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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Staphylococcus aureus adalah salah satu bakteri penyebab infeksi 

piogenik pada kulit. Infeksi yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus antara 

lain bisul, jerawat, dan infeksi luka (Gould & Brooker, 2003). Obat yang 

digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri S. aureus adalah 

penisilin G untuk infeksi yang ringan, sedangkan pada infeksi yang berat atau 

yang resisten terhadap penisilin dapat diberikan metisilin. Namun penderita yang 

alergi terhadap penisilin, dapat diberikan sefalosporin, eritromisin, linkomisin, 

atau klindamisin (Warsa, 1994).  

Obat adalah senyawa kimia yang dapat digunakan untuk memperbaiki 

fisiologi dan anatomi dari makhluk hidup yaitu manusia, hewan bahkan bakteri 

yang merupakan mikroorganisme yang biasa disebut antibakteri. Antibakteri 

adalah senyawa yang dihasilkan oleh beberapa jenis mikroorganisme terutama 

bakteri yang menekan dan mengendalikan pertumbuhan bakteri dan 

mikroorganisme lainnya (Goodman & Gilman, 2014).  

 Berbagai tanaman mempunyai aktivitas antimikroba (Sekarini, 2009). 

Salah satunya adalah teh yang dapat membunuh bakteri (Yuwono, 2009). Teh 

sudah dikenal sebagai minuman dengan seribu khasiat yang menakjubkan 

(Soraya, 2002). Bahkan catatan tentang manfaat sehat teh pertama kali ditulis oleh 

Shen-Chen Li pada tahun 1578 (Yuwono, 2009). Selama ini orang mengenal 

empat jenis teh, yakni teh putih, hijau, oolong, dan teh hitam. Perbedaan 

keempatnya terletak pada metode pengolahan daun teh setelah dipetik 

(Damayanthi, dkk; 2008). Semua teh berasal dari satu jenis pohon, yaitu Camellia 

sinensis (Syah, 2006). Keunggulan teh hijau terletak pada kandungan kimianya 

seperti polifenol (Soraya, 2002).    

Bahan aktif utama teh hijau adalah katekin, khususnya adalah 

epigalokatekin galat (EGCG) (Soraya, 2002). Katekin merupakan zat yang paling 

bertanggung jawab terhadap aktivitas antibakteri. Dalam aktivitas antibakterinya 

Katekin dapat mengubah polaritas permukaan protein dan secara reversibel 
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menghambat β-ketoasil-(asil protein pembawa) reduktase dari bakteri, 

memodifikasi enzim protein diikuti oleh agregasi sehingga menyebabkan 

kematian bakteri (Widyadiningrum dkk.,2015). Katekin juga memiliki aktivitas 

depigmentasi sehingga katekin dapat memulihkan kondisi kulit yang menghitam 

akibat jerawat (Mahmood dkk., 2010). Katekin dalam teh hijau dapat mengurangi 

sebum dan mengurangi inflamasi pada penderita akne selama delapan minggu 

(Yoon dkk., 2013).   

Bahan yang akan ditambahkan dalam formulasi ini adalah minyak zaitun. 

Minyak zaitun memiliki aktivitas bakterisida terhadap beberapa mikroorganisme 

(Medina et al.,2006). Semua bakteri yang sensitif terhadap minyak zaitun 

mengandung polifenol, efeknya pada umumnya lebih tinggi terhadap bakteri   

Gram-positif daripada Gram-negatif. Oleuropein dalam minyak zaitun telah 

terbukti memiliki aktivitas antimikroba yang kuat terhadap bakteri Gram-negative 

dan Gram-positif (Bisignano et al.,1999). Struktur fenolik yang mirip dengan 

oleuropein dapat menghasilkan efek antibakteri dengan merusak membran bakteri  

dan mengganggu peptidoglikan sel (Bisignano et al.,1999). Minyak zaitun dengan 

kadar 32 mg/ml dapat menghambat aktivitas antibakteri Staphylococcus aureus. 

(Soureshjani et al., 2016). 

Sebagian besar masyarakat menginginkan adanya formulasi antibakteri 

dalam bentuk yang praktis dan mudah digunakan yaitu dalam sediaan krim. Krim 

adalah bentuk sediaan setengah padat mengandung satu atau lebih bahan obat 

terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai (Farmakope indonesia 

edisi V, 2014). 

Dari bahan aktif yaitu teh hijau dan minyak zaitun maka dibuat tipe krim 

m/a salah satunya adalah vanishing cream. Basis krim (vanishing cream) disukai 

pada penggunaan sehari-hari karena memiliki keuntungan yaitu memberikan efek 

dingin pada kulit, tidak berminyak serta memiliki kemampuan penyebaran yang 

baik. Vanishing cream mengandung air dalam persentase yang besar. Asam 

stearat dengan trietanolamin (TEA) akan membentuk krim tipe minyak dan air 

yang stabil dan halus (Rowe et al., 2009). Humektan (gliserin, propilenglikol, 

sorbitol) sering ditambahkan pada vanishing cream dan emulsi o/w untuk 

mengurangi peguapan air dari permukaan basis (Voigt, 1994). 
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Dari sediaaan dipasaran biasanya, Krim dengan bahan aktif teh hijau 

digunakan untuk antioksidan dan menggunakan bahan tunggal tidak 

menggunakan bahan kombinasi. Minyak zaitun biasanya juga digunakan untuk 

untuk kosmetika sebagai emolien (pelembut) juga digunakan untuk minyak pijat 

(Badwilan, 2010 ) dan menggunakan kombinasi dengan minyak mineral.  

Berdasarkan manfaat diatas, maka penelitian ini pada formulasi krim 

ekstrak teh hijau dipilih minyak zaitun sebagai fase minyak dengan berbagai 

kadar yaitu 5%,10% dan 15% sehingga dibuat krim tipe m/a yaitu vanishing 

cream yang diharapkan dapat membantu meningkatkan Karakteristik Fisik dari 

krim ekstrak daun teh hijau kadar 12,5%  dan aktivitas antibakteri terhadap 

Staphylococcus aureus. 

 

1.2 Rumusan masalah  

1. Bagaimana pengaruh minyak zaitun dengan konsentrasi 5%, 10% dan 15% 

terhadap Karakteristik Fisik krim antibakteri ekstrak teh hijau dengan 

konsentrasi 12,5% ?  

2. Bagaimana pengaruh minyak zaitun dengan konsentrasi 5%, 10%  dan   

15% dalam formulasi krim antibakteri ekstrak teh hijau kadar 12,5% 

terhadap zona hambat Staphylococcus aureus ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Mengetahui pengaruh minyak zaitun dengan konsentrasi 5%, 10% dan 

15% terhadap karakteristik fisik krim antibakteri ekstrak teh hijau dengan 

konsentrasi 12,5%. 

2. Mengetahui pengaruh minyak zaitun 5%, 10% dan 15% dalam formulasi 

krim antibakteri ekstrak teh hijau kadar 12,5% terhadap zona hambat 

Staphylococcus aureus 

 

1.4 Hipotesis 

1. Peningkatan minyak zaitun dengan konsentrasi 5%, 10% dan 15% 

mempengaruhi karakteristik fisik krim antibakteri ekstrak teh hijau dengan 

konsentrasi 12,5%. 
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2. Peningkatan kadar minyak zaitun dengan konsentrasi 5%, 10% dan 15% 

mempengaruhi aktivitas krim antibakteri ekstrak teh hijau kadar 12,5% 

terhadap zona hambat Staphylococcus aureus. 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

Dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan 

sediaan krim  ekstrak daun teh hijau sebagai antibakteri yang mengandung       

minyak zaitun untuk membantu meningkatkan aktivitas antibakteri krim ekstrak 

teh hijau terhadap zona hambat Staphylococcus aureus. 

 


