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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

Teh hijau berasal dari tanaman Camellia sinensis, mengandung 30-40% 

polifenol yang sebagian besar dikenal sebagai katekin, merupakan senyawa larut 

dalam air, tidak berwarna, dan memberikan rasa pahit (Syah, 2006). Katekin 

merupakan komponen utama teh hijau yang berkhasiat sebagai antibakteri, 

sehingga teh hijau dapat dikembangkan untuk sediaan krim antibakteri terhadap 

salah satu bakteri penyebab infeksi di kulit yaitu Staphylococcus aureus (Paramita 

dkk., 2011). 

VCO merupakan minyak alamiah berkualitas tinggi, memiliki aktivitas 

sebagai antibakteri (Supandi dkk., 2015). Efek antibakterinya dapat bekerja secara 

efektif, jika dioleskan ke bagian kulit maka sebum akan memecah VCO menjadi 

asam lemak bebas yang bersifat antibakteri pada kulit. VCO sangat cocok untuk 

minyak dasar (base oil) dalam pembuatan pewangi dan formulasi aroma (flavour) 

untuk membuat kosmetik alami, sehingga dapat digunakan dalam pembuatan 

produk perawatan kulit seperti sabun, krim, dan losion (Soraya, 2006). 

Sediaan topikal semisolida umumnya berfungsi sebagai pembawa pada obat 

topikal, sebagai pelunak dan pelindung kulit. Dipilihnya vanishing cream dengan 

tujuan agar sediaan tidak lengket, mudah tercucikan dan cepat terpenetrasi ke kulit 

(Indriani, 2013). Fase minyak VCO berfungsi sebagai emolien dikulit. 

Berdasarkan uraian di atas, maka akan dibuat formulasi krim ekstrak daun 

teh hijau dengan menggunakan VCO sebagai emolien. Dalam penelitian ini akan 

dilakukan uji pengaruh kadar VCO dengan konsentrasi 5%, 10% dan 15% dalam 

formulasi krim ekstrak daun teh hijau (Camellia sinensis L.) kadar 12,5% pada 

karakteristik fisik berikut aktivitas antibakteri terhadap diameter zona hambat 

Staphylococcus aureus. 
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Gambar 3.1 Bagan Kerangka Konseptual 

 

Teh hijau memiliki kandungan 

utama senyawa katekin yang 

berfungsi sebagai antibakteri, 

sehingga dapat digunakan sebagai 

krim antibakteri. 

Peningkatan kadar VCO mempengaruhi karakteristik fisik sediaan krim dan 

aktivitas antibakteri terhadap diameter zona hambat Staphylococcus aureus. 

VCO merupakan minyak alamiah 

berkualitas tinggi, memiliki 

aktivitas sebagai antibakteri, 

digunakan sebagai emolien dalam 

sediaan krim. 

Dibuat sediaan krim tipe o/w, agar 

sediaan tidak lengket, mudah dicuci 

dan lebih cepat terpenetrasi ke kulit 

Penambahan VCO sebagai 

minyak dasar (base oil) dan 

emolien dalam sediaan krim 

Krim antibakteri ekstrak daun teh hijau (Camellia sinensis L.) kadar 12,5% 

dengan VCO pada kadar 5%, 10% dan 15% 


