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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Tentang Teh ( Camellia sinensis L.) 

2.1.1 Jenis Teh 

Teh merupakan salah satu minuman yang sangat populer yang paling 

banyak dikonsumsi di dunia setelah air. Teh diproduksi dari pucuk tumbuhan 

bernama latin Camellia sinensis. Semua teh berasal dari satu jenis pohon yaitu 

(Camellia sinensis). Teh dihasilkan dari pucuk daun tanaman teh (Camellia 

sinensis) melalui proses pengolahan tertentu (Alamsyah, 2006). Secara umum 

berdasarkan proses pengolahannya, teh dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, 

yaitu teh hijau, teh hitam dan teh oolong (teh merah) (Alamsyah, 2006). 

Teh hijau dibuat dengan cara menginaktivasi enzim oksidase/fenolase yang 

ada dalam pucuk daun teh segar dengan cara pemanasan (udara panas) atau 

penguapan menggunakan uap panas (steam), sehingga oksidasi enzimatik 

terhadap katekin dapat dicegah, teh hitam dibuat dengan cara memanfaatkan 

terjadinya oksidasi enzimatis terhadap kandungan katekin teh (Hartoyo, 2003). 

Teh hitam dibuat melalui oksidasi katekin dalam daun segar dengan katalis 

polifenol oksidase atau disebut dengan fermentasi. Proses fermentasi ini 

dihasilkan dalam oksidasi polifenol sederhana, yaitu katekin teh diubah menjadi 

molekul yang lebih kompleks dan pekat sehingga memberi ciri khas teh hitam, 

yaitu berwarna, kuat, dan berasa tajam. 

Teh oolong diproses melalui pemanasan daun dalam waktu singkat setelah 

penggulungan. Oksidasi terhenti dalam proses pemanasan, sehingga teh oolong 

disebut dengan teh semifermentasi. Karakteristik teh ini berada di antara teh hijau 

dan teh hitam. 

Diantara ketiganya, teh hijaulah yang memiliki kandungan polifenol 

terbesar yang dipercaya sebagai pro-apoptosis dibandingkan dengan teh oolong 

dan teh hitam. Perbedaan utama yang cukup berarti dari ketiga proses pengolahan 

teh tersebut ada pada kandungan katekinnya. Kandungan katekin tertinggi ada 

pada teh hijau, disusul teh oolong, dan teh hitam. Pada umumnya teh hijau 

mengandung 16%-30% senyawa katekin, hal inilah yang menyebabkan teh hijau 
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dinilai memiliki khasiat paling baik bagi kesehatan dibandingkan dengan 

kedua jenis teh lainnya. 

2.1.2 Teh Hijau 

Teh hijau adalah hasil dari pengolahan daun teh (Camellia sinensis)  tanpa 

adanya fermentasi. Pengolahan teh hijau dapat dilakukan dengan 2 macam 

metode, yaitu dengan dikukus (steaming) atau dipanaskan pada penggorengan 

(pan frying). Pada metode steaming, setelah pucuk daun teh dipetik kemudian 

pucuk tersebut dikukus pada suhu 95-100
0
C selama 15-30 menit untuk merusak 

enzim polyphenol oxidase. Kemudian pucuk daun teh dikeringkan secara bertahap 

pada suhu 70-80
0
C selama 35-40 menit dilanjutkan dengan suhu 60-70

o
C selama 

30-40 menit lalu pada suhu 80-90
0
C selama 15-20 menit dan terakhir pada suhu 

60-75
0
C selama 30-40 menit sampai kadar air yang tertinggal sebesar 3,82% . 

Sedangkan pada metode pan-frying, setelah dipetik, pucuk daun di panaskan pada 

6 penggorengandengan suhu 160-230
0
C. Selanjutnya juga dikeringkan secara 

bertahap pada suhu 150
0
C selama 10-15 menit dilanjutkan dengan suhu 110

0
C 

selama 15-20 menit lalu suhu 100
0
C selama 10-15 menit dan terakhir 80-90

0
C 

selama 30 menit sehingga kadar air mencapai 3,29% (Singh et al., 2014). 

2.1.3 Taksonomi Tumbuhan Teh  

Kingdom   : Plantae (Tumbuhan)  

Subkingdom  : Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh)  

Divisi    : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga)  

Kelas     : Magnoliopsida (Tumbuhan berkeping dua)  

Sub Kelas  : Dilleniidae  

Ordo   : Theales  

Famili   : Theaceae  

Genus   : Camellia  

Spesies   : Camellia sinensis (L.)OK var assamica  
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Gambar 2. 1 Tanaman Teh hijau (Camellia sinensis) 

Sumber : (UPT Materia Medica, 2014) 

 

2.1.4  Morfologi Tanaman Teh 

 Tanaman teh, Camellia sinensis, termasuk jenis tanaman perdu yang 

tumbuh subur di daerah beriklim tropis dan subtropis. Tanaman ini dapat tumbuh 

mencapai 914 cm, namun umumnya dipangkas menjadi 60 cm sampai 150 cm 

untuk pembudidayaan. Daun teh muda berwarna hijau muda dan mempunyai 

rambut-rambut pendek putih di bagian bawah daun, sedangkan daun tua berwarna 

hijau tua. Daun teh berbentuk oval dengan tepi bergerigi tajam dan berukuran 

panjang 4-15 cm, lebar 2-5 cm. Bunga teh berwarna putih kekuningan, berbau 

harum, berdiameter 2,5–4 cm dan umumnya dapat terlihat berkelompok sekitar 7-

8 petal atau tunggal (Namita, 2012). 

Pertumbuhan daun dimulai dari poros utama, ranting dan daun baru 

tumbuh dari tunas pada ketiak daun tua. Daun selalu berwarna hijau, berbentuk 

lonjong, ujungnya runcing, dan tepinya bergerigi.daun tua bertekstur seperti kulit, 

permukaan atasnya mengkilat dan berwarna hijau kelam (Namita, 2012). 

Perkembangan bunga mengikuti tahap pertumbuhan daun. Bunga 

sempurna mempunyai putik dengan 5-7 mahkota. Bunga muncul diketiak daun, 

tunggal atau beberapa bunga bergabung menjadi satu, berkelamin dua, garis 

tengah 3-4 cm. Daun bunga berjumlah sama dengan mahkota, berwarna putih 

cerah halus berlilin. Daun bunga berbentuk lonjong cekung. Tangkai sari panjang 

dengan benang sari kuning dan harum, menonjol 2-3mm ke atas. Buahnya 

berbentuk kotak, berdinding tebal dan bila telah tua akan pecah menurut 

ruangnya. Buah yang masih muda, berwarna hijau, dan berdinding tebal. Mula-

mula mengkilat, tetapi semakin tua bertambah suram dan kasar (Namita, 2012). 
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Bijinya keras berwarna coklat beruang tiga, berkulit tipis, berbentuk 

bundar. Biji berbelah dua dengan kotiledon besar. Biji mengandung minyak 

dengan kadar yang tinggi (Setyamidjaja, 2000). 

2.1.5 Habitat dan Distribusi Geografis  

Kondisi tanah dan iklim adalah faktor terpenting dalam pembudidayaan teh. 

Tanaman teh dapat tumbuh pada tanah dengan pH 4,5-6,5 dengan pengairan yang 

baik dan cukup dalam. Normalnya, teh ditanam di tanah yang miring namun dapat 

juga ditanam di daerah yang datar. Kebutuhan air pada tanaman teh relatif lebih 

tinggi daripada kebanyakan tanaman lainnya. Sehingga teh tumbuh sangat baik 

pada daerah dengan curah hujan 1000 mm tiap tahunnya. Suhu yang diperlukan 

untuk tumbuh maksimal adalah 12
0
C hingga 30

0
C. Suhu di bawah 0

0
C dan di atas 

35
0
C sangat menghambat pertumbuhan tanaman teh (Pervaiz et al., 2009). 

2.1.6 Kandungan Kimia Teh Hijau  

Daun teh mengandung zat-zat yang larut dalam air, seperti katekin, kafein, 

asam amino, dan berbagai gula. Setiap 100 gram daun teh mem-punyai kalori 17 

kj dan mengandung 75-80% air, 16-30% katekin, 20% protein, 4% karbohidrat, 

2,5-4,5% kafein, 27% serat, dan 6% pectin (Widyaningrum, 2013). 

Golongan flavonol yang dapat ditemukan pada teh hijau meliputi quercetin, 

kaempferol, myricetin. Sedangkan flavanol yang terbanyak adalah dalam bentuk 

monomer yaitu catechin. Terdapat 4 catechin utama yaitu EGCG, EGC, ECG, dan 

EC.  

Di samping itu, beberapa studi terbaru menunjukkan bahwa polifenol dari 

teh hijau secara signifikan meningkatkan kualitas penyembuhan luka dan 

pembentukan bekas luka dalam model tikus, baik produksi kolagen dan 

kolagenase aktivitas yang sangat ditekan (Karimi et al., 2013). Kandungan pada 

teh hijau dapat dilihat pada tabel II.1 di bawah ini: 
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   Tabel II. 1 Komposisi kandungan zat kimia dalam teh 

 

                     Sumber : (Widyaningrum, 2013) 

 

(1) Air 

 Daun teh yang baru dipetik dari pohon umumnya mengandung air. Makin 

muda daun teh makin tinggi kadar airnya. Tangkai daun dan ranting mempunyai 

kadar air kurang daripada helai daunnya. Sewaktu daun teh dilayukan kadar air 

susut menjadi 55-65% dari berat daun (Adisewojo, 1982). 

(2) Katekin (Polifenol) 

 Polifenol teh atau sering disebut dengan katekin merupakan zat yang unik 

karena berbeda dengan katekin yang terdapat pada tanaman lain. Katekin dalam 

teh tidak bersifat penyamak dan tidak berpengaruh buruk terhadap pencernaan 

makanan. Katekin teh bersifat antimikroba (bakteri dan virus), antioksidan, 

antiradiasi, memperkuat pembuluh darah, melancarkan sekresi air seni, dan 

menghambat pertumbuhan sel kanker (Adisewojo, 1982). 

 Katekin merupakan kelompok utama dari substansi teh hijau dan paling 

berpengaruh terhadap seluruh komponen teh. Dalam pengolahannya, senyawa 

tidak berwarna ini, baik langsung maupun tidak langsung selalu dihubungkan 

dengan semua sifat produk teh, yaitu rasa, warna, dan aroma. Katekin merupakan 

No Komponen % Berat Kering 

1 Kafein 7,43 

2 (-) Epicatechin 1,98 

3 (-) Epicatechin gallat 5,20 

4 (-) Epigallocatechin 8,42 

5 (-) Epigallocatechin gallat 20,29 

6 Flavonol 2,23 

7 Theanin 4,70 

8 Asam glutamate 0,50 

9 Asam aspartat 0,50 

10 Arginin 0,74 

11 Asam amino lain 0,74 

12 Gula 6,68 

13 
Bahan yang dapat 

Mengendapkan alkohol 
12,13 

14 Kalium (potasium) 3,96 
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kelompok terbesar dari komponen daun teh, terutama kelompok katekin flavanol. 

Katekin tanaman teh dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu proanthocyanidin 

dan poliester. Katekin teh hijau tersusun sebagian besar atas senyawa-senyawa 

Katekin (C), Epikatekin (EC), Galokatekin (GC), Epigalokatekin (EGC), 

Epikatekin Galat (ECG), Galokatekin Galat (GCG) dan Epigalokatekin Galat 

(EGCG). Konsentrasi katekin sangat tergantung pada umur daun. Kadar katekin 

bervariasi tergantung pada varietas tanaman tehnya (Alamsyah, 2006). 

 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, semsitif  terhadap cahaya (dapat mengalami perubahan 

warna apabila mengalami kontak langsung dengan udara terbuka) an 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).   

 

Tabel II. 2 Komponen utama ketekin pada daun teh segar 

 

 

 

 

 

 

Sumber : (Alamsyah, 2006) 

 

 Di antara komponen polifenol teh hijau, EGCG merupakan komponen yang 

paling potensial dan secara kimia mempunyai aktifitas biokimia yang paling kuat. 

Kemampuan katekin dalam menangkap radikal super oksida berbeda-beda yaitu 

EGCG > ECG > EGC > EC. Pada daun teh mengandung 30-40% polifenol yang 

sebagian besar dikenal sebagai Katekin. Katekin (polifenol) adalah antioksidan 

yang kuat, lebih kuat dari pada vitamin E, C dan β karoten. Didalam teh terdapat 

beberapa jenis katekin, yaitu Epikatekin (EC), Epikatekin Galat (ECG), 

Komponen Kadar katekin (%bk) 

Katekin 

Epikatekin 

Epikatekin galat 

Gallokatekin 

Epigallokatekin 

Epigallokatekin galat 

1 – 2 

1 – 3 

3 – 6 

1 – 3 

3 – 6 

7 – 13 

Total 16 – 30 
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Gambar 2. 2 Struktur kimia Katekin 

Sumber : (Carbrera et al., 2006) 

Epigallokatekin (EGC), Epigallokatekin Galat (EGCG), Gallokatekin dan Katekin 

(Alamsyah, 2006). 

  Teh hijau (Camellia sinensis) telah lama dikenal oleh masyarakat, dibalik 

kebiasaan mengkosumsi teh hijau tersebut terdapat banyak manfaat yang 

diperoleh salah satunya adalah sebagai antimikroba. Katekin teh hijau bersifat 

antimikroba (Alamsyah, 2006). 

 Sifat antimikroba katekin teh hijau disebabkan oleh adanya gugu pyrogallol 

dan gugus galloil, sedangkan sifat penghambatan terhadap racun ditentukan oleh 

struktur tersier persenyawaan gugus catechol atau pyrogallol dengan gugus 

galloilnya. Zat tersebut dapat larut dalam air, salah satu pengolahan obat herbal 

dilakukan secara sederhana. 

 EGCG yang merupakan polifenol utama di dalam teh hijau, mempunyai 

banyak manfaat bagi kesehatan seperti sebagai antioksidan, anti inflamasi, anti 

atherogenic agent, dan lainnya (Mereles, 2011).  

 Studi juga telah menunjukkan bahwa EGCG mungkin memiliki peran dalam 

meningkatkan penyembuhan luka, jaringan parut, dan penyakit fibrosis lainnya 

(Klass et al, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Pada penelitian lainnya menunjukkan bahwa ECG, dapat meningkatkan 

kualitas pembentukan bekas luka dan serat-serat kolagen. Selain itu, ECG juga 

dapat membantu memperbaiki serta meningkatkan jumlah pembuluh darah yang 

sebelumnya rusak. Hal ini berkaitan dengan tingkat protein VEGF, protein 

angiogenik yang dikenal paling kuat (Hajiaghaalipour et al., 2013). 
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(3) Protein 

 Protein adalah makromolekul biologis yang bertanggungjawab pada seluruh 

aktivitas di sel, jaringan, organ, serta tubuh kita. Dengan jumlah berat kering 50% 

dari suatu sel, protein memiliki peran yang penting dalam struktur dan fungsi dari 

suatu sel. Protein memiliki susunan kimia yang relatif sederhana, yaitu rantai 

linear (polimer) asam amino yang dihubungkan oleh ikatan kovalen (peptida). 

Asam amino adalah suatu molekul yang kecil yang terdiri dari rantai utama (atom 

C, H, O, dan N) dan rantai samping yang mencapai lebih dari 30 atom (C, H, O, 

N, dan S).  

(4) Karbohidrat 

 Karbohidrat adalah turunan aldehida atau keton dari alkohol polihidrat yang 

dapat diklasifikasikan sebagai berikut: monosakarida, disakarida, oligosakarida, 

dan polisakarida. Secara biomedis, glukosa merupakan monosakarida terpenting 

(Murray, 2013). 

 Daun teh mengandung karbohidrat meliputi sukrosa, glukosa dan fruktosa. 

Keseluruhan karbohidrat yang terkandung dalam teh adalah 3-5% dari berat 

kering daun. 

(5) Alkaloid 

 Popularitas teh sebagian besar disebabkan oleh adanya alkaloid yang 

dikandungnya. Sifat penyegar teh berasal dari bahan tersebut, yaitu sebesar 3-4% 

dari berat kering daun. Alkaloid utama dalam daun teh adalah kafein. Kafein akan 

bereaksi dengan katekin atau hasil oksidasinya membentuk senyawa yang 

menentukan kesegaran dari seduhan teh (Alamsyah, 2006). 

2.1.7 Efek Antimikroba Teh Hijau 

Polifenol yang terdapat di dalam teh hijau dikatakan dapat menjadi 

antimikroba dalam 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, 
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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).  

2.2 Tinjauan Tentang Minyak Zaitun (Olea europae L.) 

2.2.1 Sejarah 

Minyak zaitun adalah minyak yang dihasilkan dari perasan buah zaitun 

(Olea europae L) yang awal mula dikembang biakkan di Cekungan Laut Tengah 

dan sudah digunakan pada zaman nabi untuk memasak, kosmetik dan pengobatan. 

Awal mula sejarah adanya minyak zaitun berawal dari Homer, seorang penyair 

legendaris Yunani Kuno yang membuat dan menyebut minyak zaitun ini sebagai 

“emas cair” dalam adikaryanya Odyssey (Orey, 2008). 

Penggunaan minyak zaitun untuk kesehatan jiwa maupun kesehatan badan 

telah dimulai sejak 6000 tahun yang lalu. Hipocrates, “Bapak Ilmu Pengobatan” 

mengatakan bahwa minyak zaitun memiliki nilai terapi yang tinggi bagi kesehatan 

(Magdalena, 2014). Lebih dari 60 resep terapi penyembuhan pasien menggunakan 

khasiat minyak zaitun telah dilakukan oleh Hipocrates sejak 400 SM (Orey, 

2008). 

2.2.2 Taksonomi 

Zaitun adalah Pahon berbuah yang mengandung minyak. Termasuk dalam 

suku oleaceae Kedudukan tanaman zaitun dalam taksonomi diklasifikasikan 

sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae 

Subkingdom  : Tracheobionata 

Division  : Magnoliophyta 

Kelas   : Magnoliopsida 

Subklas  : Asteridae 

Famili   : Oleaceae 

Genus  : Olea 

Spesies   : Olea europaea (Johnson, 2005). 
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2.2.3 Morfologi 

(1) Pohon 

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

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

Campania,dll. Italia memiliki tinggi pohon Zaitun pada umumnya. Batang pohom 

ini biasanya keriput dan memutar dengan kulit kayunya yang kaya akan tannin. 

 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 trakea 

atau tanpa trakea. Batang bisa dengan serat maupun tidak. Batang kayu parenkim 

kadang-kadang paratrakeal (tipikal) ataupun potrakeal (Johnson, 2005) 

(2) Daun 

 Daun zaitun mempunyai Ukuran tidak terlalu besar,panjang 4-10 cm, dan 

lebar 1-3 cm. Tumbuhnya saling berlawanan, dan mengalami siklus pergantian 

setiap 2-3 tahiun sekali. Daun tunggal, berbentuk elips. Panjang daun 20-90mm x 

7-15mm, ujung runcing, tepi rata, permukaan atas licin warna hijau keabu-abuan, 

permukaan bawah warna kuning keemasan (Fehri, 1996). 

(3) Bunga 

 Bunga zaitun berbentuk lonceng, berukuran kecil, berwarna krem berbulu, dan 

mudah rontok.bungan ini memiliki sepuluh kelopak dan mahkota, dua benag sari 

(kelamin tunggal), dan stigma bifida. Penyerbukannya terjadi dengan bantuan 

angin sehingga bisa terjadi perkawinan antarbunga dengan pohon lain. Oleh sebab 

Gambar 2.3 Tanaman Olea europaea  
Sumber: (Fehri, 1996) 
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itu, tidak disarakankan memelihara jenis yang berbeda dengan jarak berdekatan 

(Johnson, 2005) 

(4) Buah  

 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. 

2.2.4 Kualitas Minyak Zaitun 

Menurut  Orey  (2008),  Kualitas  dari  minyak  zaitun  dapat  

diklasifikasikan menjadi 5 golongan yaitu: 

1) Extra virgin: Jenis minyak zaitun yang dihasilkan dari zaitun berkualitas 

wahid. Hanya boleh memiliki keasaman alami kurang dari 1%. Rasa buahnya 

masih sangat kuat.  

2) Virgin: Jenis minyak zaitun yang diproses secara mekanik (dengan perasan) 

tanpa panas, yang mengubah tingkat keasaman menjadi antara 1-5%.  

3) Pure: Campuran dari minyak zaitun sulingan (diolah dengan uap dan bahan 

kimia) dengan yang virgin. Tingkat keasaman berkisar 3-4% dan memiliki 

harga yang lebih murah. 

4) Extracted and refined: Dibuat dari sisa perasan pertama dengan menggunakan 

pelarut kimia, ditambahkan minyak virgin sebagai penguat rasa.  

5) Pomace: Dibuat dengan ekstraksi kimia dari residu yang terrsisa setelah 

perasan dan pemrosesan kedua. Mengandung keasaman 5-10% dan 

ditambahkan minyak virgin sebagai penguat rasa.  

2.2.5 Kandungan Minyak Zaitun 

Pakar minyak zaitun, Dr. Deane dalam Orey, 2008, membenarkan minyak 

zaitun extra virgin adalah salah satu jenis minyak yang dapat dikonsumsi dan 

dinikmati tanpa pengolahan kimiawi. Kandungan alami, vitamin, mineral, 

antioksidan dan produk-produk kesehatan yang terkandung dalam buah zaitun 

matang dimiliki oleh minyak zaitun yang diperas segar tanpa campuran apapun. 
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Unsur gizi yang terkandung dalam minyak zaitun extra virgin mencakup 

vitamin A, C, E, K, hidrokarbon, kalsium, zat besi, potasium, omega 3 dan omega 

6, asam lemak esensial, klorofil, senyawa fenol, fitoestrogen, sterol, polifenol, 

oleokantal (Orey, 2008). Minyak zaitun mengandung asam lemak tak jenuh 

tunggal sebesar 65-85% berupa asam oleat (Omega 9) dan asam linoleat (Omega 

6) mampu meningkatkan jumlah HDL (High Density Lipoprotein) atau kolesterol 

baik yang dapat mengurangi pembekuan darah dan mengurai plak lemak jenuh 

yang menempel dalam pembuluh darah (Trubus, 2010). Minyak zaitun juga 

tergolong minyak yang tidak banyak mengandung lemak (triglyceride) 

dibandingkan dengan minyak biji kapas atau minyak linen dan minyak rami. 

Minyak zaitun bisa digunakan untuk alternatif pengganti minyak yang banyak 

mengandung lemak lainnya (As-Sayyid, 2006). 

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 , Vtamin B.  

2.2.6 Manfaat Minyak Zaitun 

Adapun manfaat minyak zaitun sebagai berikut : 

a. Kecantikan 

Salah satu manfaat minyak zaitun adalah untuk kecantikan (Kristy & Fikri, 

2007). Minyak Zaitun dapat digunakan untuk menjaga kesehatan kulit karena 

mengandung tinggi vitamin E yang baik untuk kelembaban kulit, mengurangi 

kerutan dan menghambat penuaan. 

b. Meredakan Nyeri 

Kandungan senyawa olekantal seperti asam mefenamat dan obat penghilang 

radang lainnya terdapat pada minyak zaitun. Minyak zaitun dapat mencegah 

terjadinya osteoporosis dan juga menghambat pembentukan prostaglandin yang 

merupakan salah satu mediator penyebab nyeri (Febriani, 2013). 

c. Menurunkan Berat Badan 

Minyak zaitun megandung asam lemak penting yang dapat membantu 

membuang lemak jahat dalam tubuh. Hal ini dapat membantu melawan 

kegemukan jika dikonsumsi dengan baik. Konsumsi 2 sendok makan minyak 
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zaitun 2 jam sebelum makan, maka otak akan dipacu untuk memerintahkan 

jaringan adiposa memproduksi hormonleptin, sehingga menimbulkan rasa 

kenyang, akibatnya jumlah makanan yang kita konsumsi tidak banyak (Trubus, 

2010). 

d. Menurunkan Kadar Kolesterol 

Minyak zaitun mengandung hydroxytyrosol dan eleuropein yang dapat 

berperan sebagai scavenging free radical dan menghambat oksidasi kolesterol 

jahat atau Low Density Lipoprotein (LDL) dan meningkatkan kolesterol baik atau 

HDL (Handayani et al, 2013). 

e. Sebagai Antibakteri 

Minyak zaitun memiliki aktivitas bakterisida terhadap beberapa 

mikroorganisme (E.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 (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.) 

Oleuropein dan senyawa fenolik lainnya (p-hidroksibenzoat, vanillic dan p-

coumaric asam) dapat menghambat perkembangan Klebsiella pneumoniae, 

Escherichia coli dan B. Cereus. Minyak zaitun dengan kadar 32 mg/ml dapat 

menghambat bakteri Staphylococcus aureus dan dengan kadar 128 mg/ml dapat 

membunuh bakteri Staphylococcus aureus (Reza, 2006). 

f. Perlindungan Terhadap Kanker 

Kandungan asam oleat minyak zaitun efektif untuk melawan kanker. 

Minyak zaitun juga mengandung skualen. Skualen berperan sebagai interferon 

inducer, yaitu kemampuan untuk meningkatkan jumlah dan aktifitas sel natural 

killer dan menyebabkan kematian sel kanker (Trubus, 2010). 

g. Bahan Masakan 

Selain bisa dikonsumsi secara langsung, minyak zaitun juga dapat 

digunakan sebagai campuran makanan untuk memperlezat masakan. (Lubis, 

2008). 
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h. Melawan HIV 

Minyak zaitun mengandung asam maslinat yang dapat meningkatkan 

kekebalan tubuh dan menghambat serin protease. Enzin protease adalah enzim 

penyebar HIV hingga 80% (Febriani, 2013). 

2.3 Ekstrak 

Ekstraksi adalah penyarian zat-zat berkhasiat atau zat zat aktif dari bagian  

tanaman obat, hewan dan beberapa jenis ikan termasuk biota laut. Zat-zat aktif  

terdapat di dalam sel, namun sel tanaman dan hewan berbeda demikian pula 

ketebalannya, sehingga diperlukan metode ekstraksi dengan pelarut tertentu dalam 

mengekstraksinya. 

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 5, 2014).  

2.3.1 Macam-Macam Ekstrak 

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 panas. 

Pada ekstrak tumbuhan (umumnya konsentrasi etanolnya berbeda-beda) jika 

bahan pengekstraksinya sebagian atau seluruhnya diupkan, 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. 
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 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 Anatomi Kulit 

Kulit adalah organ tubuh yang terletak paling luar dan membatasinya dari 

lingkungan hidup manusia. Luas kulit orang dewasa 1,5m
2
 dengan berat kira kira 

15% berat badan. Kulit merupakan organ yang essensial dan vital serta merupakan 

cermin kesehatan dan kehidupan. Kulit juga sangat kompleks, elastis, dan sensitif, 

bervariasi pada keadaan iklim, umur, seks, ras, dan juga bergantung pada lokasi 

tubuh (Djuanda, 2009). 

Kulit merupakan organ tubuh terluas yang menutupi seluruh tubuh. Berfungsi 

sebagai pelindung yang melawan panas, cahaya, luka, dan infeksi, kulit juga 

meregulasi suhu tubuh, menyimpan air dan lemak, sebagai organ sensor, 

mencegah kehilangan air, dan mencegah masuknya bakteri (Rush, 2009) 

Warna kulit berbeda–beda, dari kulit yang berwarna terang (fair skin), pirang 

dan hitam, warna merah muda pada telapak kaki dan tangan bayi serta warna 

hitam kecoklatan pada genitalia dewasa. Demikian pula kulit bervariasi mengenai 

lembut, tipis, dan tebalnya; kulit yang elastis dan longgar terdapat pada palpebra, 

bibir dan preputium, kulit yang tebal dan tegang terdapat di telapak kaki dan 

tangan dewasa. Kulit yang tipis terdapat pada muka, yang lembut pada leher dan 

badan, dan yang berambut kasar pada kepala (Djuanda, 2009). 

Pembagian kulit secara garis besar tersusun atas tiga lapisan utama yaitu 

lapisan epidermis atau kutikel, lapisan dermis (korium, kutis vera, true skin), 

lapisan subkutis (hipodermis) (Djuanda, 2009).  

Pembagian struktur kulit dapat dilihat pada gambar 2.4. 
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2.4.1 Epidermis 

Terdapat pada permukaan tubuh dengan ketebalan bervariasi antara 0,07 

mm sampai dengan 0,12 mm, namun dapat mencapai ketebalan 0,08 mm pada 

telapak tangan dan 1,4 mm pada telapak kaki. Epidermis adalah epitel berlapis 

gepeng tersusun oleh banyak lapis sel yang disebut keratinosit. Mereka secara 

tetap diperbaharui melalui mitosis sel dalam lapisan basal, secara berangsur–

angsur digeser ke permukaan epitel. Selama perjalanan, mereka berdiferensiasi 

memperbesar dan mengumpulkan filamen keratin makin banyak dalam 

sitoplasmanya. Mendekati permukaan, mereka mati dan badan sel mirip sisik mati 

itu secara perlahan dilepaskan. Waktu yang digunakan untuk mencapai 

permukaan adalah 20–30 hari. Modifikasi struktur selama perjalanan ini disebut 

sitomorfosis dari sel epidermis (Rook, 2010). Lapisan epidermis terdiri atas 

stratum korneum, stratum lusidium, stratum granulosum, stratum spinosum, dan 

stratum basale. 

1) Lapisan Bagian Tanduk  

a. Stratum korneum (lapisan tanduk) adalah lapisan kulit yang paling luar dan 

terdiri dari atas beberapa lapis sel-sel gepeng yang mati, tidak berinti, dan 

protoplasmanya telah berubah menjadi keratin (zat tanduk) (Djuanda, 2009).  

b. Stratum lusidium terdapat langsung di bawah lapisan korneum, merupakan 

lapisan sel–sel gepeng tanpa inti dengan protoplasma yang berubah menjadi 

Gambar 2. 4 Lapisan Kulit  

Sumber : Rook, 2010 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

protein yang disebut eleidin. Lapisan tersebut tampak lebih jelas di telapan 

yangan atau kaki (Djuanda, 2009).  

c. Stratum granulosum (lapisan keratohialin) merupakan 2 atau 3 lapis sel-sel 

gepeng dengan sitoplasma berbutir kasar dan terdapat inti di antaranya. 

Butir–butir kasar ini terdiri atas keratohialin. Mukosa biasanya tidak 

mempunyai lapisan ini. Stratum granulosum tampak jelas di tangan dan kaki 

(Djuanda, 2009).  

2) Lapisan Germinatif  

a. Stratum spinosum (stratum malphigi) atau disebut pula prickle cell layer 

(lapisan akanta) terdiri atas beberapa lapis sel yang berbrntuk poligonal 

yang besarnya berbeda–beda karena adanya proses mitosis. Protoplasmanya 

jernih karena banyak mengandung glikogen , dan inti terletak di tengah–

tengah. Sel-sel ini semakin dekat ke permukaan semakin gepeng bentuknya. 

Di antara sel sel stratum spinosum terdapat jembatan-jembatan antar sel 

(intercellular bridges) yang terdiri atas protoplasma dan tonofibril atau 

keratin. Perlekatan antar jembatan–jembatan ini membentuk penebalan bulat 

kecil yang disebut nodulus Bizzozero. Di antara sel–sel spinosum terdapat 

pula sel Langerhans. Sel-sel stratum spinosum banyak mengandung 

glikogen (Djuanda, 2009) 

b. Stratum basale terdiri atas sel–sel berbentuk kubus (kolumnar) yang 

tersusun vertikal pada perbatasan dermo–epidermal berbaris seperti pagar 

(pallisade). Lapisan ini merupakan lapisan epidermis yang paling bawah. 

Sel–sel basal ini mengadakan mitosis dang berfungsi reprouktif. Lapisan ini 

terdiri atas dua jenis sel yaitu sel–sel yang berbentuk kolumnar dengan 

protoplasma basofilik inti lonjong dan besar, dihubungkan satu dengan yang 

lain oleh jembatan antar sel dan sel pembentuk melanin (melanosit) atau 

clear cell merupakan sel-sel berwarna muda, dengan sitoplasma basofilik 

dan inti gelap, dan mengandung butir pigmen (melanosomes) (Djuanda, 

2009).  

Fungsi epidermis: proteksi barier, organisasi sel, sintesis vitamin D dan 

sitokin, pembelahan dan mobilisasi sel, pigmentasi (melanosit), dan pengenalan 

alergen (sel Langerhans). 
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2.4.2 Dermis 

Dermis mengandung pembuluh darah, pembuluh limfe, folikel rambut, 

kelenjar keringat, berkas kolagen, fibroblas, dan nervus. Dermis dijaga 

kesatuannya oleh protein yang dinamakan kolagen, dibuat oleh fibroblast. Lapisan 

ini juga mengandung reseptor nyeri dan sentuh (Rush, 2009). 

Lapisan ini terdiri atas lapisan elastik dan fibrosa padat dengan elemen-

elemen selular dan folikel rambut. Secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu 

pars papilare dan pars retikulare (Djuanda, 2009). 

1. Pars papilare, yaitu bagian yang menonjol ke epidermis, berisi ujung serabut 

saraf dan pembuluh darah.  

2. Pars retikulare, yaitu bagian di bawahnya yang menonjol ke arah subkutan, 

bagian ini terdiri atas serabut - serabut penunjang misalnya serabut kolagen, 

elastin, dan retikulin. Dasar (matriks) lapisan ini terdiri atas cairan kental asam 

hialuronat dan kondroitin sulfat, di bagian ini terdapat pula fibroblast. Serabut 

kolagen dibentuk oleh fibrolblas, membentuk ikatan (bundle) yang 

mengandung hidroksiprolin dan hidroksisilin. Kolagen muda bersifat lentur 

dengan bertambah umur menjadi kurang larut sehingga semakin stabil. 

Retikulin mirip kolagen muda. Serabut elastin biasanya bergelombang, 

berbentuk amorf dan mudah mengambang serta lebih elastis. 

Fungsi dermis: struktur penunjang, mechanical strength, suplai nutrisi, 

menahan shearing forses dan respon inflamasi (Djuanda, 2009). 

2.4.3 Lapisan Subkutis (Hipodermis) 

Lapisan subkutis adalah kelanjutan dermis, terdiri atas jaringan ikat longgar 

berisi sel–sel lemak di dalamnya. Sel–sel lemak merupakan sel bulat, besar, 

dengan inti terdesak ke pinggir sitoplasma lemak yang bertambah. 

Sel–sel ini membentuk kelompok yang dipisahkan satu dengan yang lain 

oleh trabekula yang fibrosa. Lapisan sel–sel lemak disebut penikulus adiposa, 

berfungsi sebagai cadangan makanan. Di lapisan ini terdapat ujung ujung saraf 

tepi, pembuluh darah dan getah bening. Tebal tipisnya jaringan lemak tidak sama 

bergantung pada lokalisasinya. Di abdomen mencapai ketebalan 3 cm, di daerah 

kelopak mata dan penis sangat sedikit. Lapisan lemak ini juga merupakan 

bantalan. 
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Fungsi subkutis: melekat ke struktur dasar, isolasi panas, cadangan kalori, 

control bentuk tubuh, dan mechanical shock absorber (Djuanda, 2009). 

2.4.4 Fungsi Kulit 

1) Pengontrol suhu tubuh  

Suhu normal (bagian dalam) tubuh, yaitu visera dan otak adalah 36
0
C sampai 

37,5
0
C. Suhu kulit sedikit lebih rendah. Persyarafan vasomotorik mengendalikan 

arteriol kutan dengan dua cara yaitu vasokonstriksi dan vasodilatasi. Pada saat 

vasodilatasi, arteriol memekar, kulit menjadi lebih panas dan kelebihan panas 

cepat terpencar dan hilang, sedangkan pada saat vasokonstriksi pembuluh darah 

dalam kulit mengerut, kulit menjadi pucat dan dingin, keringat hampir dihentikan 

dan hilangnya panas diatasi. Pengendalian pelepasan panas, ditambah atau 

dikurangi sesuai dengan kebutuhan tubuh (Pearce, 2011). 

2) Perlindungan atau proteksi 

Sebagai penutup tubuh, kulit melindungi tubuh dari trauma mekanis, radiasi, 

kimiawi, dan dari kuman infeksius. Epidermis terutama lapisan tanduk berguna 

untuk menutupi jaringan-jaringan tubuh di sebelah dalam dan melindungi tubuh 

dari pengaruh-pengaruh luar seperti luka dan serangan kuman. Lapisan paling luar 

dari kulit ari diselubungi dengan lapisan tipis lemak, yang menjadikan kulit tahan 

air. 

3) Penerima rangsangan 

Rasa sentuhan yang disebabkan rangsangan pada ujung syaraf didalam kulit 

berbeda-beda menurut ujung syaraf yang dirangsang, yang berhubungan dengan 

sakit, suhu panas atau dingin, tekanan, rabaan, dan getaran. Kulit sebagai alat 

perasa dirasakan melalui ujung-ujung saraf sensasi. 

4) Pengeluaran (ekskresi)  

Kulit mengeluarkan zat-zat tertentu yaitu keringat dari kelenjar-kelenjar 

keringat yang dikeluarkan melalui pori-pori keringat dengan membawa garam, 

yodium, dan zat kimia lainnya. Air dikeluarkan melalui kulit tidak saja disalurkan 

melalui keringat tetapi juga melalui penguapan air trans epidermis sebagai 

pembentukan keringat yang tidak disadari.  

5) Penyimpanan 

Kulit dan jaringan dibawahnya bekerja sebagai tempat penyimpanan air, 
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jaringan adipose di bawah kulit merupakan tempat penyimpanan lemak utama 

pada tubuh. 

6) Penunjang penampilan 

Fungsi yang terkait dengan kecantikan yaitu keadaan kulit yang tampak halus, 

putih, dan bersih akan dapat menunjang penampilan. Fungsi lain dari kulit dapat 

mengekspresikan emosi seseorang seperti kulit memerah, pucat maupun kontraksi 

otot penegak rambut (Sjamsuhidayat, 2010). 

2.5 Tinjauan 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 (20-25ºC). 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., 1996). Menurut Davis and Stout (1971), kriteria kekuatan daya 

antibakteri sebagai berikut : diameter zona hambat 5 mm atau kurang 

dikategorikan lemah, zona hambat 5-10 mm dikategorikan sedang, zona hambat 

10-20 mm dikategorikan kuat dan zona hambat 20 mm atau lebih dikategorikan 

sangat kuat. 

2.5.2 Klaifikasi Staphylococcus aureus 

Dari Rosenbach (1884) klasifikasi Staphylococcus aureus yaitu:  

Domain  : Bacteria 

Kerajaan  : Eubacteria 

Filum  : Firmicutes 

Kelas  : Bacilli 

Ordo  : Bacillales 

Famili  : Staphylococcaceae 

Genus  : Staphylococcus 
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Spesies  : S. aureus 

Nama binomial : Staphylococcus aureus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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 penyakit infeksi yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus 

antara lain penisilin, metisilin atau derivat penisilin lain yang resisten penisilinase. 

Pada penderita yang alergi terhadap penisilin dapat diberikan sefalosporin, 

eritromisin, linkomisin atau klindamisin. Pada infeksi oleh suatu jenis yang tahan 

terhadap metisilin, dapat diberikan vankomisin, rifampisin, atau fusidic acid juga 

dapat diberikan dalam bentuk kombinasi dengan antibiotika lainnya karena jika 

diberikan tersendiri cepat terjadi resistensi. Jenis resistensi metisilin, biasanya 

juga resisten terhadap oksasiklin, kloksasilin, dan cefalosporin (Warsa, 1994). 

2.5.3 Patogenesis Infeksi Staphylococcus aureus  

Staphylococcus aureus merupakan bakteri patogen penyebab infeksi. 

Staphylococcus aureus dapat menyebabkan penyakit mulai dari yang ringan 

Gambar 2. 5 Staphylococcus aureus. 

Sumber: (Rosenbach, 1884) 
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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 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 toxin dan enzim yang dihasilkan untuk merusak sel inang. 

Selain itu, faktor dari bakteri Staphylococcus aureus yang menyebabkan sukarnya 

penanganan infeksi adalah resistensi bakteri terhadap antibiotic. 

2.5.4 Uji Aktivitas Antibakteri 

Antibakteri adalah senyawa yang digunakan untuk mengendalikan 

pertumbuhan bakteri yang bersifat merugikan. Pengendalian pertumbuhan 

mikroorganisme bertujuanuntuk mencegah penyebaran penyakit dan infeksi, 

membasmi mikroorganisme pada inang yang terinfeksi, dan mencegah 

pembusukan serta perusakan bahan oleh mikroorganisme (Sulistyo, 1971). 

Antimikrobia meliputi golongan antibakteri, antimikotik, dan antiviral 

(Ganiswara, 1995). 

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 in vitro 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).    
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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.  

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 kapasya 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). 
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b) 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). 

c) 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 108 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). 

2.5.5 Kontrol Positif Antibakteri 

Pada penelitian ini menggunakan kontrol positif yang digunakan untuk uji 

aktivitas antibakteri sediaan krim ekstrak daun teh hijau adalah salep gentamisin. 

Menurut hasil penelitian Al-Saimary dkk, membuktikan bahwa Staphylococcus 

aureus pada penderita dermatis atopik (DA) bersifat sensitif terhadap gentamisin 

sebesar 73,4%; eritromisin 17,9%; tetrasiklin 49,1%; dan klindamisin 53,7 %. 

Ditambahkan oleh peneliti yang dilakukan oleh Chung dkk, mendapatkan 

sensitivitas penderita DA terhadap antibiotik gentamisin, eritromisin, klindamisin, 

serta asam fusidat pada kolonisasi Staphylococcus aureus masing-masing sebesar 

99,7%; 59,4%; 95,9%; dan 55,1% (Istasaputri, 2013). 
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 2.6 Krim 

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, 2008).   

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 

digunakan untuk mengatasi penyakit kulit seperti jamur, infeksi ataupun sebagai 

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

2.6.1 Persyaratan Krim 

Sebagai obat luar, krim harus memenuhi beberapa persyaratan berikut :  

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

bebas dari inkompatibilitas, stabil pada suhu kamar.  

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

dihasilkan menjadi lunak serta homogen.  

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

dan dihilangkan dari kulit.  

d. Terdistribusi secara merata. Obat harus terdispersi merata melalui dasar krim 

padat atau cair pada penggunaan (Widodo, 2013). 
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2.6.2 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. Fase air terdispersi dalam fase minyak dengan bantuan 

suatu emulgator. 

 Basis krim ini lebih mudah terdispersi, dapat memberi efek oklusif dan hangat 

pada kulit meskipun sedikit, karena setelah fase air menguap pada kulit 

tertinggal lapisan film dari lemak, dapat memberikan efek kerja obat yang lebih 

lama karena dapat lebih lama tinggal dikulit dan tidak cepat mengering. 

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, 2003). 

 Krim ini paling banyak digunakan karena memiliki beberapa keuntungan 

antara lain : 

a. Dapat memberikan efek obat yang lebih cepat dari pada dasar salep 

minyak. 

b. Pada penggunaan tidak tampak atau tidak berbekas 

c. Dapat diencerkan oleh air 

d. Mudah dicuci dengan air 

2.6.3 Cara Pembuatan Krim 

Pembuatan sediaan krim meliputi proses peleburan dan proses emulsifikasi. 

Biasanya komponen yang tidak tercampur dengan air seperti minyak dan lilin 

dicairkan bersama-sama di penangas air pada suhu 70-75
o
C, sementara itu semua 

larutan berair yang tahan panas, komponen yang larut air dipanaskan pada suhu 

yang sama dengan komponen lemak, kemudian dicampurkan keduanya. 

Selanjutnya campuran perlahan-lahan didinginkan dengan pengadukan yang terus 

menerus sampai campura mengental.  
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2.6.4 Vanishing cream dan Formula Basis 

Vanishing cream adalah basis yang dapat dicuci dengan air yaitu 

emulsiminyak dalam air. Diberi istilahdemikian, karena waktu krim ini digunakan 

dan digosokkan pada kulit, hanya sedikit atau tidak terlihat. Hilangnya krim ini 

dari kulit dipermudah oleh emulsi minyak dalam air yang terkandung di 

dalamnya. Basis yang dapat dicuci dengan air akan membentuk suatu lapisan tipis 

yang semipermeabel setelah air menguap pada tempat yang digunakan. 

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 

yang basah, karena bahan pembawa minyak di dalam air cenderung menyerap 

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

Pada penelitian ini menggunakan basis vanishing cream untuk digunakan 

dalam formulasi sediaan antibakteri ekstrak daun teh hijau (Camellia sinensis). 

Komposis basis vanishing cream modifikasi dari Anief, 2013 : 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Bahan % b/b 

Propilenglikol 5 

Trietanolamin 2 

Gliserin 10 

Cera Alba 2 

Vaselin Album 8 

Asam Stearat 

Paraffin liq 

10 

5 

BHA 0,02 

BHT 0,05 

Na2-EDTA 0,05 

Aquadest ad 100 
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Uraian bahan Krim dalam penelitian ini adalah : 

1. Cera alba atau Malam putih (Rowe et al, 2009) 

Sinonim dari cera alba atau malam putih adalah white beeswax. Pemerian              

tidak berasa, serpihan putih dan sedikit tembus cahaya. Kelarutan larut dalam 

kloroform, eter, minyak menguap; sedikit larut dalam etanol (95%); praktis tidak 

larut dalam  air. Suhu lebur 61 - 65
o
C. Inkompatibilitas dengan bahan 

pengoksidasi. Penggunaan bahan pembentuk basis 5-20%. 

Cera  alba  digunakan  untuk  meningkatkan  konsistensi  dari  krim  dan 

salep, dan untuk menstabilkan air dalam minyak. Bahan ini juga dapat menambah 

laju absorbsi obat-obat yang digunakan secara topikal. Cera alba tidak berasa 

(tawar), berwarna putih atau sedikit kuning. Cera alba larut dalam kloroform,  

eter,  minyak  tertentu,  minyak  mudah  menguap,  dan  carbon disulfide panas, 

sukar larut dalam etanol (95%), dan praktis tidak larut dalam air (Rowe et al., 

2003). Inkompatibel dengan agen pengoksidasi. 

2. Asam stearat (Rowe et al, 2009) 

Sinonim dari asam stearat adalah Acid cetylacetic; Crodacid; E570; Edernol. 

Dengan rumus molekul C18H36O2 dan berat molekul 284,47. Pemerian kristal 

padat warna putih atau sedikit kekuningan, mengkilap, sedikit berbau dan berasa 

seperti lemak. Kelarutan sangat larut dalam benzen, CCl4, kloroform, dan eter, 

larut dalam etanol (95%), heksan dan propilen glikol, praktis tidak larut dalam air. 

Suhu lebur ≥ 54
o
C. Inkompatibilitas dengan logam hidroksi, obat naproxen dan 

bahan pengoksidasi. Penggunaan sebagai mulgator 1-20 %. 

Asam  stearat  dalam  sediaan  topikal  digunakan  sebagai  pembentuk emulsi 

dengan konsentrasi kadar 1 – 20%. Sebagian dari asam stearat dinetralkan dengan 

alkalis atau TEA untuk memberikan tekstur krim yang elastik. 

3. Vaselin putih (Rowe et al, 2009) 

Sinonim dari vaselin putih adalah White soft paraffin, White Petrolatum 

Pemerian massa Lunak Putih, translucent, tidak berbau dan  tidak berasa. 

Kelarutan praktis tidak larut dalam air, gliserin, etanol  (95%) , dan aseton. 

Penggunaan dalam formulasi sediaaan salep dengan fungsi utama sebagai 

emolient 
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Vaselin adalah campuran hidrokarbon jenuh setengah padat yang 

dimurnikan, diperoleh dari minyak bumi. Vaselin putih adalah vaselin yang telah 

dihilangkan seluruh atau hampir seluruh warnanya, sehingga mengurangi reaksi 

hipersensitivitas dan lebih dipilih untuk penggunaan kosmetik dan sediaan 

farmasetika lain. Vaselin putih digunakan dalam formulasi sediaaan salep dengan 

fungsi utama sebagai emolient. Vaselin banyak digunakan dalam formulasi 

sediaan topikal sebagai basis yang bersifat emolient. Vaselin album digunakan 

sebagai emolien krim, topikal emulsi, topikal ointments dengan konsentrasi 

antara 10-30% (Rowe et.al, 2009). 

4.   Trietanolamin (Rowe et al, 2009) 

Sinonim dari trietanolamin adalah TEA; triethylolamin; 

rihydroxytriethylamine; trolaminum. Dengan rumus molekul C6H15NO3 dan berat 

molekul 149,19. Pemerian cairan kental, tidak berwarna, bau lemah mirip 

amoniak, sangat higroskopis. Kelarutan dapat bercampur dengan air, alkohol, 

gliserin; larut dalam gliserin. pH 10,5. Penggunaan sebagai emulgator 2-4% 

(Rowe et al., 2009). 

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. 

5. Gliserin (Rowe et al, 2009) 

Sinonim dari gliserin adalah Croderol, Glycerini. Pemerian tidak berwarna, 

tidak berbau, viskos, cairan yang higroskopis, memiliki rasa yang manis, kurang 

lebih 0.6 kali manisnya dari sukrosa. Kelarutan praktis tidak larut dengan 

benzene, kloroform, dan minyak, larut dengan etanol 95%, methanol dan Air. 

Stabilitas pada suhu 20ºC. sebaiknya disimpan ditempat sejuk. Penggunaan 

sebagai humektan. 

6. Butylated Hydroxyanisole (BHA)  

Butylated hidroxyanisole (C11H16O2) memilik sinonim 

butylhydroxyanisolum; 1,1-dimethylethyl-4-methoxyphenol; E320; Nipanox 

BHA; Nipantiox1-F; Tenox BHA, dengan berat molekul 180,25. Berbentuk bubuk 

kristal putih atau hampir putih atau padatan lilin putih kekuningan dengan aroma 
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aromatik yang khas dan samar. BHA praktis tidak larut dalam air, larut dalam 

methanol; bebas larut dalam etanol berair ≥ 50%, propilenglikol, kloroform, eter, 

heksana, minyak biji kapas, minyak kacang, minyak kedelai, gliseril monooleate, 

lemak babi, dan larutan hidroksida alkali. BHA berfungsi sebagai antioksidan 

dengan beberapa sifat antimikroba yang digunakan dalam berbagai macam 

kosmetik, makanan, dan obat-obatan. BHA sering digunakan dalam kombinasi 

dengan antioksidan lain, terutama butylated idroxytuluene (BHT) dan alkyl 

gallate dan dengan sequestrants atau sinergis seperti asam sitrat. BHA dalam 

sediaan topikal digunakan sebagai antioksidan dengan konsentrasi kadar 0,005-

0,02% (Rowe et.al, 2009). 

7. Butylated Hydroxytoluene (BHT)  

Butylated hidroxytoluene (C45H24O) memilik sinonim Agidol; BHT; 

butylhydroxytoloene; butylhydroxytoluenum; Dalpac; dibutylated 

hydroxytoluene; E321; Embanox BHT; mpruvol; Ionol CP; Nipanox BHT; 

Sustane; Tenox BHT; Topanol; Vianol,  dengan berat molekul 220,35. Berbentuk 

padatan kristal putih atau pucat kuning atau bubuk dengan aroma fenolik 

karakteristik samar. BHT praktis tidak larut dalam air, gliserin, propilenglikol, 

larutan hidroksida alkali, dan asam mineral encer. Bebas larut dalam aseton, 

benzena, etanol (95%), eter, metanol, toluena, minyak tetap, dan minyak mineral. 

Lebih mudah larut daripada BHA dalam minyak dan lemak makanan. BHT 

digunakan sebagai antioksidan dalam kosmetik, makanan, dan obat-obatan. BHT 

dalam sediaan topikal digunakan sebagai antioksidan dengan konsentrasi kadar 

0,0075-0,1% (Rowe et.al, 2009). 

8. Disodium Edetate (Na2-EDTA)  

Disodium Edetate (C10H14N2Na2O8) memilik sinonim Dinatrii edetas; 

disodium EDTA; disodium ethylenediaminetetraacetate; edathamil disodium; 

edetate disodium; edetic acid; disodium salt, dengan berat molekul 336,2. 

Berbentuk kristla putih, bubuk tidak berbau dan sedikit rasa asam. Praktis tidak 

larut dalam kloroform dan eter, sedikit larut dalam etanol (95%); larut 1 bagian 

dalam 11 bagian air. Disodium edetat digunakan sebagai zat pengkelat dalam 
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berbagai macam sediaan farmasi, termasuk obat kumur, opthalmik, dan sediaan 

topikal, biasanya pada konsentrasi antara 0,005 dan 0,1% b/v (Rowe et.al, 2009). 

9. Aquadest 

Sinonim dari aquadest adalah Aqua, Aqua purificata, Hydrogen Oxide. 

Pemerian jernih, tidak berwarna, tidak berasa. Suhu lebur 0
0
C. Inkompatibilitas 

Metal alkali, dan oksidanya seperti kalsium oksida, dan magnesium oksida, garam 

anhydrous, bahan organik dan kalsium karbid. Penggunaa sebagai pelarut. 

Aquadest ini merupakan H2O murni, Karena sifatnya yang murni ini, 

aquadest (suling) sering digunakan dalam laboratorium untuk menghindari 

kontaminasi zat maupun galat-galat yang akan ditimbulkan dalam penelitian. 

2.6.5 Komposisi Umum Vanishing Cream 

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 (Chaudhari, 2012). 

(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 

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

untuk membantu penetrasi aktif bahan melalui kulit. Contoh : Glycerin, 

mineral oil, petrolatum, isopropyl palmitate (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). 

2.7 Tinjauan Tentang Evaluasi Sediaan Farmasi 

Evaluasi sediaan dilakukan untuk mengetahui apakah sediaan yang telah 

dibuat sesuai dengan kriteria yang diinginkan dan mencapai hasil yang maksimal. 

Evaluasi untuk sediaan dermatologi termasuk kosmetika terdiri dari stabilitas 

bahan aktif, stabilitas bahan tambahan, organoleptis (warna, bau, dan tekstur), 

homogenitas, distribusi ukuran partikel fase terdispersi, pH, pelepasan atau 

bioavaibilitas, viskositas. 

2.7.1 Karakteristik Fisik Sediaan 

 Karakteristik fisik sediaan meliputi : 

1. Organoleptis 

Pengamatan organoleptis dapat di nilai dari tekstur sediaan yang stabil 

meliputi perubahan warna dan bau krim serta homogenitas. Krim harus 

menunjukan susunan yang homogen dan tidak terlihat adanya bintik-bintik 

(Depkes RI, 1985). Pengujian homogenitas ini dilakukan dengan cara 

mengoleskan krim sebanyak 0,1 gram yang telah dibuat pada objek glass, 

kemudian dilihat apakah basis tersebut homogen dan apakah permukaannya 

halus merata dan tidak terlihat bintik-bintik. Apabila sediaan halus merata 

dapat disimpulkan bahwa sediaan tersebut homogen (Depkes RI, 1985). 

2. Tipe emulsi 

1. Metode Pewarnaan 

 Diambil secukupnya sediaan krim kemudian diletakkan di atas gelas arloji 

dan ditambahkan Sudan merah dan metilen biru kemudian diaduk sampai 

homogen dan diamati pada mikroskop untuk melihat  sediaan krim dalam tipe 

(M/A) minyak dalam air atau (A/M) air dalam minyak. Jika dengan sudan III 

sediaan terlihat bintik-bintik warna merah maka sediaan termasuk tipe M/A 
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dan sebaliknya jika warna sediaan homogen maka termasuk tipe A/M 

(Lachman, 2008). 

2. Metode Pengenceran 

 Untuk memastikan tipe krim yang dibuat dengn yang dikehendaki diuji 

juga menggunakan metode pengenceran dengan cara ditimbang 1g sediaan 

krim diletakkan di Beaker glass dan ditambahakan 10 ml air. Krim tipe M/A 

akan terdistribusi merata pada medium air. Krim tipe A/M tidak akan 

terdistribusi merata pada permukaan air atau memisah (Shovyana dan 

Zulkarnain 2013). 

3. Penetapan pH 

Besarnya pH mengacu pada besarnya pH kulit, yaitu 4,5 – 7,5 karena 

berkaitan dengan keamanan penggunaan sediaan untuk menghindari terjadinya 

iritasi (Adliani, 2012). 

Pengukuran pH sediaan dilakukan dengan alat pH meter basic 20
+
. Dicuci 

elektroda dengan aquadest dan dikeringkan dengan tisu, kemudian dilakukan 

kalibrasi dengan larutan buffer standart pH 7.0, elektroda dicuci dan 

dikeringkan kembali. Ditimbang sediaan krim sebanyak 5 gram, kemudian 

diencerkan dengan aquadest bebas CO2 sampai 50 ml. Lalu dilakukan 

pengukuan pH sediaan dengan cara elektroda dimasukkan kedalam sediaan 

krim dan dilihat angka yang tertera pada alat (Depkes RI, 1995). Nilai pH 

produk kulit sesuai dengan SNI 16-4399-1996 berkisar 4,5-8. 

4. Viskositas 

Pengukuran viskositas krim diukur menggunakan alat viskometer 

Brookfield LV. Viskometer Brookfield merupakan salah satu viskometer yang 

menggunakan gasing atau kumparan yang dicelupkan ke dalam zat uji dan 

mengukur tahanan gerak dari bagian yang berputar. Tersedia kumparan yang 

berbeda untuk rentang kekentalan tertentu, dan umumnya dilengkapi dengan 

kecepatan rotasi (FI IV, 1995). Sebanyak 100g krim dimasukkan kedalam cup, 

kemudian memasang spindle ukuran 64 dan rotor dijalankan dengan kecepatan 

6 rpm. Setelah viskometer menunjukkan angka yang stabil, hasilnya dicatat 

kemudian dikalikan dengan faktor (1000). Berdasarkan persyaratan SNI 16-
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4399-1996 tentang rentang viskositas sdiaan krim yang memenuhi persyaratan 

yaitu 2000-50000 cPs. 

5. Penentuan daya sebar 

Untuk penentuan kapasitas penyebaran dilakukan dengan alat sepasang 

lempeng kaca dengan tebal masing-masing 3 mm. Metode penentuannya 

adalah dengan menimbang sediaan krim sebanyak 2 gram dan diletakkan di 

atas kaca bening yang di bagian bawahnya ditempeli kertas milimeter dengan 

diameter 20 cm. Selanjutnya sediaan ditutup dengan kaca, bagian atas penutup 

diberi beban mulai dari beban terkecil sampai beban terbesar 0g, 50g, 100g, 

150g, 200g dan seterusnya dengan kelipatan 50 setiap penambahan beban 

didiamkan setelah 1 menit dicatat diameter krim yang menyebar. Setelah tidak 

ada penambahan diameter dicatat kembali, dilanjutkan beban berikutnya 

sambil ditunggu sampai tiga beban dengan diameter konstan (Safitri et al., 

2014).  

6. Kestabilan Sediaan 

Uji stabilitas dilakukan pada suhu 4
o
C (disimpan pada lemari dingin atau 

kulkas) , 27
o
C (disimpan pada suhu ruangan) dan 40

o
C (disimpan pada inkubator) 

dengan cara ditimbang sediaan sebanyak 5g kemudian dimasukkan kedalam vial 

dan disimpan pada masing-masing suhu  4
o
C, 27

o
C dan 40

o
C selama periode 

waktu 1 bulan. Selanjutnya, setelah penyimpanan 1 bulan diamati organoleptis 

dan pHnya. 

Freeze thaw (Rieger M, 2000)  

Sampel disimpan pada suhu 4
o
C selama 24 jam, kemudian dipindahkan ke 

dalam inkubator bersuhu 40
o
C ± 2ºC selama 24 jam (satu siklus). Uji dilakukan 

sebanyak 6 siklus, lalu diamati perubahan fisik yang terjadi (organoleptis, pH, 

fase pemisahan).  

Apabila terjadi fase pemisahan, maka dihitung volume pemisahannya 

dengan menggunakan rumus persamaan berikut :  

𝐹 =
𝐻𝑢

𝐻𝑜
 

Keterangan : 

F = rasio volume pemisahan  Ho = tinggi emulsi mula-mula 

Hu = tinggi yang memisah 
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 Rasio volume pemisahan fase merupakansalah satu parameter stabilitas 

fisik krim. Sedian emulsi dikatakan baik apabila nilai rasio volume pemisahan (F) 

= 1, yang artinya emulsi tidak pecah. Apabila nilai F semakin mendekati 1 maka 

dikatakan emulsi semakin stabil (Mollet dan Grubermann 2001). 

 

 


