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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1    Karakteristik Teh (Camellia sinensis) 

2.1.1  Tinjauan Umum 

 Tanaman teh (Camellia sinensis) termasuk tanaman perdu yang tumbuh 

didaerah tropis dan sub tropis. Tanaman ini dapat mencapai tinggi 914 cm, 

namun umumnya dipangkas menjadi 60-150 cm untuk pembudidayaan. Daun 

teh muda berwarna hijau muda dan mempunyai rambut-rambut putih dibagian 

bawah daun, sedangkan daun teh tua berwarna hijau tua (Dahlia, 2014; Serafini 

et al, 2011). 

 Teh terbukti juga memiliki berbagai macam manfaat kesehatan bagi tubuh, 

seperti anti-kanker, antioksidan, antimikroba, antibakteria, pencegah 

arterosklerosis, menjaga kesehatan jantung, diabetes, meningkatkan system 

imun, menurunkan kolesterol, mencegah karies gigi dan bau mulut, 

melancarkan urin, meghindarkan dari strok dan juga untuk menurunkan 

tekanan darah tinggi (Noriko, 2013).  

 Menurut (Dahlia, 2014) tanaman teh Camellia sinensis diklasifikasikan 

sebagai berikut : 

Kerajaan  : Plantae  

Divisi   : Spermatophyta  

Sub divisi  : Angiospermae 

Kelas   : Dicotyledoneae  

Sub Kelas  : Dialypetalae  

Bangsa   : Guttiferales (Clusiales)  
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Suku   : Camelliaceae (Theaceae)  

Marga  : Camellia  

Jenis   : Camellia sinensis 

2.1.2  Macam-Macam Teh 

 Adapun macam-macam teh yang telah tersebar diseluruh dunia ada 4 

macam, yaitu :  

a) Teh Putih 

  Diantara jenis teh yang ada, teh putih atau white tea merupakan teh 

dengan proses pengolahan paling sederhana, yaitu pelayuan dan 

pengeringan. Bahan baku yang digunakan untuk proses pembuatan teh putih 

inipun hanya berasal dari pucuk dan dua daun dibawahnya. Pelayuan dapat 

dilakukan dengan memanfaatkan panas dari sinar matahari. Biasanya proses 

pelayuan ini mampu mengurangi kadar air sampai 12%. Selanjutnya, daun 

teh yang sudah layu dikeringkan menggunakan mesin pengering. Pucuk teh 

kemudian akan menjadi jenis mutu silver needle, sedangkan dua daun di 

bawahnya akan menjadi white poeny. (Rohdiana, 2015). Terdapat perbedaan 

kandungan antara silver needle (tunas/pucuk) dan white peony (daun teh). 

Yang memiliki kandungan lebih banyak adalah silver needle (Tan et 

al,.2017) 

b) Teh Hijau 

  Secara umum, teh hijau dibedakan menjadi teh hijau China (Panning 

Type) dan teh hijau Jepang (Steaming Type). Baik teh hijau China maupun 

Jepang, prinsip dasar proses pengolahannya adalah inaktivasi enzim 



7 

 

 

 

polifenol oksidase untuk mencegah terjadinya oksimatis yang merubah 

polifenol menjadi senyawa oksidasinya berupa teaflavin dan tearubigin. 

Pada proses pengolahan teh hijau Cina digunakan mesin pelayuan berupa 

rotary panner untuk menginaktivasi enzim. Sementara itu, proses teh hijau 

Jepang menggunakan steamer dalam menginaktivasi enzimnya. Daun teh 

yang sudah dilayukan, kemudian digulung dan dikeringkan sampai kadar air 

tertentu (Rohdiana, 2015). 

c) Teh Oolong 

  Setelah sampai di pabrik, daun teh sesegara mungkin dilayukan dengan 

menfaatkan panas dari sinar matahari sambil digulung halus secara manual 

menggunakan tangan ataupun menggunakan mesin. Tujuan penggulungan 

halus ini adalah untuk mengoksidasi sebagian polifenol yang terdapat dalam 

daun teh. Proses ini dikenal sebagai proses semi oksimatis. Setelah 

dipandang cukup semi oksimatisnya, daun teh kemudian dikeringkan 

(Rohdiana, 2015). 

d) Teh Hitam 

  Dibandingkan dengan jenis teh lainnya, teh hitam adalah teh yang 

paling banyak diproduksi yaitu sekira 78%, diikuti teh hijau 20% kemudian 

sisanya adalah teh oolong dan teh putih yaitu 2%. Teh hitam ini juga 

merupakan teh dengan proses pengolahan yang cukup rumit. Berdasarkan 

prosesnya teh hitam dibedakan menjadi teh hitam ortodoks dan crushing-

tearing-curling (CTC). Pada proses pengolahan teh hitam ortodoks, daun 

teh dilayukan semalam 14-18 jam. Setelah layu, daun teh digulung, digiling 

dan dioksimatis selama kurang lebih 1 jam. Sementara itu, proses 
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pengolahan CTC, pelayuannya lebih singkat yaitu, 8-11 jam dan diikuti 

dengan proses penggilingan yang sangat kuat untuk mengeluarkan cairan sel 

semaksimal mungkin. Proses selanjutnya adalah pengeringan yaitu proses 

pengolahan yang bertujuan untuk menghentikan proses oksimatis dan 

menurunkan kadar air. Teh kering selanjutnya disortir untuk menghasilkan 

jenis mutu teh tertentu (Rohdiana, 2015). 

 
            (Rohdiana, 2015) 

Gambar 2.1 

Proses pengolahan teh 

2.2 Teh Putih 

      Teh putih berasal dari pucuk daun Camellia sinensis yang sangat muda dan 

masih menggulung, mempunyai rambut-rambut sangat halus berwarna putih 

keperakan, dan pada saat dipetik dihindari dari sinar matahari. Pada saat 

pembudidayaan daun teh muda tersebut dilindungi dari sinar matahari untuk 

mencegah terbentuknya formasi klorofil. Sehingga memberikan penampakan 

berwarna putih pada daun teh muda tersebut (Dias et al, 2013). Teh putih di 

Indonesia dikembangkan di Gambung, Jawa Barat, teh ini diproduksi menjadi teh 

unggulan yang diberi nama Exellent Gamboeng White tea, Premium Tea of 

Indonesia, oleh Pusat Penelitian Teh dan Kina Bandung.  
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 Teh putih mempunyai kandungan polifenol yang lebih tinggi dibanding teh 

lainnya karena tidak melalui proses fermentasi dan oksidasi. Polifenol utama pada 

teh putih terutama derivat dari katekin merupakan antioksidan poten yang 

mempunyai manfaat positif bagi kesehatan. Sifat antioksidan dari teh putih dapat 

mencegah radikal bebas dan menginhibisi stres oksidatif dan inflamasi. Pada saat 

ini stres oksidatif dan inflamasi berkaitan dengan bermacam penyakit antara lain 

penyakit obesitas, dislipidemia, diabetes, kardiovaskular, neurodegeneratif dan 

kanker (Dias et al, 2013). 

 
 (Tan et al, 2017) 

Gambar 2.2 

Teh Putih 

2.2.1  Kandungan Senyawa dalam Teh Putih 

 Camellia sinensis adalah tanaman yang di tumbuhkan dengan berbagai 

cara tergantung dari prosesnya. Pada pembuatan teh hijau prosesnya 

menghindari proses oksidasi, sehingga komponen polifenol khususnya 

katekin tidak berkurang begitu banyak (Saric et al, 2016). Seperti yang 

sudah dijelaskan sebelumnya bahwa proses pembuatan teh putih tanpa 

adanya deaktivasi dari enzim, sehingga kandungan dalam teh putih dapat 

lebih tinggi dari pada teh hijau. (Tan et al, 2016) 
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                      Tabel 2.1 Senyawa kimia yang terdapat di teh putih 

Fitokimia Teh 

Alkaloid 

Asam amino 

Karbohidrat 

Glikosida 

Flavonoid 

Phenolic acid 

Saponin 

Tannin 

Protein 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

            (Towaha, 2013; Martono et al, 2014) 

  Keterangan: 

  (+) terdeteksi  

  (-) tidak terdeteksi 

 Dari tabel 2.1 dapat kita lihat bahwa teh memiliki banyak antibakteri, 

yaitu alkaloid, flavonoid, saponin, dan tannin. 

a. Alkaloid 

      Alkaloid adalah kandungan aktif yang berfungsi sebagai penyegar 

seduhan teh. Alkaloid utama dalam daun teh adalah theobromin, kafein 

dan theofolin. Senyawa  kafein pada teh di pandang sebagai baik tidaknya 

kualitas teh. Kandungan kafein dalam teh tidak ikut terurai selama proses 

pembuatan teh, malah akan berikatan dengan katekin untuk membentuk 

kesegaran dari seduhan teh (Towaha, 2013). 

      Selain untuk kesegaran, alkaloid juga dapat digunakan sebagai anti-

mikroba. Mekanisme anti-mikroba pada penelitian terakhir, menyatakan 

bahwa polyamine, alkaloid, squalamin bekerja dengan menghancurkan 

dinding membran dan membran sitoplasma pada bakteri sehingga dapat 

menyebabkan bocornya sitoplasma dan mematikan bakteri (Cushnie, 

2014). 
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b. Flavonoid 

      Flavonoid adalah salah satu unsur kimia yang ada pada teh. Flavonoid 

sendiri dibagi menjadi menjadi beberapa lagi, sebagaimana ditunjukkan 

pada tabel. 

Tabel 2.2 Kelas dari Flavonoid 

Flavonoid Contoh 

Flavanols EGCG, EG, ECG dan Katekin 

Flavanol  Kaempferol dan Quercetin  

Flavon  Apigenin dan Rutin 

Flavonon  Myricetin 

Anthocyanidin  Malvidin, Cyanidin dan Delphinidin 

(Mahmood et al, 2010) 

      Pada tabel 2.2 kandungan flavonoid yang berperan sebagai antibakteri 

adalah flavanol dan flavonols. Contoh flavanol adalah EGCG 

(Epigallocatechin-3-Gallate). Pada penelitian sebelumnya, EGCG dapat 

menginhibisi pertumbuhan Propionibacterium acnes melalui dua 

mekanisme, yaitu mencegah adhesi bakteri patogen pada sel inang dan 

mempengaruhi reduktase dihydrofolate yang diperlukan bakteri untuk 

sintesis purin dan pirimidin sehingga aktivitas bakteri terhambat (Yoon et 

al, 2012) . 

      Flavonol dan flavonon adalah Kaempferol, Quercetin dan Myricetin. 

Di dapatkan dari penelitian sebelumnya, ketiga komponen dari flavonol ini 

dapat menyerang Staphylococcus aureus sehingga akan efektif bila 

dijadikan bahan antibakteri. Quercetin adalah senyawa flavonoid yang 

sering diteliti mengenai variasi aktfitas biologis termasuk aktivitas 

antimikroba. Tapi aktifitas dari quercetin belom diketahui secara detail, 
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sehingga belum diketahui bagaimana quercetin dapat menjadi antimikroba. 

(Zhang et al, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

                            (Tan et al, 2016) 

Gambar 2.3 

      Kandungan Myricetin, Quercetin dan Kaempherol pada teh putih 

c. Tanin 

      Tanin merupakan senyawa polifenol dengan berat molekul yang sangat 

besar yaitu lebih dari 1000 g/mol dan dapat membentuk senyawa 

kompleks dengan protein. Struktur senyawa tanin terdiri dari cincin 

benzena (C6) yang berikatan dengan gugus hidroksil (-OH). Tanin 

memiliki peranan biologis yang besar karena fungsinya sebagai pengendap 

protein dan penghelat logam (Noer et al, 2018) 

      Secara kimia tannin dibagi menjadi 4 golongan, yaitu tannin 

terhidrolisis, tannin terkondensasi, tannin kompleks dan pseudotanin. 

Tanin memiliki peranan biologis yang komplek dan juga dapat berfungsi 

sebagai antioksidan biologis (Amelia, 2015). 
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      Tanin adalah antimikroba pada ekstrak tumbuh-tumbuhan. Tanin 

bekerja dengan cara meng-inhibisi enzim dan mengubah interaksi 

metabolisme pada membran ataupun dinding sel. Sehingga mampu 

menghambat proses replikasi bakteri (Ribeiro et al, 2018) 

d. Saponin 

      Saponin merupakan senyawa steroid adatu biasa disebut glikosida 

tripenoid yang ditandai dengan adanya rasa pahit. Atau pedas yang dapat 

membentuk buih jika bercampur dengan air. Saponin mampu membunuh 

protozoa dan moluska, antimikroba, antioksidan dan antikarsinogenik 

(Kumoro, 2015). 

      Mekanisme saponin yang berperan dalam antimikroba adalah dengan 

cara membentuk senyawa kompleks dengan membran sitoplasma melalui 

ikatan hidrogen, hal ini dapat menghancurkan sifat permeabilitas dinding 

sel. Akibat sel akan mengalami kematian. (Ratih et al, 2012). 

      Berikut tabel hasil perbandingan antara berbagai senyawa kimia yang 

terdapat dalam teh putih dengan menggunakan berbagai cara 

pengekstrakan. 

Tabel 2.3 Kandungan Bahan Aktif Teh Putih dalam Berbagai Ekstrak 

Fitokimia Metanol Etanol 

Alkaloid + + 

Flavonoid + + 

Saponin - + 

Glikosida - + 

Tannin + + 

Katekin + + 

Karbohidrat - - 

(Sauriasari, 2017; Saha et al, 2015) 
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Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Sauriasari dan Saha 

menujukkan bahwa kandungan senyawa kimia dari ekstrak etanol 70% teh 

putih adalah alkaloid, flavonoid, tannin dan katekin. Sedangkan 

kandungan senyawa kimia dari ekstrak metanol teh putih adalah alkaloid, 

flavonoid, saponin, glikosida, tannin, katekin.  

2.3    Manfaat Teh Putih 

      Seperti halnya jenis teh yang lain teh putih juga bermanfaat bagi kesehatan. 

Teh putih telah digunakan untuk mengobati obesitas dan penyakit penyerta. 

Banyak studi yang dilakukan untuk mengidentifikasi komposisi dari teh putih 

(Van Der Hoof et al., 2012). Manfaat teh putih dapat sebagai proteksi terhadap 

penyakit kardiovaskular, kanker, diabetes melitus, obesitas, sistem saraf pusat,  

penyakit infeksi, antitrombogenik, aktivitas hipotensi, anti inflamansi, aktivitas 

hipokolesterolemia, aktivitas lipolitik, dan anti angiogenik (Dias et al., 2013). 

      Banyak penelitian mempelajari komposisi kimia dari daun teh putih (Camellia 

sinensis). Komposisi utama meliputi protein, polisakarida, polifenol, mineral, 

trace element, asam amino organik, lignan dan metilxantin yaitu kafein, teofilin 

dan teobromin (Moderno et al., 2009). 

2.4  Ekstraksi 

2.4.1 Pengertian Ekstraksi 

      Ekstrasi adalah suatu proses pemisahan bahan campuran dengan pelarut 

yang sesuai. Proses ekstrasi dapat dikatakan selesai bila sudah tercapai 

kesetimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi 

yang ada pada sel tanaman.  



15 

 

 

 

      Metode yang paling digunakan adalah metode maserasi. Proses ekstraksi 

dengan teknik maserasi dilakukan dengan beberapa kali pengocokan atau 

pengadukan pada suhu ruang. Keuntungan cara ini mudah dan tidak perlu 

pemanasan sehingga kecil kemungkinan bahan alam menjadi rusak atau 

terurai. Pemilihan pelarut berdasarkan kelarutan dan polaritasnya 

memudahkan pemisahan bahan alam dalam sampel. Pengerjaan metode 

maserasi yang lama dan keadaan diam selama maserasi memungkinkan 

banyak senyawa yang akan terekstraksi (Susanty, 2016) 

2.4.2 Tujuan Ekstraksi 

      Menurut Kumoro (2015) tujuan dari teknik ekstraksi adalah untuk 

memperoleh bahan aktif yang diinginkan. Semua teknik ekstraksi ditujukan 

untuk : 

a. Mengekstraksi senyawa aktif yang diinginkan dari bagian tanaman  

b. Meningkatkan sensitivitas uji biologi dengan meningkatkan konsentrasi 

senyawa bahan aktif yang ditargetkan 

c. Mengubah senyawa bahan aktif menjadi senyawa yang lebih stabil untuk 

keperluan identifikasi dan pemisahan 

d. Mengembangkan teknik ekstraksi yang baku, mempunyai hasil yang 

konsisten jika diulang dan tidak tergantung pada pembedaan matriks 

sampel tanaman yang diekstraksi.  
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2.5 Propionibacterium acnes 

      Jerawat (Akne vulgaris) adalah penyakit berupa peradangan kronis folikel 

sebasea dengan penyebab multifaktor dan manifestasi klinis berupa komedo, 

papul, pustul, nodul serta kista. Dalam hal ini akne vulgaris juga di sebabkan oleh 

Propionibacterium  acnes. Propionibacterium acnes merupakan mikroorganisme 

yang dapat ditemukan di infra infundibulum dan dapat mencapai permukaan kulit 

dengan mengikuti aliran sebum. Propionibacterium acnes akan meningkat seiring 

dengan meningkatnya jumlah trigliserida dalam sebum (Sitohang et al., 2016). 

 
                  (Bruggeman, 2010) 

Gambar 2.4 

Propionibacterium acne menggunakan mikroskop elektron 

  

2.5.1  Taksonomi 

Klasifikasi Propionibacterium acnes (Bruggeman, 2010): 

Kerajaan : Bacteria  

Divisi    : Actinobacteria  

Kelas    : Actinomycetales  

Bangsa  : Propionibacterineae  

Suku  : Propionibactericeae  

Marga  : Propionibacterium  

Jenis  : Propionibacterium acnes 
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2.5.2  Morfologi 

 Propionibacterium acnes dapat ditemukan di beberapa bagian tubuh 

manusia, seperti rongga mulut, konjungtiva, hidung sampai usus dan saluran 

nafas. Bakteri ini termasuk gram positif, anaerobic dan mikroaerophilic 

berbentuk batang yang dapat memproduksi propionic acid sebagai hasil 

fermentasi dari mikroba. Sekitar 50% normal flora yang ada di tubuh manusia 

merupakan Propionibacterium acnes. Di lain sisi Propionibacterium acnes 

dapat berubah menjadi mikroorganisme patogenik bila jumlah 

Propionibacterium acnes melebihi batas normal sehingga dapat menyebabkan 

aknes vulgaris. Banyaknya Propionibacterium acnes tergantung dari 

kelembapan dan kebersihan kulit wajah. Saat dilakukan pengecatan pada 

Propionibacterium acnes, bakteri ini memiliki beragam warna yang berbeda 

khususnya di bagian wajah (Behzadi et al, 2016). 

a. Dinding sel 

Dinding sel pada gram positif mengandung peptidoglikan, protein 

dan teichoic acid. Setengah dari dinding sel terbentuk dari teichoic acid. 

Kapsul polisakarida dan dinding teichoic acid menutupi bakteri dengan 

lapisan glycan sehingga bakteri tidak kontak langsung dengan lingkunagn 

luar (Mistou, 2016).  

b. Membran sitoplasma 

 Letaknya tepat di bawah dinding sel sifatnya semi selektif permiabel 

karena sifat ini maka membran sitoplasma mempunyai sifat-sifat penting 

dalam pertukaran zat-zat antara dinding sel. Membrane sitoplasma ini 

sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup bakteri karena bila 
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membran ini mengalami kerusakan maka dalam waktu singkat bakteri akan 

mati (Meliawati, 2009). 

c. Mesosom 

      Mesosom adalah bagian dari bakter yang hanya dapat dilihat oleh 

mikrospkop electron sebagai invaginasi membran plasma dan tempat dari 

pernafasan enzim. Bedasarkan morfologi dan strukturnya mesosom dapat di 

klasifikasikan sebagai organel yang terikat oleh membrane sel. Strukturnya 

dapat melebar ke membrane plasma. Mesosom dapat muncul pada bakteri 

positif maupun negatif (Santhana Raj et al, 2007). 

d. Ribosom  

      Ribosom adalah partikel kecil yang tersusun atas protein dan RNA yang 

berfugsi dalam proses translasi. Dalam satu sel dapat mengandung 10.000 

ribosom dan massa dari ribosom bias mencapai 40% dari massa total bakteri. 

(Yuono, 2008). 

e. Nukleoid Bakteri 

      Nukleoid Bakteri adalah inti sel yang berisi DNA, RNA dan terkait 

dengan protein. Nukleoid ini telah di tetapkan sebagai organel yang tidak 

memiliki bentuk dan mengikat DNA secara acak (Meliawati, 2009). 

2.5.3  Habitat Propionibacterium acnes 

Propionibacterium acnes adalah normal flora yang terdapat pada kulit 

manusia dan biasanya ada pada folikel sebasea. Propionibacterium acnes juga 

ada pada rongga mulut, saluran telinga luar, konjungtiva, usus besar, uretra, 

dan vagina (Nazipi et al, 2017). 
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Tabel 2.4 Habitat Propionibacterium acnes pada manusia  

Habitat Propionibacterium acnes 

Kulit +++ 

Mata + 

Kavum oral ++ 

Usus besar +++ 

Vagina + 

(Nazipi et al, 2017) 

2.5.4  Infeksi terkait Propionibacterium acnes  

 Propionibacterium  acnes tumbuh cepat pada kondisi kulit yang anaerob 

yaitu pada saat pori-pori kulit tersumbat akibat adanya produksi kelenjar 

minyak yang berlebih. Bakteri ini juga dapat mensintesis enzim lipase yang 

dapat mengubah triasigliserol pada kelenjar minyak menjadi asam lemak 

bebas yang memacu terjadinya infeksi pada kulit.Infeksi ini membuat jerawat 

makin bertambah parah dan berwana kemerahan (Oakley, 2009). 

  Efloresensi jerawat berupa komedo hitam (terbuka) dan putih (tertutup), 

papul, pustule, nodus, kista, jaringan parut,  perubahan pigmentasi. Komedo 

terbuka (black head), komedo tertutup (white head) merupakan lesi non 

inflamasi, papul, pustul, nodul dan kista merupakan lesi inflamasi (Sitohang et 

al, 2016). 

2.5.5  Tatalaksana Akne Vulgaris 

  Hal pertama yang harus diperhatikan dalam penanganan akne vulgaris 

adalah melihat secara umum morfologi dai akne vulgaris tersebut. Hal ini 

dikarenakan bedanya obat yang harus digunakan ketika akne vulgaris parah 

atau tidak. 

 



20 

 

 

 

 Obat jerawat ada bermacam-macam, seperti topical (retinoid, asam 

azaelat, asam salisilat), topical antibiotik, benzoil peroksida, obat sistemik 

(hormonal) dan obat oral. Pertama ada retinoid, yaitu turunan dari vitamin A 

yang dapat mengurangi komedo dan mencegah terbentuknya mikro-komedo 

yang baru. Beberapa retinoid juga dapat dijadikan anti-inflamasi. Selain 

retinoid ada obat topikal berupa asam azaelat dan asam salisilat. Kedua obat 

topical ini merupakan alternative dari penggunaan retinoid. Hanya saja 

memang kerja dari kedua obat topikal ini tidak seampuh penggunaan retinoid 

(Dawson et al., 2013). 

  Kedua ada topikal antibiotik dan benzoil peroksida. Kedua obat ini 

memiliki cara kerja yang berbeda, hanya saja biasanya dokter mengkombinasi 

kedua obat ini. Hal ini dikarenakan bila hanya meggunakan antibiotik tanpa 

benzoil peroksida dapat meningatkan resistensi bakteri penyebab AV. Tetapi 

bila kedua obat digabungkan, dapat mengurangi kemungkinan resistensi 

bakteri penyebab jerawat (Dawson et al., 2013). 

Tabel 2.5 Klasifikasi Derajat Akne Vulgaris Berdasarkan Jumlah dan Tipe 

Lesi 

Derajat Komedo Kista Lesi 

Inflamasi 

Total Lesi 

Ringan <20 - <15 <30 

Sedang <20-100 - 15-50 30-125 

Berat >100 >5 >50 >125 

(Sitohang et al., 2016) 

2.5.6  Identifikasi Propionibacterium acnes 

Tabel 2.6  Identifikasi Propionibacterium acnes 

Identifikasi Propionibacterium acnes 

Morfologi koloni Sirkuler  

Pewarnaan Gram Gram Positif 

       (Qiong Wu, 2011; Jawetz et al., 2010) 



21 

 

 

 

a. Morfologi koloni 

Propionibacterium acnes berkoloni membentuk sirkuler. Koloni 

tersebut dapat dilihat dengan mata saja tanpa perlu bantuan alat-alat. 

Koloni bakteri dapat berubah dari koloni kecil (putih) menjadi semakin 

besar (kuning tua atau merah muda) dengan menginkubasinya dalam 

waktu lama. Dalam satu koloni, semua sel sama dan merupakan keturunan 

satu mikroorganisme dan mewakili suatu biakan murni (Qiong Wu, 2011). 

b. Pewarnaan gram 

Pewarnaan gram dilakukan untuk menentukan morfologi, struktur, dan 

sifat – sifat dari bakteri. Pada bakteri gram positif jika dilakukan 

pewarnaan menggunakan Kristal violet akan berubah menjadi warna ungu 

karena dinding sel mengikat kristal violet lebih kuat. (Jawetz et al., 2010). 

2.6  Uji Kepekaan Terhadap Antimikroba secara in vitro. 

2.6.1 Metode Dilusi Tabung 

      Metode dilusi tabung adalah metode untuk menguji kepekaan bakteri 

terhadap antimikroba. Metode dilusi tabung dilakukan dengan memasukkan 

sejumlah zat anti mikroba ke dalam medium bakteriologi padat atau cair. 

Biasanya metode ini menggunakan pengenceran 2 kali lipat terhadap zat 

antimikroba. Medium akhirnya diinkubasi dengan bakteri yang akan di uji.  

Tujuan dari Dilusi ini adalah untuk mengetahui seberapa banyak zat 

antimikroba yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan atau bahkan 

membunuh bakteri yang di uji sehingga dapat digunakan untuk mengukur 

Kadar Hambat Minimal (KHM) dan Kadar Bunuh Minimal (KBM) (Jawetz 

et al., 2010).  
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      KHM ditentukan dengan melihat kejernihan dari tabung. Bila masih 

keruh (+) maka terdapat pertumbuhan bakteri pada tabung. Bila tabung 

jernih (-) tidak terdapat pertumbuhan bakteri itulah yang disebut KHM. 

KBM ditentukan dengan ada tidaknya bakteri yang tumbuh pada Nutrient 

agar.  Bila masih terdapat pertumbuhan bakteri (+) pada Nutrient agar 

bukan disebut sebagai KBM. Bila tidak terdapat pertumbuhan bakteri (-) 

pada Nutrient agar disebut sebagai KBM (Chakma et al., 2012). 

2.7  Hubungan Teh Putih terhadap Propionibacterium acne. 

      Pada penelitian sebelumnya, telah ditemukan bahwa kandungan yang dapat 

menurunkan koloni Propionibacterium acne paling ampuh adalah 

epigallocatechin-3-gallate (EGCG). EGCG merupakan salah satu turunan dari 

katekin yang mampu menurunkan Propionibacterium acne dengan melalui dua 

mekanisme. Mekanisme pertama dengan cara mencegah adhesi bakteri pathogen 

pada membrane sel inang. Mekanisme kedua dengan cara mempengaruhi 

reduktase dihydrofolate yang merupakan komponen yang diperlukan bakteri 

untuk mensintesis purin dan pirimidin sehingga aktivitas bakteri terhambat 

(Oktaria et al., 2016).  

      Zat aktif katekin pada teh hijau merupakan senyawa dominan dari polifenol 

pada daun teh (Camellia sinensis) yang berfungsi sebagai antibakteri. Katekin 

terbukti dapat mengurangi produksi sebum, mencegah peradangan dan 

pertumbuhan bakteri di kulit. Telah dibuktikan dengan penelitian sebelumnya 

tentang aktivitas antibakteri dari ekstrak teh hijau. Konsentrasi ekstrak teh hijau 

yang digunakan pada penelitian tersebut sebesar 1%, 3%, 5%,7% dan 9% dalam 

sediaan krim. Hasil penelitian menunjukkan krim yang efektif sebagai krim 
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antijerawat yaitu konsentrasi 7%. Zat antioksidan katekin (polifenol) merupakan 

zat antioksidan yang kuat, lebih kuat daripada vitamin E, C, dan β-karoten 

sehingga digunakan sebagai krim antibakteri (Rizikiyan et al., 2018).  

Tabel 2.7 Kandungan kimia antara teh putih, teh hijau dan teh hitam. 

 Teh Putih Teh Hijau 

Total Katekin 13.22 % 12.95 % 

Epigalokatekin gallat (EGCG) 7,73 % 6.75 % 

Alkaloid 3,6 % 3.15 % 

Flavonoid 18.84 % 12.95 % 

Tannin 17.43 % 2.65 % 

(Ramdani, 2018) 

 Dari uraian di atas peneliti ingin mengetahui apakah teh putih kemasan 

memiliki pengaruh lebih besar terhadap pertumbuhan Propionibacterium acne, 

Karena pada tabel 2.7 dapat dilihat bahwa kandungan katekin pada teh putih lebih 

banyak daripada teh hijau.  


