempunyai aktivitas sebagai antioksidan yang sangat kuat 

Kemampuannya menangkap radikal bebas 100 kali lebih efektif dari vitamin C 

dan 25 kali lebih efektif daripada vitamin E Ilmu kedokteran modern bahkan 

sudah mengakui kegunaan polifenol dalam melawan penyakit-penyakit seperti 

penyempitan pembuluh darah, kelebihan kolesterol darah, tumor, sel kanker, 

obesitas dan diabetes, karies gigi, dan sebagainya (Shabrin, et al., 2016). 

Industri hilir banyak memanfaatkan ekstrak polifenol (ekstrak teh hijau 

dengan kandungan polifenol yang tinggi) sebagai bahan baku dalam komposisi 

produknya antara lain industri makanan dan minuman, industri farmasi dan 

kosmetik (Shabrin, et al., 2016). 

Teh hijau adalah teh yang dalam proses pembuatannya tidak mengalami 

fermentasi.. Dalam proses fermentasi ini katekin teh berubah menjadi molekul 

yang lebih kompleks dan pekat sehingga memberi ciri khas teh hitam yaitu 

berwarna, kuat, dan terasa tajam. Perbedaan pengolahan dari setiap teh 

menimbulkan adanya perbedaan khususnya pada kandungan zat aktifnya yaitu 

polifenol. Urutan kandungan polifenol mulai dari yang tertinggi sampai terendah 

yaitu teh hijau, teh oolong kemudian teh hitam (Widyaningrum., 2013). 

Senyawa polifenol yang bersifat antioksidan dan terkandung dalam teh hijau 

menangkap radikal bebas yang terbentuk dari sistem biologis tubuh serta dari 
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lingkungan sehingga dapat mengurangi terjadinya kerusakan sel sehingga proses 

penuaan menjadi lambat (Syah, 2006). 

2.1.2  Klasifikasi Teh hijau   

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Tanaman teh (Camelia sinensi L) (Foster, 2000). 

 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 

2.1.3 Kandungan teh hijau   

Teh mengandung komponen volatil (mudah menguap) sebayak 404 

macam. Komponen volatil tersebut berperan dalam memberikan cita rasa yang 

khas pada teh. Bahan-bahan kimia dalam teh dibagi menjadi empat kelompok 

besar, yaitu substansi fenol, substansi bukan fenol, substansi aromatik, dan enzim 

Kandungan teh dapat dilihat pada tabel II.1 (Soraya, 2007). 
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Tabel II.1 kandungan kimia dalam 100 gram teh 

No. Komponen Jumlah 

1 Kalori 17kJ 

2 Air 75-80% 

3 Polifenol 25% 

4 Karbohidrat 4% 

5 Serat 27% 

6 Pektin 6% 

7 Kafein 2,5-4,5% 

8 Protein 20% 

 

2.1.3.1Golongan Fenol 

(1) Katekin 

 

Gambar 2.2 Struktur kimia katekin 

Teh sebagian besar mengandung ikatan biokimia yang disebut polifenol, 

termasuk di dalamnya flavonoid. Flavonoid merupakan suatu kelompok 

antioksidan yang secara alamiah terdapat pada tumbuh-tumbuhan (Soraya, 2007).  

Subkelas dari polifenol meliputi flavon, flavonol, falvonof, katekin, 

antosianidin, dan isoflavon. Ada empat turunan katekin dalam daun teh, yaitu 

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

epigalokatekin galat (EGCG). Selain itu juga terdapat asam galat, galokatekin 

galat (GCG), galokatekin (GC), katekin galat (CG), katekin (C), asam amino, 

vitamin B, dan asam askorbat. EGCG merupakan katekin yang membawa 10-50% 

dari kandungan katekin pada daun teh dan terlihat sebagai katekin yang aktivitas 

antioksidannya paling kuat (Soraya, 2007).  

Senyawa katekin merupakan senyawa yang paling penting pada daun teh, 

berfungsi sebagai antioksidan yang dapat meningkatkan kesehatan tubuh. Katekin 
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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 

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

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

2014). 

Senyawa katekin merupakan senyawa yang paling penting pada daun the, 

yang berfungsi sebagai antioksidan yang menyehatkan tubuh. Katekin dalam the 

hijau berkemampuan 100 kali lebih efektif untuk menetralisir radikal bebas dari 

pada vitamin C dan 25 kali lebih ampuh dari vitamin E (Towaha J, 2013). 

(2) Flavonol  

 Flavonol pada tanaman teh, komposisinya tidak begitu berbeda dengan 

komponen kelompok atekin. Flavonol ada teh meliputi mono, di, dan triglokosid 

yang terdiri dari glikon, kaemferol, kuersetin, dan mirisetin. Sebagai gula 

komponennya meliputi glukosa, ramnosa, galaktosa, arabinosa, dan rubinosa 

(Soraya, 2007). 

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). 

2.1.3.2 Komponen bukan fenol  

(1) Karbohidrat  

Teh mengandung berbagai macam gula sederhana hingga gula kompleks, 

seperti polisakarida, selulosa dan hemiselulosa. Kandungan gula dalam teh antara 

lain selulosa bebas, fruktosa, glukosa, dan oligosakarida. Selain itu, teh juga 
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mengandung glukosa, ramnosa, galaktosa, dan arabinosa sebagai komponen 

glikosida (Soraya, 2007). 

 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) Substansi pektin 

Substansi pektin merupakan bahan yang sangat penting dalam daun teh 

karena ikut menentukan kualitas teh, terutama terhadap karakter daun teh dan 

selama proses pengolahan. Kualitas teh tersebut seperti sifat viskositas, rasa 

manis, dan higroskopis selama proses pengolahan teh (Soraya, 2007).  

 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 

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 mempengaruhi cita rasa 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 (Soraya, 2007). 

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) Klorofil dan zat warna 

 Sebagian tanaman hijau, tanaman teh kaya akan klorofil. Selain itu juga 

mengandung karoten dan xantofil. Sebagian besar klorofil  rusak selama proses 
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pengolahan teh, terutama pada tahap pemanasan dan fermentasi. Sementara 

komposisi karoten tidak begitu banyak mengalami perubahan (Soraya, 2007). 

 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. 

Sedangkan sebagian karetenoid lainnya berperan dalam memberi warna kuning 

jingga (Towaha J, 2013). 

(5) Protein dan asam amino 

 Protein merupakan bahan yang berperan penting dalam pengolahan teh 

untuk mendapatkan kualitas teh yang baik. Kandungan protein yang tinggi dalam 

daun teh dapat menurunkan kualitas rasa teh selama pengolahan, terutama pada 

teh hitam. Namun, teh hijau tidak begitu berpengaruh pada kandungan protein 

yang tinggi (Soraya, 2007). 

 Kandungan asam amino bebas pada daun teh sebanyak 50% didominasi 

oleh asam amino L-theanin, sisanya berupa asam glutamate, asam aspartat dan 

arginin. L-theanin merupakan asam amino yang sangat khas karena hanya 

ditemukan di dalam daun teh dan beberapa jenis jamur serta beberapa spesies 

Camellia yaitu C. javonica dan C. sasanqua. Asam amino L-theanin telah terbukti 

mendorong terbentuknya gelombang α di dalam otak yang dapat memberikan rasa 

tenang (Towaha J, 2013).  

(6)  Asam organik 

 Fungsi utama dari asam organik adalah pada proses oksidasi reduksi yang 

salah satunya saat respirasi. Asam organik menjadi bahan unntuk membentuk 

karbohidrat, asam amino, dan lemak. Dalam daun teh segar selama proses 

fermentasi, teh mengandung asam malat, asam oksalat, asam sitrat, dan asam 

suksinat (Soraya, 2007). 
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(7) 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 

(Soraya, 2007 dan Towaha J, 2013). 

(8) Substansi Mineral  

 Teh banyak mengandung mineral mikro dan makro. Teh berperan dalam 

fungsi pebentukan enzim didalam tubuh sebagai enzim antioksidan dan berperan 

dalam proses metabolisme. Jenis mineral yang terkandung dalam daun teh adalah 

K, Na, Mg, Ca, F, Zn, Mn, Cu dan Se (Soraya,2007). 

 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). 

2.1.3.3 Substansi aromatik  

 Salah satu karakter yang paling enting untuk menentukan tingkat kualitas 

teh tergantung pada rasa dan aroma. Mekanisme pembentukan aroma dan bahan-

bahan kimia alami menentukan aroma teh. Aroma teh, seperti pigmen teh, muncul 

dari oksidasi senyawa katekin dengan bantuan enzim (Soraya, 2007). 

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

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

2.1.3.4 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. 

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 (Soraya, 2007). 

2.1.4 Manfaat teh hijau  

Teh hijau memiliki berbagai manfaat, antara lain mengurangi resiko kanker 

(kanker perut, kanker payudara, kanker kandungan, kanker prostat, kanker rongga 

mulut), menurunkan kadar kolesterol darah, mencegah tekanan darah tinggi, 

membunuh bakteri, membunuh virus-virus influenza, mengurangi stress, 

menurunkan berat badan, meningkatkan kemampuan belajar, menurunkan kadar 

gula darah, mencegah pengeroposan gigi, antioksidan dan mencegah penuaan 

dini, mengatasi penyakit jantung koroner, menurunkan risiko terjadinya penyakit 

kardiovaskuler, meningkatkan kekebalan tubuh, mencegah penyakit ginjal, 

mencegah penyakit parkinson, mencegah nafas tidak sedap, dan antiosteoporosis 

(Widyaningrum, 2013). 

 Teh hijau mengandung antioksidan polifenol dengan kadar yang cukup tinggi, 

khususnya katekin. Salah satu sifat antioksidan katekin adalah berperan sebagai 

penghambat efek penuaan dini (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). 
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2.2 Radikal bebas   

Radikal bebas merupakan salah satu bentuk senyawa oksigen reaktif, yang 

secara umum diketahui sebagai senyawa yang memiliki elektronyang tidak 

berpasangan (Sayuti, et al., 2015). 

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). 

Kerusakan sel akibat reaktivitas senyawa radikal mengawali timbulnya 

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

rematik, pemyakit respiratorik, katarak, liver dan aging. 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 neoplastis (Sayuti, et al., 2015). 

Sumber radikal bebas yaitu berasal dari endogen dan eksogen, Radikal 

bebas pada organisme aerobik berasal dari 1-5% terjadi kebocoran elektron, 

elektron ini bereaksi dengan oksigen membentuk radikal superoksida, reduksi O2 

menjadi superoksida pada fagositosis, Secara endogen sumber radikal bebas yang 

berasal dari proses metabolik yang normal dalam tubuh manusia (Sayuti, et al., 

2015). 

Secara eksogen, sumber radikal bebas berasal dari bermacam-macam 

sumber diantaranya adalah polutan, berbagai macam makanan dan minuman, 

radiasi, ozon dan pestisida. Bagi perokok menghisap radikal bebas dari asap rokok 

sehingga mempunyai resiko yang tinggi mengidap berbagai macam penyakit. 

Tempat diproduksi radikal bebas adalah di dalam sel oleh mitokondria, membran 

plasma, lisosom, peroksisom, endoplasmic reticulum dan inti sel (Sayuti, et al., 

2015). 
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2.3 Antioksidan  

Secara kimia senyawa antioksidan adalah senyawa pemberi elektron ( 

elektron donor). Secara biologis, pengertian antioksidan adalah senyawa yang 

dapat menangkal atau meredam dampak negatif oksidan. Antioksidan bekerja 

dengan cara mendonorkan satu elektronnya kepada senyawa yang bersifat oksidan 

sehingga aktivitas senyawa oksidan tersebut dapat di hambat (Sayuti., et al., 

2015). 

 Antioksidan dibutuhkan tubuh untuk melindungi tubuh dari serangan 

radikal bebas. Antioksidan adalah suatu senyawa atau komponen kimia yang 

dalam kadar atau jumlah tertentu mampu menghambat atau memperlambat 

kerusakan akibat proses oksidasi(Sayuti., et al., 2015). 

2.3.1 Klasifikasi Antioksidan  

2.3.1.1 Antioksidan Sintetis  

Antioksidan sintetis yang biasa digunakan yaitu BHA dan BHT. BHA 

memiliki kemampuan antioksidan yang baik pada lemak hewan dalam sistem 

makanan panggang, namun relatif tidak efektif pada minyak tanaman.BHA 

bersifat larut lemak dan tidak larut air, berbentuk padat putih dan dijual dalam 

bentuk tablet atau serpih, bersifat volatil sehingga berguna untuk penambahan ke 

materi pengemas (Sayuti., et al., 2015). 

Antioksidan sintetik BHT memiliki sifat serupa BHA, akan memberi efek 

sinergis bila dimanfaatkan bersama BHA, berbentuk kristal padat putih dan 

digunakan secara luas karena relatif murah. Salah satu antioksidan sintetik yang 

sering digunakan adalah butil hidroksi toluena (BHT) dikarenakan senyawa ini 

tidak beracun dan dapat menunjukkan aktifitas sebagai antioksidan dengan cara 

men-deaktifasi senyawa radikal (Sayuti., et al., 2015). 

2.3.1.2 Antioksidan Alami  

Antioksidan alami merupakan antioksidan yang diperoleh dari bahan alam. 

Sebagian besar berasal dari tumbuhan tingkat tinggi yang telah diuji aktivitasnya 

sebagai antioksidan merupakan golongan fenol dan turunannya, sedangkan yang 

lainnya merupakan senyawa golongan nitrogen dan beberapa bentuk senyawa 

lain. Antioksidan tersebut dapat dibedakan pula berdasarkan nilai gizinya, yaitu 
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antioksidan gizi seperti tokoferol, vitamin C, karotenoid, dan antioksidan non gizi 

seperti senyawa fenolik dan asam organik (Jovanovic, 2001). 

Senyawa antioksidan alami tumbuhan umumnya adalah senyawa fenolik 

atau polifenolik yang dapat berupa golongan fenolik/favonoid, senyawa α, β, γ, δ-

tokoferol, lesitin, vitamin E, vitamin C dan β-karoten (Jovanovic, 2001). 

2.3.2 Potensi antioksidan teh hijau  

Kerusakan oksidatif berasal dari peningkatan produksi radikal bebas oleh 

sumber endogen seperti peradangan atau dari Sumber eksogen seperti radiasi, 

polusi dan merokok. Persiapan teh telah menunjukkan untuk menjebak spesies 

oksigen reaktif (ROS) seperti singlet oksigen, superoksida radikal, radikal 

hidroksil, nitrat oksida, peroxynitrite dan nitrogen dioksida, sehingga mengurangi 

kerusakan protein, membran lipid dan asam nukleat di sistem sel-bebas. Polifenol 

menunjukkan aktivitas antioksidan dengan memodifikasi pada protein fosfolirasi 

dengan berinteraksi dengan enzim oksidatif yang mampu mencegah pembentukan 

radikal yang dihasilkan dari besi dan logam. Polifenol melindungi sistem tubuh 

yang dibentuk oleh vitamin E dan C, dan mencegah pembentukan senyawa N-

nitroso ofensif. Flavonoid bertindak sebagai pro-oksidan seperti asam askorbat 

dan - tokoferol dengan menghambat P-450 aktivitas katalisasi (Mahmood, et al., 

2010) 

2.3.3 Mekanisme antioksidan teh hijau  

Oksigen aktif dan radikal bebas berhubungan dengan beberapa kasus 

secara fisiologi dan patologis seperti peradangan, kekebalan, penuaan, mutagenik 

dan karsinogenik. Beberapa penelitian mengindikasikan bahwa mutasi 

menyebabkan bermacam mutagen direduksi meialui penangkapan oksigen aktif. 

Ekstrak teh mempunyai kemampuan yang kuat untuk menangkap peroksida, 

hidrogen peroksida dan radikal hidroksil. Dengan demikian penangkapan spesies 

oksigen aktif dengan ekstrak teh dapat menjelaskan mekanisme antioksidan dan 

fungsinya sebagai antimutagenik. Radikal superoksida merupakan produk dari 

penambahan satu elektron molekul oksigen (Rohdiana, 2001). Setelah radikal 

superoksida terbentuk kemudian mengalami reaksi sebagai berikut:  

      +H+ HOO' 

 HOO' + HOO* O' 02 + 2HO'  
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Radikal hidroksil (HO) yang terbentuk lebih reaktif dibanding radikal 

superoksida serta mampu menyerang DNA. Superoksida dismut (SOD) 

mempunyai kemampuan untuk melepas oksigen meialui reaksi dibawah ini 

(Rohdiana, 2001). 

 02- + 02-+ 2H+ lo H202 + 02 

Hidrogen peroksida (H202) yang terbentuk ternyata mempunyai aktivitas 

yang lemah. Tetapi H202 tersebut lebih reaktif setelah meialui reaksi fenton ini: 

Fe2+ + H202 O. Fe2+ + OH* + OH. Dengan adanya reaksi fenton diatas, radikal 

hidroksil (OH) menjadi reaktif. Hidroperoksida segera terkomposisi oleh tenaga 

radiasi, panas, katalisator logam beratatau aktivitas enzim. Hidroperoksida 

terdemposisi membentuk radikal tambahan yang melanjutkan proses oksidasi. 

Beberapa produk hasil reaksi oksidasi adalah radikal yang mampu melanjutkan 

reaksi pada tahap berikutnya. Namun dengan penambahan antioksidan, dapat 

memutus rantai reaksi tersebut, seperti antioksidan sintetis, BHA, BHT, TBHQ 

ataupun antioksidan alami terutama tokoferol dan senyawa yang terdapat dalam 

rosemmary, sesonit atau daun teh. Ekstrak teh mampu menangkap (30-50%) 

hidrogen peroksida pada dosis 400pg (Rohdiana, 2001) 

Reaksi langsung molekul lipida, RH, dengan molekul. oksigen udara sulit, 

karena molekul lipid ada dalam keadaan singlet electronic state, sedangkan 

molekul oksigen ada dalam bentuk triplet ground state (Tristantini, 2016).  

     RH  + 
3
O2           ROOH   

Reaksi antara katalisator logam dengan molekul lipida. Melibatkan dekomposisi 

senyawa-senyawa hidroperoksida. Hidroperoksida terbentuk selama tahap 

propagasi, tetapi juga dapat terbentuk hasil reaksi lipida dengan molekul oksigen 

singlet (
1
O2), atau oleh reaksi enzimatik (Foster, 2000). 

   M
(n+1)+

 + RH     M
n+

  + H
+
  + R

• 

   ROOH   RO
•
 + 

•
OH  

  2ROOH    RO
•
 + H2O  + ROO

•
   

2.3.4 Mekanisme antioksidan teh hijau terhadap DPPH  

Antioksidan dapat bereaksi dengan radikal bebas seperti radikal 

hidroperoksida dari peroksidasi lipid serta mampu rinengakhiri propagasi rantai 

reaksi. DPPH merupakan radikal yang sangat stabil. Bersama antioksidan, radikal 
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DPPH membentuk suatu reaksi (Rohdiana, 2001). Mekanisme reaksi radikal 

DPPH dengan antioksidan adalah sebagai berikut: 

(DPPH) * + HO-R-OH 00 (DPPH):H + HO-R-0HO-R-0 + (DPPH)' o. (DPPH)    

H + O=R=0 

Tabel II.2 Aktivitas penghambatan radikal DPPH (%) oleh polifenol teh 

(Rohdiana, 2001) 

Komponen teh Penghambatan radikal DPPH 

EGCG 74,8 

ECG 59,3 

EGC 36,1 

EC 32,0 

Theafalavin digalat  58,2 

Theavivavin monogalat  43,3 

Theaflavin  32,3 

Butil Hidroksi Toluen (BHT) 4,7 

Kemampuan penangkapan radikal DPPH oleh komponen polifenol ini juga 

dapat dihubungkan dengan kemampuan komponen polifenol dalam menyumbang 

hidrogen. Kemampuan menyumbang hidrogen beberapa grup hidroksil dalam 

struktur katekin atau theaflavin sangat erat hubungannya dengan kemampuan 

polifenol tersebut dalam menangkap radikal bebas (Rohdiana, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Reaksi DPPH dengan senyawa antioksidan (pubs.rsc.org) 

Radikal bebas yang biasa digunakan sebagai model dalam mengukur daya 

penangkapan radikal bebas adalah 1,1-difenil-2-pikrihidazil (DPPH). DPPH 
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merupakan senyawa radikal bebas yang stabil sehingga apabila digunakan sebagai 

pereaksi dalam uji penangkapan radikal bebas cukup dilarutkan dan bila disimpan 

dalam keadaan kering dengan kondisi penyimpanan yang baik dan stabil selama 

bertahun-tahun. (Vanselow, 2007).  

Metode peredaman radikal bebas DPPH didasarkan pada reduksi dari 

larutan methanol radikal bebas DPPH yang berwarna oleh penghambatan radikal 

bebas. Ketika larutan DPPH yang berwarna ungu bertemu dengan bahan  

pendonor elektron maka DPPH akan tereduksi, menyebabkan warna ungu akan 

memudar dan digantikan warna kuning yang berasal dari gugus pikril (Prayoga, 

2013). 

2.3.5 Uji antioksidan dengan metode 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 (Nur, 2001).  

2.3.6 Uji antioksidan dengan metode Folin-Ciocalteu 

Metode ini didasarkan pada reduksi asam fosfotungstat dalam larutan 

alkali menjadi fosfotungstat biru. Absorbansi yang terbentuk akibat fosfotungstat 

biru sebanding dengan jumlah senyawa fenolik yang terdapat dalam sampel, 

sehingga dapat diketahui seberapa besar jumlah kandungan senyawa dengan 

gugus fenol dalam suatu sampel tanaman yang dinyatakan dengan ekuivalen asam 

galat (Cindrić et al., 2011).  

Metode spektrofotometri UV/VIS banyak menggunakan reaksi  

kolorimetrik karena mudah, cepat dan biayanya terjangkau. Metode ini mengukur  

konsentrasi total senyawa fenolik dalam ekstrak tumbuhan. Polifenol dalam  

ekstrak tumbuhan akan bereaksi dengan reagen Folin Ciocalteu sehingga  

membentuk kompleks berwarna biru yang dapat diukur dengan cahaya tampak  
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spektrofotometri. Reagen Folin Ciocalteu mempunyai kelemahan, yaitu sangat 

cepat terurai dalam larutan alkali, sehingga perlu untuk menggunakan reagen 

secara berlebih untuk mendapatkan reaksi yang lengkap. Tetapi penggunaan 

reagen berlebih dapat menimbulkan endapan dan kekeruhan yang tinggi, sehingga  

membuat analisis spektrofotometri tidak bisa dilakukan. Untuk mengatasi masalah 

ini, didalam reagen Folin Ciocalteu terdapat garam lithium, yang dapat mencegah 

kekeruhan. Reaksi ini pada umumnya memberikan data yang akurat dan spesifik 

pada beberapa kelompok senyawa fenolik (Blainski et al., 2013) 

2.3.7 Uji antioksidan dengan metode ABTS 

Asam 2,2’-Azinobis (3-etilbenzatiazolin)-6-sulfonat (ABTS) merupakan 

substrat dari peroksidase, di mana ketika dioksidasi dengan kehadiran H2O2 akan 

membentuk senyawa radikal kation metastabil dengan karakteristik menunjukan 

absorbansi kuat pada panjang gelombang 414 nm. ABTS merupakan senyawa 

larut air dan stabil secara kimia.Akumulasi dari ABTS dapat dihambat oleh 

antioksidan pada medium reaksi dengan aktivitas yang bergantung waktu reaksi 

dan jumlah antioksidan. Kemampuan relatif antioksidan untuk mereduksi ABTS 

dapat diukur dengan spektrofotometri pada panjang gelombang 734 nm. 

Absorbansi maksimal juga dapat terjadi pada panjang gelombang yang lain. 

Panjang gelombang yang mendekati daerah infra merah (734 nm) dipilih untuk 

meminimalkan interfensi dari absorbansi komponen lainnnya. TEAC adalah 

konsentrasi (dalam milimolar) larutan trolox yang memiliki efek antioksidan 

ekuivalen dengan 1,0 mM larutan zat uji. TEAC mencerminkan kemampuan 

relatif dari antioksidan untuk menangkap radikal ABTS dibandingkan dengan 

trolox (Antolovich, 2002). 

2.3.8 Uji antioksidan dengan metode TRAP  

Pengujian TRAP atau Total Radical-Trapping Antioxidant Parameter 

bekerja berdasarkan pengukuran konsumsi oksigen selama reaksi oksidasi lipid 

terkontrol yang diinduksi oleh dekomposisi termal dari AAPH (2,2’-Azobis(2-

aminidopropana)hidroklorida) untuk mengukur total aktivitas antioksidan. Hasil 

uji ini diekspresikan sebagai jumlah (dalam mikromol) radikal peroksil yang 

terperangkap oleh 1 liter plasma. Pengukuran serum TRAP berdasarkan 
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penentuan lamanya waktu yang diperlukan oleh serum uji untuk dapat bertahan 

dari oksidasi buatan (Mermelstein, 2007). 

2.3.9 Uji antioksidan dengan metode FRAP 

Metode FRAP (Ferric Reducing Antioxidant Power) bekerja berdasarkan 

reduksi dari analog ferroin, kompleks Fe3+ dari tripiridiltriazin Fe(TPTZ)3+ 

menjadi kompleks Fe2+, Fe(TPTZ)2+ yang berwarna biru intensif oleh 

antioksidan pada suasana asam. Hasil pengujian diinterpretasikan dengan 

peningkatan absorbansi pada panjang gelombang 593 nm dan dapat disimpulkan 

sebagai jumlah Fe2+ (dalam mikromolar) ekuivalen dengan antioksidan standar 

(Fitriani., et al,  2015). 

2.4 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). 

Maserasi  berasal  dari  bahasa  latin Macerace berarti  mengairi  dan   

melunakan.   Maserasi   merupakan   cara   ekstraksi   yang   paling  sederhana.  

Dasar  dari  maserasi  adalah  melarutnya  bahan  kandungan  simplisia  dari  sel  

yang  rusak,  yang  terbentuk  pada  saat  penghalusan,  ekstraksi  (difusi)  bahan  

kandungan  dari  sel  yang  masih  utuh.  Setelah selesai   waktu  maserasi,   

artinya   keseimbangan   antara   bahan   yang  diekstraksi  pada  bagian  dalam  

sel  dengan  masuk  kedalam  cairan,  telah tercapai  maka  proses  difusi  segera  
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berakhir.  Selama  maserasi  atau  proses  perendaman  dilakukan  pengocokan  

berulang-ulang.  Upaya  ini menjamin  keseimbangan  konsentrasi  bahan  

ekstraksi  yang  lebih  cepat  didalam     cairan. Sedangkan     keadaan     diam     

selama maserasi menyebabkan turunannya perpindahan bahan aktif. Secara 

teoritis pada suatu   maserasi   tidak   memungkinkan   terjadinya   ekstraksi   

absolut. Semakin  besar  perbandingan  simplisia  terhadap  cairan  pengekstraksi, 

akan semakin banyak hasil yang diperoleh (Voight, 1994). 

Maserasi adalah teknik yang digunakan untuk menarik atau mengambil 

senyawa yang diinginkan dari suatu larutan atau padatan  dengan teknik 

perendaman terhadap bahan yang akan diekstraksi. Sampel yang telah dihaluskan 

direndam dalam suatu pelarut organik selama beberapa waktu (Ibrahim dan 

Marham, 2013). Menurut Koirewoa (2012), proses ini sangat menguntungkan 

dalam isolasi senyawa bahan alam karena selain murah dan mudah dilakukan, 

dengan perendaman sampel tumbuhan akan terjadi pemecahan dinding dan 

membran sel akibat perbedaan tekanan antara di dalam dan di luar sel, sehingga 

metabolit sekunder yang ada dalam sitoplasma akan terlarut dalam pelarut organik 

dan ekstraksi senyawa akan sempurna karena dapat diatur lama perendaman yang 

dilakukan. Pelarut yang mengalir ke dalam sel dapat menyebabkan protoplasma 

membengkak dan bahan kandungan sel akanlarut sesuai dengan kelarutannya. 

Pemilihan pelarut untuk proses maserasi akan memberikan efektivitas yang tinggi 

dengan memperhatikan kelarutan senyawa bahan alam dalam pelarut tersebut 

(Yulianingtyas dan Kusmartono, 2016). 

2.5 Minyak jojoba  

Simmondsia chinensis adalah tumbuhan semak kayu, evergreen, 

menghasilkan biji kecil, yang mengandung cairan lilin yang sangat mirip dengan 

spermaceti (Ashour, et al., 2013). Minyak jojoba (Simmondsia chinensis) 

merupakan ester ilin, yang berasal dari biji kaya minyak dari jojoba, tanaman 

gurun yang tumbuh di Amerika Selatan dan di Meksiko.. Minyak jojoba dan 

turunannya telah banyak digunakan dalam pembuatan kosmetik di Amerika 

Serikat, Meksiko, Israel, Jepang dan Eropa. Minyak jojoba tidak memiliki 

masalah pada minyak tri-gliserida konvensional dan memiliki stabilitas lebih baik 
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dari pada minyak mineral. Minyak jojoba dan turunan isomer dan hidrogenasinya 

digunakan dalam industri kosmetik (Shanda dan Swami, 2009).  

 Berbagai produk yang diproduksi menggunakan minyak jojoba adalah: 

lotion perawatan musim dingin, shampo, conditioner rambut, penata rambut, 

minyak tubuh dan mandi, lotion tangan dan tubuh, pelembab, krim wajah, krim 

cukur, lotion sinar matahari, krim foundation make-up, spesialisasi Sabun, 

maskara, lipstik dan lip gloss dll. Cairan yang dapat diekstraksi dari biji jojoba 

dewasa berkisar antara 44-47%. Minyak jojoba memiliki struktur mirip dengan 

minyak alami yang diproduksi oleh kelenjar sebaceous di kulit kepala, minyak 

jojoba adalah pelembab alami dan kondisioner untuk rambut (Shanda dan Swami, 

2009). 

 Sebagian besar kandungan lilin adalah ester dari asam lemak tak jenuh 

tunggal dengan berat molekul tinggi dan alkohol di samping banyak sterol dan 

vitamin. Namun, beberapa flavonoid diisolasi dan dievaluasi secara biologis untuk 

aktivitas hepatoprotektif dan antioksidannya dari ekstrak metanol pericarp Jojoba. 

Flavonoid ini meliputi kuersetin 3,3'-dimetil eter, isokaempferida dan kuersetin 3-

methylether. Jojoba memiliki sejarah etnobotani yang kaya karena kegunaannya 

untuk sejumlah gangguan kulit dan kulit kepala. Penggunaan medis lain yang 

disebutkan di atas, seperti menyembuhkan penindasan urin, membantu penurunan 

berat badan, peningkatan fungsi hati, meningkatkan kekebalan tubuh, obat untuk 

kanker dan promosi pertumbuhan rambut juga dilaporkan. Sebagian besar 

penggunaan ini dipelajari secara ekstensif dan ekstrak dan ekstrak tanaman 

menunjukkan aktivitas yang menjanjikan sebagai emolien kulit, anti-jerawat, 

antipsoriasis, anti-inflamasi dan anti-hiperkolesterolemia (Ashour, et al., 2013). 

 Ada banyak alasan mengapa jojoba begitu banyak digunakan dalam produk 

perawatan kulit; Salah satu alasan penting adalah karena sangat mirip sebum 

manusia. hal ini sangat penting berarti jojoba tidak harus berinteraksi dengan 

minyak alami dan kelembaban di kulit penghalang agar bisa menembus lapisan 

kulit yang lebih dalam. Ini memberikan kelembaban yang sangat baik dan 

membantu memulihkan dan menjaga integritas epidermis, penghalang alami kulit 

melawan bakteri, virus, dan faktor ekstrinsik lainnya. Alasan lain jojoba sangat 

ideal untuk semua jenis kulit dan kombinasi karena relatif non-comedogenic. Hal 
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ini juga tidak mengiritasi dan anti-inflamasi, yang berarti bahwa hal itu dapat 

ditoleransi dengan baik oleh semua jenis kulit dan kondisi kulit yang meradang 

atau sensitif dan jerawat. Minyak jojoba cukup lembut untuk kulit bayi dan sering 

digunakan pada produk perawatan bayi. Hal ini terutama bermanfaat untuk kulit 

berminyak dan berjerawat tidak hanya karena melembabkan dan melindungi tanpa 

menyumbat pori-pori, tapi juga karena menyerap ke dalam pori-pori, di mana ia 

mengendap melebihi minyak berlebih, sel kulit mati, dan puing-puing. Proses ini 

tidak hanya memfasilitasi pembersihan kulit dan pori-pori lembut tanpa melucuti 

penghalang lipid alami kulit, tapi juga membantu menyeimbangkan aktivitas 

kelenjar sebaceous untuk mencegah dehidrasi dan produksi sebum secara 

berlebihan. Hal ini juga bermanfaat untuk kondisi kulit lainnya, seperti penyakit 

hati, karena memiliki sifat antimikroba, antioksidan, dan antijamur alami. Jojoba 

mengunci kelembaban kulit, mencegah dehidrasi, yang dapat terjadi di rumah atau 

kantor dengan pemanasan udara paksa dan AC sentral, dan bekerja secara sinergis 

dengan bahan lain dalam produk perawatan kulit untuk meningkatkan penetrasi 

karena penyerapan intraselular yang mudah dan cepat (Pontillo, 2016). 

2.6 Kulit 

Kulit adalah lapisan atau jaringan yang menutupi seluruh tubuh dan 

melindungi tubuh dari bahaya yang datang dari luar. Kulit merupakan bagian 

tubuh yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk memperindah kecantikan 

selain itu kulit dapat membantu menemukan penyakit yang diderita pasien. Kulit 

mencakup kulit pembungkus permukaan tubuh berikut turunannya termasuk kuku, 

rambut, dan kelenjar. Kulit adalah lapisan jaringan yang terdapat pada bagian luar 

tubuh 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 (Syaifuddin, 2009) 

2.6.1 Struktur kulit  

 

 

 

Gambar 2.4 Struktur Kulit (Yanhendri., et al, 2012) 
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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 

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 
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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) 

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 
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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). 

2.7 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) 

Umumnya krim mudah menyebar rata dan karena krim merupakan emulsi 

minyak dalam air, maka akan lebih mudah dibersihkan daripada sebagian besar 

salep. Krim dianggap mempunyai daya tarik estetik lebih besar karena sifatmya 

yang tidak berminyak dan kemampuannya berpenetrasi dengan cepat ke dala kulit 

(Ansel, 1989). 

2.7.1 Vanishing krim  

Vanishing cream 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 minyak dalam air yang terkandung 

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

tipis yang semipermeabel setelah air menguap pada tempat yang digunakan. 

Vanishing cream merupakan suatu sediaan  setengah  padat,  berupa  emulsi 

mengandung air tidak kurang dari 60% dan dimaksudkan untuk pemakaian luar. 

Krim  akan  rusak  jika  terganggu  sistem campurannya   yang   dapat  disebabkan 

perubahan   suhu   dan   perubahan   salah satu  fase  secara berlebihan 

(Ikhsanudin, 2015). 

2.8 Formula basis  

Pada penelitian ini menggunakan basis vanishing cream untuk digunakan 

dalam formulasi sediaan ekstrak Camellia sinensis L. 
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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 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 

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%) 
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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 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 
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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 

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) 

 


