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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Teh merupakan salah satu minuman yang sangat populer yang paling banyak 

dikonsumsi di dunia setelah air. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil 

teh terbanyak di dunia, hampir sebagian besar masyarakat Indonesia setiap 

harinya mengkonsusmi teh, baik dari kalangan anak-anak hingga kalangan 

dewasa. Selain menyegarkan dan memberikan perasaan tenang, teh juga memiliki 

khasiat yang lain. Beberapa penelitian mengenai teh hijau telah dilakukan dan 

didapatkan hasil bahwa teh hijau mengandung bahan-bahan tertentu yang 

memberi efek antioksidan, antikanker, antivirus, dan antibakteri (Paramita dkk, 

2011). Selama ini teh hanya dikenal sebagai antioksidan, ternyata teh memiliki 

khasiat penting yang lain. Khasiat utama teh berasal dari senyawa polifenol atau 

katekin yang dikandungnya, yang membantu kinerja enzim SOD yang berfungsi 

menyingkirkan radikal bebas. Selain itu secara medis senyawa katekin dalam teh 

memiliki banyak manfaat seperti mampu mengurangi resiko kanker, tumor, 

menurunkan kolesterol, mencegah hipertensi, membunuh bakteri dan jamur, serta 

membunuh virus-virus influenza (Alamsyah, 2006). 

Berdasarkan pengolahannya secara tradisional produk teh dibagi menjadi 3 

jenis, yaitu teh hijau, teh olong, teh hitam. Ketiga jenis teh tersebut sama-sama 

berasal dari daun Camellia sinensis. Kandungan katekin tertinggi terdapat pada 

teh hijau, disusul teh oolong dan teh hitam. Perbedaan kadar katekin ini 

disebabkan karena perbedaan dalam tata cara proses pengolahan daun teh 

(Alamsyah, 2006). 

Khasiat utama teh berasal dari senyawa polifenol (katekin) yang 

dikandungnya. Polifenol juga memperkuat mekanisme pertahanan suatu 

organisme, memiliki sifat anti-mikroba, anti-kanker, dan antioksidan 

(Czerwinska, 2006). Katekin memainkan peranan penting dalam proses daya anti 

bakteri teh. Polifenol atau katekin dalam teh dilaporkan dapat mempengaruhi 

mikroflora, termasuk virus dan bakteri dalam saluran pencernaan. Polifenol teh 

dapat menekan pertumbuhan bakteri patogen tetapi tidak menekan pertumbuhan 

bakteri yang menguntungkan (Weisburger, 2006). Widyaningrum (2012) 
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menyatakan bahwa konsentrasi 7% dari ekstrak daun teh (Camellia sinensis) 

sudah dapat menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus, sehingga 

pada konsentrasi tersebut daun teh (Camellia sinensis) sudah dapat digunakan 

sebagai bahan antimikroba. 

Katekin teh hijau bersifat antimikroba (Syah, 2006). Sifat antimikroba katekin 

teh hijau ini disebabkan oleh adanya gugus pyrogallol dan gugus galloil, 

sedangkan sifat penghambatan terhadap racun di tentukan oleh struktur tersier 

persenyawaan gugus catechol atau pyrogallol dengan gugus galloilnya. Mikroba 

pembentuk racun dalam makanan, serta mikroba penyakit pencernaan seperti 

Staphylococcus aureus, Aeromonas sabria, Clostridium perfringens, dan 

C.butulinum dapat di tangkal oleh teh hijau (Syah, 2006). 

Pada penelitian ini penulis juga menambhkan minyak zaitun sebagai fese 

minyak dengan berbagai kadar dimana minyak zaitun merupakan minyak yang 

berasal dari perasan buah zaitun, sedangkan minyak zaitun extra virgin adalah 

hasil olahan pertama, tanpa campuran ekstrak lainnya. Minyak zaitun telah 

digunakan sejak 400SM oleh Hipocrates untuk membuat resep terapi 

penyembuhan pasien dan sejak 6000 tahun yang lalu, minyak zaitun banyak 

digunakan untuk kesehatan jiwa dan kesehatan badan (Orey, 2008). 

Di Asia penggunaan minyak zaitun untuk kecantikan dan kesehatan banyak 

ditemukan di negara-negara timur tengah, seperti Mesir dan Arab. Penggunaannya 

di Indonesia banyak ditemui untuk keperluan kecantikan (Kalahi, 2014). 

Minyak zaitun atau olive oil memiliki aktivitas bakterisida terhadap beberapa 

mikroorganisme (E.Medina et al., 2006). Efek minyak zaitun pada umumnya 

lebih tinggi terhadap bakteri gram positif daripada gram negatif. Kandungan 

oleuropein dalam minyak zaitun telah terbukti memiliki aktivitas antimikroba 

yang kuat terhadap bakteri gram negatif dan gram positif (G.Bisignano et al., 

1999). Struktur fenolik yang mirip dengan oleuropein dapat menghasilkan efek 

antibakteri dengan merusak membran bakteri  dan mengganggu peptidoglikan sel 

(G.Bisignano et al., 1999). 

Untuk kemudahan penggunaan pada kulit, maka ekstrak teh hijau dan minyak 

zaitun perlu diformulasi menjadi suatu sediaan farmasi. Sediaan farmasi semisolid 

dalam industri farmasi dapat berupa krim, gel, salep, ointment dan lotion. Bentuk 
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sediaan yang dipilih adalah krim. krim merupakan salah satu bentuk sediaan kulit  

dengan 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 batas 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 (Farmakope Edisi V, 2014). 

Berdasarkan manfaat di atas dan pertimbangan yang ada, penulis ingin 

melakukan penelitian ini pada formulasi krim ekstrak daun teh hijau (Camellia 

sinensis) dan minyak zaitun sebagai fase minyak dengan konsentrasi 5 %, 10 %, 

dan 15 % dalam membantu aktivitas antibakteri basis vanishing krim kemudian 

diuji aktivitas antibakterinya terhadap Staphylococcus aureus. Untuk mengobati 

berbagai infeksi akibat bakteri Staphylococcus aureus karena setiap orang pada 

umumnya pernah mengalami infeksi Staphylococcus aureus selama hidupnya, 

dari infeksi kulit yang kecil, sampai infeksi yang tidak dapat disembuhkan. 

Karena pada umumnya produk teh hijau (Camelia sinensi) di pasaran hanya 

terdapat zat tunggal dan tidak di kombinasi begitupula dengan minyak zaitun serta 

kebanyakkan bahan-bahan ini hanya diproduksi sebagai antioksidan saja. 

1.2 Rumusan Masalah 

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

dan 15%  dalam basis vanishing krim terhadap karakteristik fisik krim 

antibakteri ekstrak daun teh hijau dengan kadar 25% ? 

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

dan 15%  dalam formulasi krim antibakteri ekstrak daun teh hijau dengan 

kadar 25% terhadap zona hambat Staphylococcus aureus ?  

1.3 Tujuan Penelitian 

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

dan 15 %  dalam basis vanishing krim terhadap karakteristik fisik krim 

antibakteri ekstrak daun teh hijau dengan kadar 25 %. 
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2. Mengetahui pengaruh kadar minyak zaitun dengan konsentrasi 5 %, 10 %, 

dan 15 %  dalam formulasi krim antibakteri ekstrak daun teh hijau dengan 

kadar 25 % terhadap zona hambat Staphylococcus aureus.  

1.4  Hipotesis Penelitian 

Penambahan minyak zaitun dengan kadar 5 %, 10 %, dan 15 %  dapat 

mempengaruhi karakteristik fisik dan efektivitas dari krim ekstrak teh hijau 

(Camellia sinensis) sebagai antibakteri terhadap zona hambat Staphylococcus 

aureus. 

 1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pengembangan 

formula ekstrak daun teh hijau (Camellia sinensis)  dengan penambahan minyak 

zaitun dalam basis vanishing krim sebagai antibakteri terhadap bakteri 

Staphylococcus aureus. 

 


