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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Teh Hijau 

Tanaman (daun) teh (Camellia sinensis) adalah spesies tanaman yang 

daun dan pucuk daunnya digunakan untuk membuat teh. Teh adalah bahan 

minuman yang secara universal dikonsumsi di banyak negara serta berbagai 

lapisan masyarakat (Tuminah, 2004). Teh hijau memiliki nama ilmiah Camellia 

sinensis dan telah dianggap memiliki anti-kanker, 

anti-obesitas, anti-aterosklerosis, antidiabetes dan efek antimikroba (Ahmad et al, 

2014). 

Teh yang digunakan dalam penelitian ini memiliki klasifikasi sebagai 

berikut :   

Kingdom  : Plantae   

Subkingdom : Tracheobinta 

Super Divisi : Spermatophyta                        

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida  

Sub Kelas : Dilleniidae 

Ordo   : Theales 

Famili : Theaceae     

Genus : Camellia    

Spesies  : Camellia sinensis (L) (Putra, 2015). 

   

Gambar 2.1 Daun Teh Hijau 

Sumber : Kress, 2011 
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2.1.1 Sejarah perkembangan teh  

Teh  telah lama dikenal sebagai minuman bercita rasa khas dan 

berkhasiat bagi kesehatan. Budaya minum teh berasal dari Cina sejak tahun 2373 

sebelum masehi, tepatnya pada masa Kaisar Shen Nung berkuasa. Kaisar Shen 

Nung juga dikenal sebagai bapak tanaman obat tradisional cina saat itu         

(Syah, 2006). 

Di Jepang, dikenal upacara minum teh. Serangkain upacara ini diawali 

dengan pembersihan teko penyajian, memasak air, menuang teh hijau ke dalam 

teko. Menuang  air panas kedalamnya; mengaduk sampai rata dan berbuih, serta 

menyajikannya pada tamu rata cara khas Jepang. Meskipun upacara ini tampak 

sederhana, tetapi ada suatu getaran ritual yang membuat upacara minum teh ini 

menjadi suatu seni yang bertahan selama berabad-abad. Namun, bukan ritual itu 

yang membuat teh berkhasit, tetapi kandungan kimia seperti katekin yang 

membuat teh berkhasiat bagi kesehatan (Syah, 2006). 

Tanaman ini mulanya merupakan tanaman Asia Timur yang tumbuh 

sebagai batang rimbun. Saat ini tanaman tersebut telah ditemukan di seluruh 

bagian Asia, Timur Tengah dan sebagian Afrika. Bukti-bukti arkeologis 

menunjukkan bahwa manusia sudah menggunakan rebusan daun teh sejak ribuan 

tahun yang lalu. Teh saat ini merupakan minuman terbanyak setelah air putih 

yang dikonsumsi masyarakat. Ratusan juta masyarakat dunia minum teh dan 

penelitian menunjukkan bahwah teh hijau (Camellia sinensis) khususnya 

mempunyai efek menguntungkan dalam kesehatan (Agoes, 2002). 

Munculnya teh di Indonesia berasal ketika Dr. Andreas Cleyer, seorang 

berkebangsaan Belanda, yang membawa bibit tanaman teh untuk dijadikan 

tanaman hias pada tahun 1686. Mulai tahun 1728 bibit teh dari Cina mulai 

dibudidayakan di pulau Jawa, Usaha tersebut baru berhasil pada tahun 1824, saat 

Dr. Van Siebold, yang meneliti teh di Jepang, mempromosikan bibit teh asal 

Jepang. Sementara perkebunan teh di Indonesia baru dimulai tahun 1828 dan 

dipelopri oleh Jacobson (Soraya, 2002). 

Produk teh yang dikonsumsi terbesar dan terpopuler di Indonesia adalah 

teh hitam. Namun, seiring dengan perkembangan pangsa pasar, teh hijau kini 

menjadi produk unggulan dan berbagai kelebihan yang dimiliki. Kini minuman 
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teh hijau dalam kemasan sudah marak di pasaran setelah sebelumnya minuman 

teh kemasan yang beredar adalah teh hitam, seperti teh botol dan teh kotak    

(Syah, 2006). 

 

2.1.2 Morfologi Tanaman 

Camellia sinensis, suatu tanaman yang berasal dari famili theaceae, 

merupakan pohon berdaun hijau yang memiliki tinggi 10 - 15 meter di alam bebas 

dan tinggi 0,6 - 1,5 meter jika dibudayakan sendiri. Daun dari tanaman ini 

berwarna hijau muda dengan panjang 5 - 30 cm dan lebar sekitar 4 cm. Tanaman 

ini memiliki bunga yang berwarna putih dengan diameter 2,5 - 4 cm dan biasanya 

berdiri sendiri atau saling berpasangan dua-dua (Mahmood et al., 2010). Buahnya 

berbentuk pipih, bulat, dan terdapat satu biji dalam masing-masing buah dengan 

ukuran sebesar kacang (Mahmood et al., 2010).  

 

2.1.3 Klasifikasi dan Karakteristik Teh Hijau  

Tanaman teh dapat tumbuh mulai dari daerah pantai sampai pegunungan. 

Di pegungunan Assam (India), teh ditanam pada ketinggian lebih dari 2000 m dpl 

(di atas permukaan laut). Namun, perkebunan teh umumnya dikembangkan di 

daerah pegunungan yang beriklim sejuk. Meskipun dapat tumbuh subur di daratan 

rendah, tanaman teh hijau tidak akan memberikan hasil dengan mutu baik, 

semakin tinggi daerah penanaman teh semakin tinggi mutunya. Tanaman teh 

memerlukan kelembaban tinggi dengan temperatur 13-29,5  C (Soraya, 2002). 

Komoditas teh dihasilkan dari pucuk daun tanaman teh (Camellia 

sinensis) melalui proses pengolahan tertentu. Secara umum berdasarkan 

cara/poses pengolahan tertentu. Teh dapat diklasifikasikan menjadi empat jenis, 

yaitu teh hijau, teh oolong, teh putih  dan teh hitam. Teh hijau dibuat dengan cara 

meninaktifasi enzim oksidase / fenolase yang ada dalam pucuk daun teh  segar, 

dengan cara pemanasan atau penguapan menggunakan uap panas, buat dengan 

cara memanfaatkan terjadinya oksidasi enzimatik terhadap katekin dapat dicegah. 

Teh hitam dibuat dengan cara memanfaatkan terjadinya oksidasi enzimatis 

terhadap kandungan katekin teh. Sementara, teh oolong dihasilkan melalui proses 

pemanasan yang dilakukan  segera setelah proses rolling penggulungan daun, 
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dengan tujuan untuk menghentikan proses fermentasi. Oleh karena itu, teh oolong 

disebut sebagai teh semi-fermentasi, yang memiliki karakteristik khusus 

dibandingkan teh hitam dan teh hijau (Hartoyo, 2003). 

Keunggulan teh hijau terletak pada kandungan kimianya seperti 

polifenol. Polifenol dalam teh hijau mampu mengurangi risiko penyakit kanker. 

Kemampuan antioksidannya membantu mengontrol aktivitas radikal bebas, yakni 

senyawa tidak stabil yang dapt merusak sel dan berdampak sebagai sumber 

penyakit. Efek radikal bebas tidak hanya menyebabkan penyakit kanker, tetapi 

juga menimbulkan efek buruk lainnya seperti penuaan dini (Soraya, 2002). 

 

2.1.4 Kandungan Kimia Teh Hijau 

Tabel II.1 Kandungan Kimia dalam 100 gram teh 

No  Komponen Jumlah 

1 Kalori 17 Kj 

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% 

Sumber : Syah, 2006 

 

Komposisi senyawa-senyawa dalam teh hijau sangatlah kompleks yaitu 

protein (15-20%); asam amino seperti teanine, asam aspartat, tirosin, triptofan, 

glisin, serin, valin, leusin, arginin (1-4%); karbohidrat seperti selulosa, pektin, 

glukosa, fruktosa, sukrosa (5-7%); lemak dalam bentuk asam linoleat dan asam 

linolenat; sterol dalam bentuk stigmasterol; vitamin B, C, dan E; kafein dan 

teofilin; pigmen seperti karotenoid dan klorofil; senyawa volatile seperti aldehida, 

alkohol, lakton, ester, dan hidrokarbon; mineral dan elemen-elemen lain seperti 

Ca, Mg, Mn, Fe, Cu, Zn, Mo, Se, Na, P, Co, Sr, Ni, K, F, dan Al (5%)        

(Cabrera et al.,2006). 
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Teh telah dilaporkan memiliki lebih dari 4000 campuran bioaktif dimana 

sepertiganya merupakan senyawa-senyawa polifenol. Polifenol merupakan cincin 

benzene yang terikat pada gugus-gugus hidroksil. Polifenol dapat berupa senyawa 

flavonoid ataupun non-flavonoid. Namun, polifenol yang ditemukan dalam teh 

hampir semuanya merupakan senyawa flavonoid (Sumpio, 2006). Senyawa 

flavonoid tersebut merupakan hasil metabolisme sekunder dari tanaman yang 

berasal dari reaksi kondensasi cinnamic acid bersama tiga gugus malonyl-CoA. 

Banyak jenis-jenis flavonoid yang ada di dalam teh, tetapi yang memiliki nilai 

gizi biasanya dibagi menjadi enam kelompok besar (Mahmood et al., 2010). 

Tabel II.2 Jenis-Jenis flavonoid 

Flavonoid Contoh 

Flavanol EGCG, EG and katekin  

Flavonols  Kaempferol and Quersetin 

Anthocyanidin Malvidine, Cyanidin and Delphinidine 

Flavon Apigenin and Rutin 

Flavonon Miresitin  

Isoflavonoid Genistein and Biochanin A 

Sumber : Mahmood et al., 2010 

 

Flavonoid merupakan kandungan zat bioaktif yang terdapat didalam teh. 

flavonoid yang ditemukan pada teh terutama berupa flavanol dan flavonol. 

Katekin merupakan flavanoid yang termasuk dalam kelas flavanol. Adapun 

katekin teh yang utama adalah epicatechin (EC), epicatechin gallate (ECG), 

epigallocatechin (EGC), dan epigallocatechin gallate (EGCG). Katekin sendiri 

memiliki sifat tidak berwarna, larut air, serta membawa sifat pahit dan sepat 

(Hartoyo, 2003). 

 

2.1.5 Efek Biologis Teh Hijau 

Katekin adalah senyawa dominan dari polifenol teh hijau yang 

merupakan senyawa larut dalam air, tidak berwarna, dan memberikan rasa pahit. 

Flavanol sebagai antioksidan pada daun teh terdiri dai atas quersetin, kaemferol, 

dan miresetin. Sekitar 2-3% bagian teh yang larut dalam air merupakan senyawa 

flavanol. Sekitar 14 glikosida mirisetiin, quersetin, dan kaemferol dalam teh segar 

(Syah, 2006). 
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Karakteristik katekin adalah adalah putih dan memiliki titik leleh 245
o
C 

dengan tekanan uapnya 1 mm Hg pada 75
0
C. Katekin memiliki sifat kimianya 

semsitif terhadap oksigen, sensitif  terhadap cahaya (dapat mengalami perubahan 

warna apabila mengalami kontak langsung dengan udara terbuka) dan substansi 

yang dihindari adalah unsur oksidasi, asam klorida, asam anhidrida, basa, dan 

asam nitrit. Larut dalm air hangat, stabil dalam kondisi agak asam atau netral dan 

katekin memiliki pH optimum 4-8 (Syah, 2006).   

 

 

Gambar 2.2 Stuktur Kimia Katekin 

Sumber : Jaya, 2016  

 

2.1.6 Efek Antimikroba Teh Hijau 

Polifenol yang terdapat di dalam teh hijau dikatakan dapat menjadi 

antimikroba (Mahmood et al., 2010). Namun, tidak dapat dipastikan dengan jelas 

spesies apa saja yang dihambat oleh polifenol tersebut. Sebagai contohnya, 

polifenol dapat menghambat pertumbuhan Helicobacter pylori dan         

Clostridia spp.,  tetapi tidak efektif dalam menghadapi bakteri laktat dalam 

intestinal. 

Penggunaan antioksidan alami seperti polifenol dalam teh hijau 

merupakan suatu aspek penting dalam mengurangi kemungkinan infeksi yang 

ditularkan melalui makanan. Bakteri-bakteri seperti Staphylococcus aureus, 

Vibrio cholera, Campylobacter jejuni, Staphylococcus epidermidis, dan Vibrio 

mimicus sensitif terhadap polifenol. Namun, pada penelitian didapatkan bahwa 

bakteri Gram-positif lebih sensitif daripada bakteri Gram-negatif               

(Mahmood et al., 2010).  

Berbagai tanaman mempunyai aktivitas antimikroba (Sekarini, 2009). Salah 

satunya adalah teh yang dapat membunuh bakteri (Sekarini, 2009 ). Teh sudah 

dikenal sebagai minuman dengan seribu khasiat yang menakjubkan (Soraya, 

http://jamurfoods.indonetwork.co.id/product/catechin-gambir-katekin-gambir-esktrak-gambir-uncaria-gambir-5035106
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2002). Bahkan catatan tentang manfaat sehat teh pertama kali ditulis oleh Shen-

Chen Li pada tahun 1578 (Sekarini, 2009). Selama ini orang mengenal empat 

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

terletak pada metoda 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 

menghambat β-ketoasil-(asil protein pembawa) reduktase dari bakteri, 

memodifikasi enzim protein diikuti oleh agregasi sehingga menyebabkan 

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

depigmentasi sehingga EGCG dapat memulihkan kondisi kulit yang menghitam 

akibat jerawat (Widyaningrum dkk, 2015). Katekin dalam teh hijau dapat 

mengurangi sebum dan mengurangi inflamasi pada penderita acne selama delapan 

minggu (Yoon, dkk., 2013). 

 

2.2 Tanaman Zaitun  

Dalam dunia ilmiah, buah zaitun memiliki nama ilmiah Olea europaea 

yang masih tergolong dalam famili oleaceae. Pohon zaitun merupakan tumbuhan 

perdu tahunan yang abadi dan mulai menghasilkan buah pada usia lima tahun. 

Pada usia 15-20 tahun pohon zaitun mampu memproduksi buah secara penuh dan 

mampu bertahan hidup hingga ratus bahkan ribuan tahun lamanya, sehingga 

tanaman yang awalnya perdu dapat menjadi pohon besar. Zaitun muda yang 

berwarna hijau kekuningan sering digunakan masyarakat mediterania sebagai 

bumbu penyedap dalam masakan. Sedangkan buah zaitun yang telah matang 

berwarna ungu kehitaman dan kerap diekstrak untuk diambil minyaknya yang 

dikenal sebagai minyak zaitun (Susilo, 2012). 
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2.2.1 Taksonomi Tanaman Zaitun (Olea europaea) 

Zaitun adalah Pohon berbuah yang mengandung minyak. Minyak zaitun 

termasuk dalam suku oleaceae (Badwilan, 2010).  

Kedudukan tanaman zaitun dalam taksonomi diklasifikasikan sebagai 

berikut : 

Kingdom  : Plantae 

Subkingdom   : Tracheobionata 

Superdivision  : Spermatophyta 

Division  : Magnoliophyta? 

Kelas   : Magnoliopsida 

Subklas  : Asteridae 

Famili   : Oleaceae 

Genus  : Olea 

Spesies   : Olea europaea (Johnson, 1957). 

 

Gambar 2.3 Tanaman Olea europea 

Sumber : Fehri, 1996 

 

2.2.2 Morfologi Tanaman Zaitun 

Secara singkat, tanaman zaitun adalah tanaman perdu yang mempunyai 

bunga berbentuk lonceng, berdaun tunggal dengan kedudukan berhadapam tanpa 

daun penumpu, bunga berkelamin tunggal dan buahnya berupa buah batu dengan 

biji memiliki endosperma (Astawan, 2015). 

Pohon zaitun memiliki karakteristik pendek dan lebar dengan tinggi 8-15 

meter. Namun, pohon zaitun yang ditemukan di sekitar Piscotta, wilayah 

Campania, dll. Italia memiliki tinggi pohon zaitun pada umumnya. Batang pohon 
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ini biasanya keriput dan memutar dengan kulit kayunya yang kaya akan tanin 

(Astawan, 2015). 

Olea europaea memiliki pohon dengan tinggi mencapai 3-15 m. Pohon 

zaitun merupakan pohon yang berumur panjang untuk masa yang lebih dari 

seratus tahun bahkan ribuan tahun. Batang mempunyai jenis kambium dan xylem 

dengan trachea atau tanpa trachea. Batang bisa dengan serat maupun tidak. 

Batang kayu parenkim kadang-kadang paratrakeal (tipikal) ataupun potrakeal 

(Johnson, 1957). Daun zaitun mempunyai ukuran tidak terlalu besar dengan 

panjang 4-10 cm, dan lebar 1-3 cm (Astawan, 2015). Tumbuhnya saling 

berlawanan dan mengalami siklus pergantian setiap 2-3 tahun sekali. Daun 

tunggal, berbentuk elips. Panjang daun 20-90 mm x 7-15 mm, ujung runcing, tepi 

rata, permukaan atas licin warna hijau keabu-abuan, permukaan bawah warna 

kuning keemasan (Fehri, 1996). 

Bunga zaitun berbentuk lonceng, berukuran kecil, berwarna krem 

berbulu, dan mudah rontok. Bunga ini memiliki sepuluh kelopak dan mahkota, 

dua benang sari (kelamin tunggal), dan stigma bifida. Penyerbukannya terjadi 

dengan bantuan angin sehingga bisa terjadi perkawinan antarbunga dengan pohon 

lain. Oleh sebab itu, tidak disarankan memelihara jenis yang berbeda dengan jarak 

berdekatan (Astawan, 2015).   

Dalam bentuk buah, zaitun muda yang berwarna hijau kekuningan kerap 

disantap begitu saja atau sebagai penambah rasa. Zaitun matang berwarna ungu 

kehitaman biasanya dibuat acar atau diperas diambil minyaknya. Buah zaitun 

matang mengandung 80 persen air, 15 persen minyak, serta 1 persen protein, 

karbohidrat, dan serat. Untuk menghasilkan buah dan berproduksi secara penuh, 

pohon zaitun harus berumur 15-20 tahun (Susilo, 2012). 

 

2.2.3 Minyak Zaitun (Olive Oil)  

Minyak zaitun dianggap sebagai minyak yang sehat karena mengandung 

lemak tak jenuh yang tinggi (utamanya asam oleat dan polifenol)                    

(Fehri et al., 1996). berikut ini macam minyak zaitun: 

a) Extra-Virgin Olive Oil : memiliki tingkat keasaman kurang dari 1 persen. 
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b) Virgin Olive Oil : hampir menyerupai extra virgin olive oil bedanya, virgin 

olive oil diambil dari buah yang lebih matang dan punya tingkat keasaman 

lebih tinggi. 

c) Refined Olive Oil : merupakan minyak zaitun yang berasal dari hasil 

penyulingan. Jenis ini tingkat keasamannya lebih dari 3,3 persen. Aromanya 

kurang begitu baik dan rasanya kurang menggugah lidah. 

d) Pure Olive Oil : merupakan minyak zaitun paling banyak dijual di pasaran. 

Warna, aroma, dan rasanya lebih ringan daripada virgin olive oil. 

e) Extra Light Olive Oil : jenis ini merupakan campuran zaitun murni yang khas 

dan sulingan kualitasnya kurang begitu baik. Ini cukup populer karena 

harganya murah daripada jenis lainnya. 

 

Gambar 2.4 Minyak Zaitun 

Sumber : Kinanthi, 2009 

 

2.2.4 Kandungan Minyak Zaitun 

Minyak zaitun mengandung 85% mineral (fosfor, belerang, potassium, 

magnesium, kalsium, zat besi, tembaga, dan klor) sedikit protein, dan sebagian 

besar vitamin (A,B,C,D) dan setiap 100 gram minyak zaitun memberikan kalori 

sebesar 224 (Badwilan, 2010 ). 

Secara umum, asam-asam lemak dalam minyak zaitun dibagi menjadi 

dua bagian, yaitu :  

a) Asam lemak tak jenuh dengan kadar 70-80%. Asam jenis ini memiliki 

keistimewaan yakni menjadi cair pada suhu normal. Asam lemak ini dibagi 

menjadi asam oleat dan asam linoleat.  

b) Asam lemak jenuh dengan kadar 8-10%. Asam jenis ini memiliki kelebihan 

memadat pada suhu normal. Asam lemak ini dibagi menjadi asam palmitat 

dan asam stearat.  
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Setiap 100 gram zaitun mengandung zat-zat sebagai berikut : 0,9 gram 

protein, 61 mg kalsium, 22 mg magnesium, 17 mg fosfor, 1 mg besi, 0,22 mg 

tembaga, 36 mg klorin, 4,4 gram serat, 180 µg beta karotin, 3-30 mg vitamin E   

3-30 , Vitamin B (Badwilan, 2010).  

2.2.5 Manfaat Minyak Zaitun 

Menurut Surtiningsih (2005), minyak zaitun selain digunakan untuk 

berbagai masakan juga berkhasiat untuk perawatan kecantikan. Minyak zaitun 

kaya vitamin E yang merupakan anti penuaan dini. Minyak zaitun juga 

bermanfaat untuk menghaluskan dan melembabkan permukaan kulit tanpa 

menyumbat pori. Minyak zaitun merupakan pelembab yang baik untuk 

melembabkan kulit wajah dan tubuh. Selain itu, minyak zaitun bermanfaat untuk  

melepaskan lapisan sel-sel kulit mati. 

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) 

 

2.3 Ekstrak 

Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat 

aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang 

sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau 

serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah 

ditetapkan (Farmakope indonesia edisi V, 2014).  

Sebagian besar ekstrak dibuat dengan mengekstraksi bahan baku obat 

secara perkolasi. Seluruh perkolat biasanya dipekatkan dengan cara destilasi 

dengan pengurangan tekanan, agar bahan utama obat sesedikit mungkin terkena 
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panas. Pada ekstrak tumbuhan (umumnya konsentrasi etanolnya berbeda-beda) 

jika bahan pengekstraksinya sebagian atau seluruhnya diuapkan, maka diperoleh 

ekstrak, yang dikelompokkan menurut sifat-sifatnya menjadi : 

 Ekstrak encer (extractum tenue). Sedian seperti itu memiliki konsistensi 

madu dan dapat dituang. Saat ini sudah tidak terpakai lagi 

 Ekstrak kental (extactun spissum). Sediaan ini liat dalam kedadaan dingin 

dan tidak dapat dituang. Kandungan airnya berjumlah sampai 30%.  

Sediaan obat ini pada umumnya tidak sesuai lagi dengan persyaratan 

massa kini. Tingginya kandungan air menyebabkan suatu instabilitas 

sediaan obat (serbuan bakteri) dan bahan aktifnya (penguraian secara 

kimia). Selanjutnya ekstrak kental sulit ditakar (penimbangan secara 

kimia). Seperti biasanya ekstrak kayu manis cair kental masih besar 

artinya. 

 Ekstrak kering (extractum siccum). Dia memiliki konsistensi kering dan 

mudah digosokkan. Melalui penguapan cairan pengekstraksi dan 

pengeringan sisanya terbentuk suatu produk, yang sebaiknya 

menunkjukkan kandungan lembab tidak lebih 5%. 

 Ekstrak cair (extractum liquidum). Di sini diartikan sebagai suatu ekstrak 

cair, yang dibuat sedemikian, sehinggan 1 bagian jamu sesuai dengan 2 

bagaian (kadang-kadang juga satu bagian) ekstrak cair. Ekstrak kering dan 

ekstrak cair seperti sediaan obat sebelumnnya, adalah komponen dalam 

banyak farmakope (Voigt,1994). 

 

2.4 Kulit  

Kulit merupakan organ tubuh terbesar yang menutupi permukaan kulit 

lebih dari 20.000 cm pada orang dewasa dan terletak paling luar (Lachman dkk., 

1986). Kulit merupakan organ tubuh yang terletak paling luar dari tubuh manusia. 

Luas kulit orang dewasa adalah 1,7 m
2
 dengan berat sekitar 10% berat badan. 

Kulit merupakan organ tubuh yang paling kompleks untuk melindungi manusia 

dari pengaruh lingkungan (Klaus, 2008).  
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2.4.1 Anatomi Fisiologi Kulit 

kulit terbagi atas tiga lapisan pokok, yaitu epidermis, dermis atau korium, 

dan jaringan subkutan atau subkutis. 

a) Epidermis 

Epidermis merupakan lapisan terluar kulit yang terdiri dari epitel berlapis 

bertanduk, mengandung sel malonosit, Langerhans dan merkel. Tebal epidermis 

berbeda-beda pada berbagai tempat di tubuh, paling tebal terdapat pada telapak 

tangan dan kaki. Ketebalan epidermis hanya sekitar 5% dari seluruh ketebalan 

kulit. Epidermis terdiri atas lima lapisan (dari lapisan yang paling atas sampai 

yang terdalam) yaitu stratum korneum, stratum lusidum, stratum granulosum, 

stratum spinosum dan stratum basale (stratum Germinatum) (Perdanakusuma, 

2007). 

b) Dermis 

Lapisan yang terletak dibawah lapisan epidermis adalah lapisan dermis 

yang jauh lebih tebal daripada epidermis. Lapisan ini terdiri atas lapisan elastis 

dan fibrosa padat dengan elemen-elemen selular dan folikel rambut. Secara garis 

besar dibagi menjadi 2 bagian yakni pars papilare yaitu bagian yang menonjol ke 

epidermis, berisi ujung serabut saraf dan pembuluh darah, dan pars retikulare 

yaitu bagian bawahnya yang menonjol kearah subkutan, bagian ini terdiri atas 

serabut-serabut penunjang misalnya serabut kolagen, elastin dan retikulin. Dasar 

lapisan ini terdiri atas cairan kental asam hialuronat dan kondroitin sulfat, di 

bagian ini terdapat pula fibroblast, membentuk ikatan yang mengandung 

hidroksiprolin dan hidroksisilin. Kolagen muda bersifat lentur dengan bertambah 

umur menjadi kurang larut sehingga makin stabil. Retikulin mirip kolagen muda. 

Serabut elastin biasanya bergelombang, berbentuk amorf dan mudah 

mengembang serta lebih elastis (Djuanda, 2003). 

Di dalam dermis terdapat folikel rambut, papilla rambut, kelenjar 

keringat, saluran keringat, kelenjar sebasea, otot penegak rambut, ujung pembuluh 

darah dan ujung saraf dan sebagian serabut lemak yang terdapat pada lapisan 

lemak bawah kulit (Tranggono dan Latifah, 2007) 
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c) Jaringan Subkutan (Subkutis atau Hipodermis) 

Jaringan Subkutan Terdiri atas jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak 

didalamnya yang berfungsi sebagai cadangan makanan juga sebagai pemberi 

perlindungan terhadap dingin. Kulit mempunyai organ-organ pelengkap yaitu 

kelenjar lemak, kelenjar keringat, kelenjar bau, rambut dan kuku (Djuanda, 

dkk.,1999). 

 

 

Gambar 2.5 Penampang anatomi kulit 

Sumber : Djuanda, dkk., 1999 

 

Keterangan : bagian dari kulit dibagi menjadi 5 bagian yaitu A. 

Epidermis terdiri dari stratum korneum, stratum lusidum, stratum granulosum, 

stratum spinosum,stratum basale lalu B. Dermis terdiri dari : pars papilare, pars 

retikulare, melanosit, fungsi kulit, badan meisner, set langehans, glandula 

sebasea rambut, muskulus arektorpili, badan pacini lalu C. Subkutis, D. Unit 

kelenjar apokrin, E. Unit kelenjar ekrin. 

 

1.4.2 Fungsi Kulit  

Kulit melindungi tubuh dari trauma dan merupakan benteng pertahanan 

terhadap infeksi bakteri, virus, dan jamur. Kehilangan panas dan penyimpanan 

panas diatur melalui vasodilatasi pembuluh-pembuluh darah kulit atau sekresi 

kelenjar keringat. Organ-organ adneksa kulit seperti kuku dan rambut telah 

diketahui mempunyai nilai-nilai kosmetik. Kulit juga merupakan tempat sensasi 

raba, tekan, suhu, nyeri, dan nikmat, berkat jalinan ujung-ujung saraf yang saling 

bertautan (Price, 2006). 
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2.5 Bakteri 

2.5.1 Staphylococcus aureus 

Staphylococcus aureus merupakan bakteri Gram-positif berbentuk bulat 

berdiameter 0,7-1,2 μm, tersusun dalam kelompok-kelompok yang tidak teratur 

seperti buah anggur, fakultatif anaerob, tidak membentuk spora, dan tidak 

bergerak. Bakteri ini tumbuh pada suhu optimum 37ºC, tetapi membentuk pigmen 

paling baik pada suhu kamar (20-25 ºC). Koloni pada perbenihan padat berwarna 

abu-abu sampai kuning keemasan, berbentuk bundar, halus, menonjol, dan 

berkilau. Lebih dari 90% isolat klinik menghasilkan S.aureus yang mempunyai 

kapsul polisakarida atau selaput tipis yang berperan dalam virulensi bakteri 

(Jawetz, et al., 2011). 

Dari Rosenbach (1884) Staphylococcus aureus yang kita gunakan dalam 

penelitian ini memiliki klasifikasi  yaitu:  

Kerajaan  : Eubacteria 

Kelas  : Bacilli 

Ordo   : Bacillales 

Famili  : Staphylococcaceae 

Genus  : Staphylococcus 

Spesies   : Staphylococcus aureus. 

 

 

Gambar 2.6 Staphylococcus aureus 

Sumber : Todar, 2012 

 

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). 

Infeksi oleh Staphylococcus aureus dapat menimbulkan penyakit dengan 

tanda-tanda yang khas, yaitu peradangan, nekrosis, dan pembentukan abses. 
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Infeksinya juga dapat berupa furuncle yang ringan pada kulit sampai berupa suatu 

piemia yang fatal. Kecuali impetigo, umumnya kuman ini menimbulkan penyakit 

yang bersifat sporadik bukan epidemik (Warsa, 1994). 

Pengobatan dan resistensi pengobatan terhadap infeksi Staphylococcus 

aureus biasanya menggunakan berbagai jenis antibiotik seperti tetrasiklin, 

vankomisin atau penisilin resisten β-laktamase. Perbedaan jenis obat yang 

diberikan  dipertimbangkan dari angka resistensi bakteri terhadap suatu antibiotik.  

Antibiotik yang biasa digunakan dalam penelitian adalah tetrasiklin, oxacillin, 

gentamicin, eritromicin, kloramfenikol dan trimetroprim-sulfametoxazole 

(Lestari, 2009). 

 

2.5.2 Patogenesis Infeksi Staphylococcus aureus  

Staphylococcus aureus merupakan bakteri patogen penyebab infeksi. 

Staphylococcus aureus dapat menyebabkan penyakit mulai dari yang ringan 

sampai yang berat bahkan sampai sepsis. Staphylococcus aureus sering 

menyebabkan jerawat dan frunkulosis pada kulit, osteomielitis, infeksi 

Staphylococcus aureus pada organ dalam dapat menyebabkan endokarditis, 

pneumonia dan infeksi berat lainnya. Pada luka terbuka yang disebabkan oleh 

Staphylococcus aureus juga sering menyebabkan infeksi. Staphylococcus aureus 

mempunyai bagian-bagian dan produk yang mendukungnya sebagai salah satu 

bakteri patogen diantaranya adalah dinding sel Staphylococcus sp sebagian besar 

terdiri dari peptidoglikan. Peptidoglikan mempunyai aktivitas seperti endotoksin, 

menstimulasi keluarnya sitokin dari makrofag yaitu interleukin-1 dan aktivasi 

komplemen, kapsul akan mencegah fagositosis, adanya toksin dan enzim yang 

dihasilkan untuk merusak sel inang. Selain itu, faktor dari bakteri Staphylococcus 

aureus yang menyebabkan sukarnya penanganan infeksi adalah resistensi bakteri 

terhadap antibiotik (Saraswati, 2015). 

 

2.5.3 Uji Aktivitas Antibakteri 

Antibakteri adalah senyawa yang dihasilkan oleh beberapa jenis 

mikroorganisme terutama bakteri yang menekan dan mengendalikan pertumbuhan 

bakteri dan mikroorganisme lainnya (Goodman & Gilman, 2014). 
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Aktivitas antibakteri ditentukan oleh spektrum kerja (spektrum kerja luas, 

spektrum kerja sempit), cara kerja (bakterisid atau bakteriostatik), dan ditentukan 

pula oleh konsentrasi minimum untuk inhibisi (KMI) serta potensi pada KMI. 

Suatu antibakteri dikatakan mempunyai aktivitas yang tinggi bila KMI terjadi 

pada kadar antibiotik yang rendah tetapi mempunyai daya bunuh atau daya 

hambat yang besar. Pada percobaan invitro dengan metode lempeng agar dapat 

dilihat pada besar diameter hambatan pertumbuhan mikroba disekeliling 

antibiotik. Bila antibiotik pada kadar yang rendah dapat memberikan diameter 

hambatan yang luas dan bening di sekeliling antibiotik, antibiotik tersebut 

berpotensi tinggi terhadap mikroba uji yang digunakan (Wattimena et al., 1991).    

Pemeriksaan uji antibakteri dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:  

1) Dilusi  

Pada prinsipnya antibakteri diencerkan sampai diperoleh beberapa 

konsentrasi. Pada dilusi cair, masing-masing konsentrasi obat ditambah 

suspensi kuman dalam media. Konsentrasi terendah yang dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri ditunjukkan dengan tidak adanya kekeruhan disebut 

Kadar Hambat Minimal (KHM). Sedangkan pada dilusi padat tiap konsentrasi 

obat dicampur dengan media agar lalu ditanami bakteri. Konsentrasi-

konsentrasi yang mempunyai hambatan masing-masing digores pada media 

padat dan diinkubasi pada 37°C selama 18-24 jam didapat Kadar Bunuh 

Minimal (KBM) (Dzen., dkk, 2003).  

2) Difusi  

Prinsip metode difusi yaitu uji potensi yang berdasarkan pengamatan luas 

daerah hambatan pertumbuhan bakteri karena berfungsinya antibakteri dari 

titik awal pemberian ke daerah difusi. Metode difusi ada beberapa cara yaitu 

cara Kirby Bauer, cara sumuran dan cara pour plate (Dzen, dkk., 2003).  

a. Cara Kirby Bauer  

Beberapa koloni kuman dari pertumbuhan 24 jam diambil, disuspensikan ke 

dalam 0,5 ml BHI cair, diinkubasikan selama 5-8 jam pada 37°C. Suspensi 

ditambah  akuades steril hingga kekeruhan tertentu sesuai dengan standar 

konsentrasi bakteri 10
8
 CFU/ml. Kapas lidi steril dicelupkan ke dalam 

suspensi bakteri lalu ditekan-tekan pada dinding tabung hingga kapasnya 
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tidak terlalu basah, kemudian dioleskan pada media agar hingga rata. 

Kemudian kertas samir (disk) yang mengandung antibakteri diletakkan di 

atasnya, diinkubasi pada 37ºC selama 18-24 jam (Dzen, dkk., 2003). 

Hasilnya dibaca : 

(1) Zona radikal, merupakan suatu daerah di sekitar disk dimana sama sekali 

tidak ditemukan adanya pertumbuhan bakteri, potensi antibakteri diukur 

dengan mengukur diameter dari zona radikal (Dzen, dkk., 2003).  

(2)  Zona irradikal, yaitu suatu daerah di sekitar disk dimana pertumbuhan bakteri 

dihambat oleh bakteri tetapi tidak dimatikan. Pada zona irradikal akan terlihat 

pertumbuhan yang kurang subur dibanding dengan daerah di luar pengaruh 

antibakteri tersebut (Dzen, dkk., 2003).  

a) Cara Sumuran  

Beberapa koloni kuman dari pertumbuhan 24 jam diambil, disuspensikan ke 

dalam 0,5 ml BHI cair, diinkubasikan 5-8 jam pada suhu 37ºC. Suspensi 

ditambah akuades steril hingga kekeruhan tertentu yang sesuai dengan standar 

konsentrasi bakteri 10
8
 CFU per ml. Kapas lidi steril dicelupkan ke dalam 

suspensi bakteri lalu ditekan-tekan pada dinding tabung hingga kapasnya 

tidak terlalu basah, kemudian  dioleskan pada permukaan media hingga rata. 

Media agar dibuat sumuran dengan  garis tengah tertentu, ke dalam sumuran 

diteteskan larutan antibakteri kemudian diinkubasi pada 37ºC selama 18-24 

jam. Hasilnya dibaca seperti pada cara Kirby Bauer (Dzen, dkk., 2003).  

b) Cara Pour Plate  

Beberapa koloni kuman dari pertumbuhan 24 jam diambil, disuspensikan ke  

dalam 0,5 ml BHI cair, diinkubasikan 5-8 jam pada 37ºC. Suspensi ditambah 

akuades steril hingga kekeruhan tertentu yang sesuai dengan standar 

konsentrasi bakteri 10
8
  CFU per ml. Suspensi bakteri diambil satu mata ose 

dan dimasukkan ke dalam 4 ml agar base 1,5% yang mempunyai temperatur 

50ºC. Setelah suspensi kuman tersebut homogen dituang dalam media agar 

Mueller Hinton, ditunggu sebentar sampai agar tersebut membeku, disk 

diletakkan di atas media dan diinkubasi 15-20 jam dengan temperatur 37ºC 

(Dzen, dkk., 2003).  
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2.5.4 Tinjauan Tentang Gentamisin 

Gentamisin adalah antibiotik yang bersifat bakterisidal terhadap beberapa 

bakteri Gram-postif dan Gram-negatif, termasuk beberapa galur proteus, seratia, 

dan pseudomonas. Gentamisin adalah toksik, khususnya jika ada kegagalan 

gungsi ginjal. Gentamisin sulfat 0,1% telah digunakan secara topikal dalam krim 

atau larutan untuk menginfeksi lesi kulit atau luka bakar. Krim cenderung 

digunakan untuk bakteri yang resisten terhadap gentamisin, dan pasien harus tetap 

diisolasi secara ketat (Jawetz, et al., 2011).  Ketentuan kekuatan antibakteri adalah 

sebagai berikut: daerah hambatan 20 mm atau lebih berarti sangat kuat, daerah 

hambatan 10-20 mm berarti kuat, 5-10 mm berarti sedang dan daerah hambatan 5 

mm atau kurang berarti lemah (Davis, 1971). 

 

2.6 Krim 

2.6.1 Krim Secara Umum   

Krim adalah bentuk sediaan setengah padat mengandung satu atau lebih 

bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Istilah ini 

secara tradisional telah digunakan untuk sediaan setengah padat yang mempunyai 

konsistensi relatif cair diformulasi sebagai emulsi air dalam minyak atau minyak 

dalam air. Sekarang ini batasan tersebut lebih diarahkan untuk produk yang terdiri 

dari emulsi minyak dalam air atau dispersi mikrokristal asam-asam lemak atau 

alkohol berantai panjang dalam air, yang dapat dicuci dengan air dan lebih 

ditujukan untuk penggunaan kosmetika dan estetika. Krim dapat digunakan untuk  

pemberian obat melalui vaginal (Ditjen POM, 1995). Krim adalah sediaan 

setengah padat berupa emulsi kental mengandung tidak kurang dari 60% air, 

dimaksudkan untuk pemakaian luar. Tipe krim ada 2 yaitu: krim tipe air dalam 

minyak (A/M) dan krim minyak dalam air (M/A). Untuk membuat krim 

digunakan zat pengemulsi, umumya berupa surfaktan-surfaktan anionik, kationik 

dan nonionik (Anief, 2013).   

Sifat umum sediaan semi padat terutama krim ini adalah mampu melekat 

pada permukaan tempat pemakaian dalam waktu yang cukup lama sebelum 

sediaan ini dicuci atau dihilangkan. Krim yang digunakan sebagai obat umumnya 
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digunakan untuk mengatasi penyakit kulit seperti jamur, infeksi ataupun sebagai 

anti radang yang disebabkan oleh berbagai jenis penyakit (Anwar, dkk., 2012).  

 

2.6.2 Persyaratan Krim  

Sebagai obat luar, krim harus memenuhi beberapa persyaratan berikut :  

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

bebas dari inkompatibilitas, stabil pada suhu kamar.  

o Lunak. Semua zat harus dalam keadaan halus dan seluruh produk yang 

dihasilkan menjadi lunak serta homogen.  

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

dipakai dan dihilangkan dari kulit.  

o Terdistribusi secara merata. Obat harus terdispersi merata melalui dasar 

krim padat atau cair pada penggunaan (Widodo, 2013). 

 

2.6.3 Penggolongan Krim  

Krim terdiri dari emulsi minyak dalam air sehingga dapat dicuci dengan 

air serta lebih ditujukan untuk pemakaian kosmetik dan estetika. Krim 

digolongkan menjadi dua tipe, yakni:   

1. Tipe a/m, yakni air terdispersi dalam minyak. Contohnya cold cream. Cold 

cream adalah sediaan kosmetika yang digunakan untuk memberi rasa dingin 

dan nyaman pada kulit. 

2. Tipe m/a, yakni minyak terdispersi dalam air. Contohnya, vanishing cream. 

Vanishing cream adalah sediaan kosmetik yang digunakan untuk 

membersihkan, melembabkan dan sebagai alas bedak (Widodo, 2013).  

 

2.6.4 Vanishing Cream  

Vanishing cream umumnya emulsi minyak dalam air, mengandung air 

dalam prosentase yang besar dan asam stearat. Setelah pemakaian krim, air 

menguap meninggalkan sisa berupa selaput asam stearat. Setelah pemakaian krim, 

air menguap meninggalkan sisa berupa selaput asam stearat yang tipis (Ansel, 

1989). Hilangnya krim ini dari kulit atau pakaian dipermudah oleh emulsi minyak 

di dalam air yang terkandung di dalamnya. Krim dapat digunakan pada kulit luka 
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yang basah, karena bahan pembawa minyak di dalam air cenderung menyerap 

cairan yang dikeluarkan luka tersebut (Lachman dkk.,1986). 

 

2.6.5 Tinjauan Bahan Tambahan 

Pada penelitian ini menggunakan basis vanishing cream dalam formulasi 

krim ekstrak teh hijau. Pada pembuatan vanishing cream terdapat  bahan 

tambahan untuk membuat sediaan krim yang baik. Bahan tambahan untuk basis 

Vanishing cream meliputi : 

(1) Humektan adalah eksipien yang higroskopis dan berfungsi untuk 

menghambat penguapan fase air dari bentuk sediaan. Contohnya: propilen 

glikol, gliserol, PEG (WHO, 2010). 

(2) Pengawet  adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk 

mencegah kerusakan sediaan yang disebabkan oleh mikrooganisme  (BPOM, 

2008). Contohnya :  Benzyl alcohol, Butyl paraben, Phenol, Thiomersal 

(Chaudhari, 2012). 

(3) Emulgator didefinisikan sebagai senyawa yang dapat menurunkan tegangan 

permukaan (surface tension) antar cairan-cairan yang terdapat dalam suatu 

sistem karena mempunyai aktivitas permukaan (surface active agent). 

Kemampuan menurunkan tegangan permukaan yang dimiliki emulgator 

terkait dengan struktur kimianya yang mampu menyatukan dua senyawa 

dengan polaritas yang berbeda (Ansel, 1989). Contohnya Sodium Lauryl 

Sulphate, Cetrimide, Macrogol esters, Sorbitan esters , TEA, Asam stearat 

(Chaudhari, 2012). 

(4) Emolien adalah bahan yang dapat memodifikasi pembawa / kulit 

untuk membantu bahan aktif bisa dipenetrasi melewati kulit. Contoh : 

Gliserin, minyak mineral, petrolatum, isopropil palmitat (Chaudhari, 2012). 

(5) Pelarut adalah bahan yang berfungsi untuk melarutkan zat terlarut/ zat aktif. 

Contohnya Water, alcohol, acetic acid, acetone, ethyl, acetates, syrups 

(Chaudhari, 2012). 

(6) Bahan Pengeras adalah bahan untuk meningkatkan ketebalan biasanya 

digunakan untuk pembuatan salep, krim dll. Contoh: Hydrogenated Castor 

Oil NF, Cetostearyl Alcohol NF, Cetyl Alcohol NF, Cetyl Esters Wax NF, 
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Paraffin NF, Synthetic Paraffin NF, Stearyl Alcohol NF, Emulsifying Wax 

NF, White Wax NF and Yellow Wax NF (Loyd, 2000). 

 

2.7 Formulasi Basis  

Pada penelitian ini menggunakan basis vanishing cream untuk digunakan 

dalam formulasi sediaan kosmetika ekstrak teh hijau. Komposisi basis vanishing 

cream modifikasi dari ilmu meracik obat (Anief, 2013) :  

Bahan     %b/b 

Asam stearat    10 

Parafin cair    5 

Malam putih    2 

Vaselin putih    6 

Trietanolamin    1,5 

Propilen glikol   5 

Gliserin    10  

Na Edta   0,05% 

BHA    0,02% 

BHT    0,05% 

Aquadest   ad  100 

 

2.7.1 Komposisi Penyusun Ekstrak Krim Teh Hijau  

1. Asam Stearat   

Asam stearat memiliki Sinonim Acid cetylacetic; Crodacid; E570; 

Edernol. Rumus Molekul: C18H36O2. Berat Molekul : 284,47. 

Pemeriannya adalah Kristal padat warna putih atau sedikit kekuningan, 

mengkilap, sedikut berbau dan berasa seperti lemak. Sangat larut dalam 

benzen, CCl4, kloroform, dan eter, larut dalam etanol (95%), heksan dan 

propilen glikol, praktis tidak larut dalam air. Suhu leburnya 54ºC. 

Inkompaktibilitas dengan logam hidroksi, obat naproksen dan bahan 

pengoksidasi. Penggunaan bahan pembentuk emulsi. Asam stearat dalam 

sediaan topikal digunakan sebagai pembentuk emulsi dengan konsentrasi 
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kadar 1-20%. Sebagian dari asam stearat dinetralkan dengan alkalis atau 

TEA untuk memberikan tekstur krim yang elastis (Rowe et al., 2009). 

2. Trietanolamin  

Trietanolamin memiliki sinonim TEA; triethylolamin; 

rihydroxytriethylamine; trolaminum. Rumus molekulnya C6H15NO3. 

Berat molekul 149,19. Pemerian adalah  cairan kental, tidak berwarna, 

bau lemah mirip amoniak, sangat higroskopik. Kelarutan dapat 

bercampur dengan air, alkohol, gliserin; larut dalam gliserin. pH yang 

dimiliki 10,5. Penggunaan dalam formulasi terutama digunakan sebagai 

bahan pembentuk emulsi. Kegunaan lain yaitu sebagai buffer, pelarut, 

humektan dan polimer plasticizer. Bila dicampur dalam proporsi yang 

seimbang dengan asam lemak seperti asam stearat atau asam oleat akan 

membentuk sabun anionik yang berguna sebagai bahan pengemulsi yang 

menghasilkan emulsi tipe o/w dengan pH 8 (Rowe et al., 2009). 

3. Propilenglikol  

Sinonim adalah 1,2-Dihydroxypropane; E1520; 2-

hydroxypropanol; methyl ethylene glycol; methyl glycol; propane-1,2-

diol; propylenglycolum Rumus molekulnya C3H8O2. Berat molekulnya 

76,09. Pemerian adalah jernih, tidak berwarna, kental, praktis cair tidak 

berbau, manis, rasa sedikit pedas menyerupai gliserin. Kegunaannya 

pengawet antimikroba, desinfektan, humektan pada kadar 15%, 

plasticizer, pelarut, penstabil, cosolvent. Stabil pada suhu dingin, 

propilenglikol stabil di wadah tertutup baik, tetapi pada suhu tinggi, di 

tempat terbuka, ia cenderung untuk mengoksidasi, sehingga 

menimbulkan produk seperti propionaldehida, asam laktat, piruvat asam, 

dan asam asetat. Propilenglikol secara kimiawi stabil ketika dicampur 

dengan etanol (95%), gliserin, atau air; larutan air dapat disterilkan 

dengan autoklaf. Propilenglikol higroskopis dan harus disimpan dalam 

wadah tertutup baik, terlindung dari cahaya, di tempat yang sejuk dan 

kering. Kelarutannya dapat campur dengan aseton, kloroform, etanol 

(95%), gliserin, dan air. Larut dalam eter (1:6). Tidak dapat campur 

dengan minyak mineral, tapi larut dalam minyak essential. 
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Inkompaktibilitas dengan propilenglikol tidak kompaktibel dengan 

reagen pengoksidasi seperti kalium permanganat (Rowe et al., 2009). 

4. Vaselin album  

Sinonimnya White petrolatum; white petrolatum jelly.  

Pemeriannya tidak berwarna, tembus cahaya, tidak berbau dan tidak 

berasa. Kelarutannya praktis tidak larut dalam aseton, etanol, gliserin dan 

air, larut dalam benzena, klorform, eter, heksan, dan minyak menguap. 

Digunakan sebagai emolien krim, topikal emulsi, topikal ointment 

dengan konsentrasi setara 10-30% (Rowe et al., 2009). 

5. Malam Putih  

Sinonimnya Cera Alba, Bleached wax, White beeswax 

Pemeriannya tidak berasa, serpihan putih dan sedikit tembus cahaya. 

Kelarutannya larut dalam kloroform, eter, minyak menguap, sedikit larut 

dalam etanol (95%), praktis tidak larut dalam air. Suhu leburnya 61-

65ºC. Inkompaktibilitas dengan bahan pengoksidasi. Digunakan untuk 

bahan penstabil emulsi, bahan pengeras. Pada sediaan krim dan salep 

digunakan untuk meningkatkan konsistensi dan menstabilkan emulsi air 

dalam minyak (Rowe et al., 2009).  

6. Gliserin  

Pemeriannya tidak berwarna, tidak berbau, viskos, cairan yang 

higroskopis, memiliki rasa yang manis, kurang lebih 0,6 kali manisnya 

dari sukrosa. Digunakan pada berbagai formulasi sediaan farmasetika, 

antara lain adalah oral, optalmik, topikal, dan sediaan parenteral. Pada 

formulasi farmasetika sediaan topikal dan kosmetik, gliserin utamanya 

digunakan sebagai humektan dan pelembut. Rentang gliserin yang 

digunakan sebagai humektan sebesar ≤ 30%. Stabilitasnya  pada suhu 

20
0
C. Gliserin sebaiknya ditempat yang sejuk dan kering. Kelarutannya 

gliserin praktis tidak larut dengan benzena, kloroform, dan minyak, larut 

dengan etanol 95%, metanol, dan air (Rowe et al, 2009). 

7. BHA 

Sinonimnya BHA; Tert-butil-4-metoksifenol; Butylhydroxyanisole; 

1,1- Dimethylethyl-4-methylphenol; E320; Nipaxon BHA; Nipantiox 
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1-F; Tenox BHA. Rumus molekulnya C11H16O2 dengan bobot molekul 

180,25. Pemerian BHA adalah putih atau hampir putih 

Bubuk kristal atau padatan putih kekuning-kuningan yang lemah, 

dan memiliki aroma aromatik yang khas. Kelarutan Praktis tidak larut 

larut dalam air dan metanol serta larut dalam etanol berair 550%, 

propilen glikol, Kloroform, eter, heksana, minyak biji kapas, minyak 

kacang, minyak kedelai, glyceryl monooleate, lemak babi dan larutan 

alkali Hidroksida. BHA Berfungsi sebagai antioksidan dan 

konsentrasinya adalah 0.005–0.02 (Rowe et al, 2009). 

8. BHT 

Sinonimnya adalah Agidol; BHT; butylhydroxytoluene; 

butylhydroxytoluenum; Dalpac; dibutylatedhydroxytoluene; 2,6-di-tert-

butyl-p-cresol; 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxytoluene; E321; Embanox BHT; 

Impruvol; Ionol CP; Nipanox BHT; OHS28890; Sustane; Tenox BHT; 

Topanol; Vianol. BHT memiliki rumus molekul C15H24O dengan berat 

molekul 220,35. Pemeriannya adalah berwarna kuning putih atau pucat 

Padat atau bubuk kristal dengan bau fenolik karakteristik samar. 

Kelarutannya Secara praktis tidak larut dalam air, gliserin, propilena 

Glikol, larutan hidroksida alkali, dan encerkan air 

Asam mineral. Bebas larut dalam aseton, benzena, etanol 

(95%), eter, metanol, toluena. Stabilitasnya tidak tahan cahaya, 

kelembaban, dan panas menyebabkan perubahan warna. Berfungsi 

sebagai antioksidan dan konsentrasinya adalah 0.0075–0.1               

(Rowe et al, 2009).. 

9. Na-Edta  

Sinonimmya adalah Dinatrii edetas; disodium EDTA; disodium 

etilenediaminetetraasetat; edathamil disodium; edetat disodium; asam 

edetat ,garam disodium. Pemerian adalah Serbuk kristal putih tidak 

berbau dengan sedikit rasa asam. Larut dalam air (1:11), Praktis tidak 

larut dalam kloroform dan eter, larut dalam etanol (95%) memiliki pH  

4,3-4,7 dalam larutan 1% air bebas CO2 Stabilitasnya Sangat higroskopis 

dan harus dilindungi dari kelembaban Penyimpanannya harus disimpan 
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diwadah bebas alkali, tertutup rapat dan ditempat sejuk dan kering. 

Konsentrasi yang digunakan 0,005-0,1% w/w digunakan  sebagai 

chelating agent (Rowe et al, 2009). 

10.  Parafin cair 

Parafin cair mmiliki sinonim paraffin liquidum, dengan bj 0,84-

0,89 g/cm
3 

dan suhu lebur 50-61
o
C. Pemeriaannya yaitu tidak berbau, 

ransparan, tidak berwarna. Larut dalam kloroform, eter, minyak 

menguap, sedikit larut dalam etanol, praktis tidak larut dalam aseton 

(95%) dan air. Parafin dapat dicampur sebagian besar dalam lilin yang 

dlilelehkan dan didinginkan, berfungsi sebagai emolien pada sediaan 

krim (Rowe et al, 2009). 

 

2.8 Karakteristik Fisik Sediaan  

1. Uji Organoleptis  

Uji organoleptis dilakukan dengan menggunakan pancaindra. Komponen  

yang dievaluasi meliputi bau, warna, tekstur, sediaan dan konsistensi 

(Widodo, 2013). 

2. Uji pH  

Alat pH meter dikalibrasi menggunakan larutan dapar pH 7 dan pH 4. 

Elektroda pH meter dicelupkan ke dalam sampel yang diperiksa, jarum pH 

meter dibiarkan bergerak sampai menunjukkan posisi tetap. pH yang 

ditunjukkan jarum pH meter dicatat (Akhtar et al., 2011).  

3. Uji Daya Sebar  

Sebanyak 0,5 gram sediaan krim diletakkan dengan hati-hati di atas kertas 

grafik yang dilapisi kaca, dibiarkan sesaat (1 menit). Luas daerah yang 

diberikan oleh sediaan dihitung. Kemudian ditutup lagi dengan kaca yang 

diberi beban tertentu masing-masing 50 gram, sampai 500 g. Dibiarkan 

selama 60 detik. Lalu pertambahan luas yang diberikan oleh sediaan dapat 

dicatat (Voigt, 1994). 

4. Uji Viskositas  

Untuk mengetahui sifat rheologi dari sediaan dilakukan pengukuran 

viskositas, dengan menggunakan Viskometer Brookfield DV-Espindel no 
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6. Dengan sampel dimasukkan ke wadah lalu viskometer dinyalakan dan 

diset dengan  spindel pada kecepatan 60 rpm. (Aghel et al., 2007). 

5.  Uji Homogenitas  

Sebanyak 0,5 g  sampel itu lalu disebarkan pada objek gelas diamati secara 

visual dan  menggunakan mikroskop optik (Aghel et al., 2007). Krim 

dinyatakan homogen apabila pada pengamatan menggunakan mikroskop, 

krim mempunyai tekstur yang tampak rata dan tidak menggumpal 

 


