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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Bab II. Tinjauan Pustaka 

2.1 Teh Hijau (Camellia sinensis L.) 

Teh (Camellia sinensis L.) termasuk salah satu hasil panen komersial yang 

tergolong dalam marga Camellia dan suku Theacea. Sejak 3000 tahun sebelum 

masehi hingga saat ini, teh menjadi salah satu minuman yang paling umum 

dikonsumsi di dunia. Manfaat kesehatan yang didapatkan dari teh berpengaruh 

besar terhadap peningkatan konsumsi teh saat ini.  

 

Gambar 2.1 Daun teh (Foster, 2016) 

Produksi teh dunia meningkat signifikan sebanyak 6% menjadi 5,7 juta ton 

pada tahun 2013. China menjadi negara produsen teh tertinggi dengan produksi 

sekitar 1,9 juta ton, diikuti dengan India sebanyak 1,2 juta ton teh pada tahun 2013. 

Sementara Indonesia sendiri berada di peringkat ke-7 dengan produksi teh sebesar 

152 ribu ton. Pada tahun 2023, produksi teh hitam dan teh hijau masing-masing 

diproyeksi akan mencapai 4,7 dan 2,97  juta ton (Chang, 2015).  

Sentra produksi teh di Indonesia pada tahun 2012-2016 didominasi oleh Jawa 

Barat sebesar 66,67% (Kementerian Pertanian, 2016). Mayoritas produksi teh 

Indonesia adalah teh hitam, kemudian diikuti oleh teh hijau. Sementara berdasarkan
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 jenisnya, hampir 100% tanaman teh yang dibudidayakan di Indonesia merupakan 

varietas Assamica. C. sinensis var. assamica ini diketahui memiliki kandungan 

katekin total pada pucuk teh yang lebih besar dibandingkan C. sinensis var. sinensis. 

Hal ini menjadikan teh Indonesia dikenal memiliki kandungan antioksidan alami 

yang tinggi (Anjarsari, 2016).  

Jenis produk teh secara umum dibagi menjadi 3 macam, yaitu teh hijau (tanpa 

fermentasi), teh oolong (semi fermentasi), dan teh hitam (fermentasi penuh). Teh 

hijau dibuat dengan cara memanggang atau mengukus daun teh segar dengan tujuan 

menonaktifkan enzim yang terkandung di dalamnya sehingga dapat mencegah 

proses oksidasi dari katekin teh. Sementara teh hitam dibuat melalui proses 

fermentasi, dimana daun teh segar digulung dan diremukkan, mengakibatkan 

katekin pada daun mengalami oksidasi oleh polifenol oksidase. Proses fermentasi 

menyebabkan katekin teh, polifenol sederhana, teroksidasi menjadi molekul 

terkondensasi yang lebih kompleks, yang memberikan warna dan rasa yang khas 

pada teh hitam. Teh oolong diperoleh melalui pemanasan singkat daun teh setelah 

proses penggulungan. Proses oksidasi terhenti saat pemanasan sehingga teh oolong 

disebut teh semi fermentasi (Wang et al., 2003). 
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2.1.1 Sistematika Taksonomi Teh 

Kingdom : Plantae 

Divisi : Angiospermae 

Kelas : Dicotyledones 

Bangsa : Parietales 

Suku : Theaceae 

Marga : Camellia 

Spesies : Camellia sinensis 

(Ramalakshmi dan Rao, 2011)  

Secara taksonomi ada 4 jenis dasar tanaman teh yang dikenal secara komersial, 

yaitu tipe Cina (Camellia sinensis var. sinensis), tipe Assam (Camellia sinensis var. 

assamica), tipe Kambodia (Camellia sinensis var. lasiocalyx) dan hibridisasi tipe 

Cina dan Assam (Ramalakshmi dan Rao, 2011). 

2.1.2 Kandungan Kimia Teh 

Komposisi utama dalam teh secara umum yaitu karbohidrat, protein, polifenol, 

kafein, teanin, vitamin dan mineral. Namun senyawa-senyawa tersebut tidak statis 

karena melalui perubahan cepat yang terjadi selama proses produksi serta 

tergantung kondisi perkebunan, cahaya matahari, lokasi, dan varietas. Umumnya, 

lebih dari 90% dari total senyawa polifenol dalam teh adalah flavonoid. Tipe dan 

persentase kandungan flavonoid (polifenol) dalam teh biasanya berbeda-beda 

tergantung pada variasi daun, lingkungan tempat tumbuh, proses pengolahan, 

ukuran bubuk teh dan cara penyeduhan (Ramalakshmi dan Rao, 2011). Kandungan 

kimia daun teh segar berdasarkan bobot keringnya dapat dilihat pada Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1. Kandungan kimia daun teh segar (Ramalakshmi dan Rao, 2011) 

Komponen % bobot kering 

Total polifenol 25-35 

Flavanol  
(-)-Epicatechin 1-3 
(-)-Epicatechin gallate 3-6 
(-)-Epigallocatechin 3-6 
(-)-Epigallocatechin gallate 9-13 
(+)-Catechin 1-2 
(+)-Gallocatechin 3-4 
Flavonol dan flavonol glukosida 0,9-1,0 
Leukoantosianin dan depsida 2-3 
Kategori lain  
Kafein 3-4 
Theanin 1 
Karbohidrat 3 
Protein 15 
Abu 5 
Selulosa 7 
Lignin 6 
Pigmen  0,5 
Lipid  4 

Teh mengandung 30-42% polifenol dalam basis bobot keringnya; yang 

terdapat dalam bentuk katekin. Katekin secara umum termasuk dalam golongan 

senyawa flavonoid golongan flavanol, mempunyai struktur karbon C6-C3-C6 

dengan dua cincin aromatis. Jenis katekin yang paling banyak terdapat dalam teh 

yaitu (-)-Epigallocatechin gallate (EGCG), (-)-Epigallocatechin (EGC), (-)-

Epicatechin gallate (ECG), dan (-)-Epicatechin (EC). Konsentrasi yang tertinggi 

yaitu EGCG, kemudian diikuti EGC, ECG, dan EC dengan kadar lebih rendah  

(Ramalakshmi dan Rao, 2011). Dari berbagai macam katekin tersebut, EGCG 

merupakan katekin yang paling banyak, sekitar 50-80% dari total katekin dalam teh 

hijau. EGCG ini diketahui memiliki aktivitas antioksidan yang paling potensial. 

Sifat penangkap radikal bebas dan antioksidan yang kuat dari EGCG berkontribusi 

akan efeknya mempromosikan kesehatan (Man et al., 2016). 
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Katekin merupakan senyawa yang tidak berwarna dan larut dalam air. Katekin 

berperan dalam memberikan rasa pahit dan sepat pada seduhan teh hijau. Hampir 

semua karakteristik produk teh, termasuk rasa, warna dan aroma, berkaitan 

langsung atau tak langsung dengan modifikasi katekin. Sebagai contoh, penurunan 

katekin dalam  produk jadi teh hitam dikaitkan dengan peningkatan kandungan 

alkohol monoterpen yang dapat meningkatkan kualitas aroma dari teh. Katekin 

sebenarnya tidak hanya terdapat dalam teh, namun juga ditemukan dalam anggur 

merah, apel, anggur, dan coklat. Akan tetapi, hanya teh yang mengandung ke-4 

jenis katekin dengan aktivitas antioksidan terbaik yaitu EGCG, EGC, ECG, dan EC 

(Arts et al., 2000). Secara klasik, dari 4-5 g daun teh kering yang diseduh dengan 

air 300-400 mL mengandung katekin sebanyak 400-500 mg. Namun, hanya 0,1-

1,1% saja dari dosis pemakaian oral yang mencapai sirkulasi sistemik (Krupkova 

et al., 2016). 

Daun teh juga mengandung enzim yang memfasilitasi terjadinya reaksi kimia 

dalam proses perubahan dari daun muda menjadi teh hijau, oolong, dan hitam. 

Proses ini utamanya berpengaruh terhadap kandungan flavonoid dalam produk teh 

(Ramalakshmi dan Rao, 2011).  Teh hijau yang tidak mengalami proses oksidasi 

mengandung katekin dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan teh oolong dan 

teh hitam. Perbedaan kadar katekin berdasarkan jenis teh tersebut dapat dilihat pada 

Tabel 2.2. 

Tabel 2.2. Senyawa katekin yang terdegradasi pada pengolahan berbagai jenis 
teh (Karori et al., 2007) 

Jenis teh 
Kandungan katekin 

sebelum 
pengolahan (%) 

Kandungan katekin 
setelah pengolahan 

(%) 

Katekin terdegradasi 
dalam pengolahan 

(%) 
Teh hijau 13,76 10,04 27,03 
Teh oolong 13,76 9,49 31,03 
Teh hitam 13,76 5,91 57,70 
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2.1.3 Manfaat Teh Hijau 

Dalam beberapa tahun terakhir ini, teh menjadi pusat perhatian dikarenakan 

manfaatnya terhadap kesehatan, utamanya sebagai antioksidan, agen anti-

karsinogenik dan anti-arteriosklerosis. Secara umum dipercaya bahwa flavonoid 

berperan penting dalam manfaat tersebut (Wang et al., 2003).  

Aktivitas antioksidan dari polifenol teh tidak hanya disebabkan oleh 

kemampuannya dalam menangkap superoksida, namun juga dikarenakan 

peningkatan aktivitas enzim pendetoksi seperti glutathione-S-transferase, katalase, 

dan quinine reductase dalam usus halus, hati, dan paru-paru. Aktivitas antioksidan 

dalam teh ini dapat mencegah atherosklerosis, utamanya penyakit arteri koroner 

(Miura et al., 2001) dan memberikan efek perlindungan terhadap kanker (Vasisht 

et al., 2003). Polifenol dalam daun teh memainkan peranan penting dalam 

pencegahan kanker dengan cara mengurangi kerusakan DNA dalam sel dan 

mengurangi aktivasi malignansi kanker.  Polifenol teh mampu melindungi sel epitel 

mammae sapi dari kerusakan oksidatif yang diinduksi hidrogen peroksida secara in 

vitro (Ma et al., 2019). 

Penggunaan rutin ekstrak teh hijau yang kaya katekin diketahui dapat 

menurunkan lemak tubuh, tekanan darah sistolik, dan kolesterol, sehingga dapat 

menurunkan resiko penyakit kardiovaskuler dan obesitas (Nagao et al., 2007). 

Penggunaan minuman yang kaya katekin dinyatakan aman pada pasien anak 

obesitas dan dapat memperbaiki kondisi obesitas dan faktor resiko penyakit 

kardiovaskuler yang serius (Matsuyama et al., 2008). Ekstrak teh hijau juga 

dibuktikan memiliki kemampuan sebagai agen imunomodulator pada pasien yang 

terinfeksi C. albicans melalui peningkatan ekspresi IL-8, IL-17A dan HBD-2 
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(Rahayu et al., 2018). Ekstrak air teh hijau memiliki kemungkinan untuk mencegah 

dan menekan perkembangan kanker dengan cara meningkatkan ekspresi IFN-γ 

(Purwanto et al., 2010).  Manfaat teh hijau sebagai antikanker juga didukung oleh 

hasil penelitian (Schroder et al., 2019) yang menyatakan bahwa EGCG dan 

kuersetin baik dalam bentuk murninya maupun dalam teh hijau memiliki efek 

antikarsinogenik pada sel kanker positif dan negatif reseptor estrogen.  

2.1.4  Seduhan Teh Hijau 

Beberapa penelitian menggunakan metode infusa dalam proses ekstraksi teh 

dikarenakan metode ini paling mendekati cara penggunaan teh dalam konsumsi 

sehari-hari. Menurut Farmakope Indonesia Edisi III (1979), infudasi merupakan 

proses ekstraksi yang umumnya digunakan untuk mengekstrak kandungan zat aktif 

yang larut dalam air dari bahan-bahan nabati dengan suhu 90°C selama 15 menit. 

Untuk mendapatkan kadar katekin yang optimal, penelitian terdahulu melakukan 

modifikasi pada suhu dan waktu yang digunakan. Demir et al. (2015) melakukan 

beberapa macam metode ekstraksi katekin dari daun teh hijau dan menyatakan 

bahwa ekstraksi dengan air pada suhu 80°C selama 40 menit memberikan hasil 

rendemen katekin tertinggi. Sementara itu pada penelitian yang dilakukan oleh 

Balci & Özdemir (2016), kandungan EGCG tertinggi didapatkan pada ekstraksi teh 

hijau pada suhu 95°C selama 20 menit yaitu sebesar 69,7 mg/g bobot kering. 

Perva-Uzunalić et al., (2006) melakukan ekstraksi daun teh hijau dari China 

dengan air (40 ml:1 g) dan melaporkan bahwa efisiensi ekstraksi katekin diperoleh 

pada suhu 80°C selama 20 menit (97%) dan pada suhu 95°C selama 10 menit 

(90%). Pada ekstraksi teh hijau pada suhu  80°C selama 20 menit didapatkan 448 
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g/kg ekstrak kering katekin, 9,1 g/kg ekstrak kering flavonol, dan 16,9 g/kg ekstrak 

kering proantosianidin (Perva-Uzunalic et al., 2006).  

Penelitian lain dilakukan oleh Atoui et al. (2005) dengan cara merendam 15 

gram daun teh dalam 1200 ml air mendidih selama 3 menit. Dari perlakuan tersebut 

diperoleh total kandungan fenolik dalam sampel sebesar 1216 mg GA/240 ml 

dengan nilai EC50 sebesar 0,151 mg ekstrak/mg DPPH atau 1 mg infusa teh hijau 

ekuivalen dengan 0,38 mg kuersetin murni dalam hal kapasitas penangkapan 

radikal DPPH. Senyawa fenolik yang teridentifikasi dalam infusa teh hijau Cina 

dengan LC-DAD-MS yaitu gallokatekin 3-galat, dimer katekin, kafein, 

epigalokatekin 3-galat, mirisetin 3-glikosida, kuersetin 3-glikosida, kaempferol 3-

glikosida, kaempferol 3-rutinosida, ester dari asam kafeat, ester dari asam kumarat, 

dan xanthoxylin (Atoui et al., 2005). 

Determinasi katekin dan glikosida flavonol juga dilakukan oleh Wu et al., 

(2012) dengan cara merefluks 2 gram daun teh kering dari perkebunan teh di China 

dalam 100 ml air pada suhu 100°C selama 2 jam. Dari perlakuan tersebut diperoleh 

katekin total sebesar 113,81-234,71 mg/g bobot kering dan total flavonol sebesar 

4,53-5,43 mg/g bobot kering dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 2.3. 
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Tabel 2.3. Kandungan katekin, glikosida flavon, dan flavonol dalam daun teh 
hijau dengan berbagai varietas (Wu et al., 2012) 

Jenis senyawa Rentang kandungan (mg/g bobot kering) 

Katekin total 113,81-234,71 

GC 5,05-10,52 

EGC 7,13-11,68 

C 1,43-2,83 

EC 3,34-6,64 

EGCG 53,14-126,20 

GCG 21,59-48,02 

ECG 18,21-27,80 

CG 3,29-7,82 

Flavonol total 4,53-5,43 

Myr-rha 0,11-0,24 

Myr-gala 0,25-0,39 

Myr-glu 0,18-0,59 

Que-rha-gala 0,04-1,01 

Que-rha-glu 0,54-1,86 

Vitexin-rha 0,01-0,18 

Vitexin-rha isomer 0,03-0,15 

Rutin 0,59-2,62 

Que-gala 0,35-0,99 

Kae-rutin 0,01-0,06 

Kae-gala 0,01-0,08 

Kae-glu 0,05-0,12 

 

2.2 EGCG 

EGCG mempunyai 3 cincin aromatik (A, B, dan D) yang terhubung oleh cincin 

piran (C) seperti yang terlihat pada Gambar 2.2. Fungsi EGCG terhadap kesehatan 

berkaitan dengan strukturnya ini, misalnya aktivitas antioksidan EGCG disebabkan 

oleh perpindahan atom hidrogen atau reaksi perpindahan elektron tunggal, 

melibatkan gugus hidroksil dari cincin B dan/atau D (Min & Kwon, 2014). 
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Gambar 2.2 Struktur EGCG (Min & Kwon, 2014) 

EGCG mempunyai bioavailabilitas yang rendah, hal ini dikarena rendahnya 

kelarutan EGCG dalam cairan gastrointestinal, absorpsi yang lambat dan susah, 

sistem eliminasi dan metabolisme yang cepat, dan distribusi jaringan yang luas 

(Min & Kwon, 2014). Karakteristik EGCG dapat dilihat pada Tabel 2.3. 

Tabel 2.4. Karakteristik EGCG  
Kategori Keterangan 

Nama IUPAC [(2R,3R)-5,7-dihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-3, 
4-dihydro-2H-chromen-3-yl] 3,4,5-trihydroxybenzoate 

Penampilan Serbuk, berwarna putih hingga merah muda pucat, 
higroskopis 

Rumus molekul C22H18O11 
Bobot molekul 458,4 g/mol 
Titik lebur 218°C 
pH 3,0 – 6,5 (1%) 
Densitas 1.90 g/cm3 (20°C) 
Kelarutan Dalam air (5mg/mL) memberikan larutan berwarna 

kuning pucat cerah. Dalam aseton, etanol, DMSO, 
metanol, piridin, dan THF. 

Penyimpanan 2-8°C, dalam wadah yang tertutup rapat, pada tempat 
yang kering dan sejuk 

 

2.2.1 Aktivitas 

EGCG memiliki peran sebagai antitumor. EGCG menghambat aktivitas 

karsinogen, tumorigenesis, proliferasi, dan angiogenesis, serta menyebabkan 

kematian sel. Efek tersebut terkait dengan modulasi produksi reactive oxygen 
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spesies (ROS) (Min dan Kwon, 2014). EGCG juga memiliki kemampuan untuk 

menetralkan pembentukan ROS dengan menghambat enzim yang menghasilkan 

ROS (misalnya, xantin oksidase, siklooksigenase dan lipooksigenase) (Krupkova 

et al., 2016). 

Secara struktur, EGCG mempunyai gugus hidroksil pada karbon 3’, 4’, dan 5’ 

di cincin B dan bagian gallat teresterifikasi pada karbon 3 di cincin C, yang 

memungkinkan EGCG mempunyai sifat antioksidan. Namun demikian, struktur 

EGCG ini membuatnya rentan terhadap degradasi melalui auto-oksidasi (Krupkova 

et al., 2016).  

Aktivitas antioksidan EGCG tidak hanya melibatkan penangkapan langsung 

ROS tapi juga penghambatan produksi ROS melalui interaksi protein anti- dan pro-

oksidan dan pengkhelatan ion logam yang berpotensi pro-oksidan. Beberapa 

struktur dengan kapasitas mendonorkan atom hidrogen dan elektron penting dalam 

aktivitas EGCG, yaitu gugus trihidroksil pada cincin B (3’4’5’-OH) berperan dalam 

stabilisasi dan delokalisasi elektron, bagian gallat pada posisi 3 di cincin C terkait 

dengan peningkatan sifat penangkapan ROS dan reactive nitrogen species (RNS) 

dan cincin A juga diidentifikasi sebagai situs antioksidan juga (Krupkova et al., 

2016). 

2.2.2 Stabilitas 

Katekin dapat mengalami degradasi yang signifikan selama pemrosesan dan 

penyimpanan teh seperti yang dapat dilihat pada Gambar 2.3. Ketidakstabilan 

EGCG disebabkan oleh dua reaksi utama, yaitu auto-oksidasi dan epimerisasi. 
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a. Auto-oksidasi 

Dalam larutan, katekin terdegradasi dengan cepat melalui auto-oksidasi, 

melibatkan hilangnya atom hidrogen, pembentuk perantara radikal semikuinon, 

superoksida, dan pembentukan produk kuinon teroksidasi, yang mungkin memiliki 

konsekuensi merusak sel dan jaringan. Dimer theasinensin A diidentifikasi sebagai 

produk utama autooksidasi cincin B dalam cairan alkali ringan dengan konsentrasi 

EGCG mikromolar. Degradasi EGCG biasanya disertai dengan perubahan warna 

larutan dari transparan menjadi coklat, menunjukkan adanya struktur dengan berat 

molekul lebih besar, melalui polimerisasi dimer EGCG (Krupkova et al., 2016). 

b. Epimerisasi 

Dalam konsentrasi EGCG milimolar dan ketika auto-oksidasi dicegah oleh 

antioksidan, epimerisasi EGCG ke bentuk trans epimernya (-)-gallocatechin gallate 

(GCG) lebih mungkin terjadi. Epimerisasi EGCG ke GCG lebih disukai pada pH 

<5,5, pada konsentrasi tinggi (larutan mM) atau pada suhu >50°C, misalnya, selama 

autoklaf. Konversi EGCG ke GCG terjadi juga di bawah kondisi anaerob dan 

setelah EGCG distabilkan dengan adanya antioksidan. Trans-epimers katekin tidak 

memiliki efek toksik tetapi memiliki aktivitas biologis yang mirip dengan bagian 

ciscounter mereka. Epimerisasi katekin bisa reversibel (Krupkova et al., 2016). 
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Gambar 2.3 Skema jalur degradasi EGCG dalam berbagai kondisi sekitar 
(Krupkova et al., 2016) 

Kedua reaksi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti keberadaan oksigen, 

antioksidan dan konsentrasi EGCG. Oleh karena itu, stabilitas dan aktivitas biologis 

EGCG dapat dikendalikan oleh kondisi fisikokimia media. 

Berikut hal-hal yang mempengaruhi stabilitas EGCG: 

a. Pengaruh konsentrasi 

Katekin cenderung lebih stabil pada konsentrasi yang lebih besar (milimolar). 

Produk degradasi utama dari EGCG pada konsentrasi mikromolar adalah dimer 

EGCG. Namun pada konsentrasi milimolar yang lebih tinggi, dimer tidak terbentuk, 

EGCG berepimerisasi menjadi GCG, menunjukkan bahwa molekul katekin mampu 

melindungi satu sama lain dari auto-oksidasi (Krupkova et al., 2016). 

b. Pengaruh pH 

EGCG lebih stabil pada pH 2,0-5,5. Studi sebelumnya menunjukkan larutan 

EGCG pada pH 9 terdegradasi sepenuhnya setelah 1 hari sementara pada pH 3 

terdegradasi menjadi 90% dari konsentrasi awal pada hari ke-28. Lingkungan asam 
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meningkatkan stabilitas EGCG sementara lingkungan netral dan basa menyebabkan 

auto-oksidasi pada cincin B dan menghasilkan theasinensin A. Kerentanan terhadap 

oksidasi dan pembentukan radikal bebas disebabkan oleh meningkatnya potensi 

EGCG yang mendonasikan proton dalam cairan alkali. Selain pada lambung (pH ± 

2,5), pH asam juga terjadi di berbagai jaringan tumor yang disebabkan oleh 

produksi asam laktat seluler dan hidrolisis ATP di daerah hipoksia tumor. Berbeda 

dengan pH yang sangat rendah di lambung, pH tumor yang agak asam 

memungkinkan untuk memperpanjang waktu paruh EGCG, yang dapat membantu 

untuk menargetkan subpopulasi sel tumor yang seringkali lolos dari terapi 

konvensional (Krupkova et al., 2016).  

c. Pengaruh suhu 

Suhu termasuk parameter penting yang mengatur stabilitas EGCG dan mode 

degradasinya. EGCG cenderung lebih stabil pada suhu rendah dibandingkan pada 

suhu kamar. Waktu paruh larutan EGCG 109 mM pada 4°C adalah 7 hari, tetapi 

ketika disimpan pada suhu kamar hanya bertahan selama 2 hari. Pada suhu di bawah 

50°C, EGCG mengalami degradasi melalui auto-oksidasi sementara pada suhu 

yang lebih tinggi, epimerisasi lebih banyak terjadi. Oksidasi berlaku di bawah 44°C, 

sedangkan di atas 44°C, epimerisasi dari EGCG ke GCG lebih menonjol. 

Temperatur tinggi dapat digunakan untuk mensterilkan formulasi yang 

mengandung EGCG untuk penyimpanan jangka panjang. Setelah 20 menit autoklaf 

pada 120°C, 75% GTC dengan konsentrasi awal 10,9 mM tetap ada dalam larutan, 

dan kurang dari 12% GCG terbentuk (Krupkova et al., 2016). 
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d. Pengaruh tekanan parsial oksigen 

Tekanan parsial oksigen mungkin memiliki konsekuensi signifikan terhadap 

stabilitas EGCG. Dalam buffer fosfat pH 7,4 jenuh udara (tekanan parsial oksigen 

tinggi), EGCG mengalami auto-oksidasi. Sementara dalam larutan buffer yang 

dibilas dengan nitrogen (tekanan parsial oksigen rendah), EGCG sangat stabil, 

dengan tersisa 95% setelah 6 jam. Tidak ada dimer yang terdeteksi, namun 

terbentuk epimer GCG (Krupkova et al., 2016). 

Berbagai penelitian telah banyak dilakukan untuk mendapatkan cara yang tepat 

dalam meningkatkan kestabilan EGCG. Beberapa solusi yang pernah diterapkan 

untuk mempertahankan stabilitas katekin teh ini yaitu penyimpanan pada suhu 4°C 

dan pengaturan pH larutan sekitar 4. pH mempunyai keuntungan dalam 

mempertahankan keamanan produk terhadap mikroorganisme patogenik dan 

bakteri yang dapat mempengaruhi kualitas teh selama penyimpanan. pH rendah 

mengurangi kebutuhan penggunaan proses bersuhu tinggi seperti sterilisasi 

(Bazinet et al, 2010).  

Penelitian Chen et al. (1998) menunjukkan penambahan 0,2 mg/mL asam 

askorbat dapat meningkatkan stabilitas katekin teh hijau hingga 20 jam. 

Penambahan asam askorbat tidak meningkatkan jumlah total katekin namun 

memperlambat degradasi katekin. Stabilitas katekin bergantung pada kadar asam 

askorbat yang ditambahkan. Asam askorbat secara parsial berfungsi sebagai 

antioksidan dan dapat meregenerasi α-tokoferol dengan mengkonversi radikal 

bebas α-tokoferol menjadi bentuk tereduksinya. Dengan deduksi yang mirip, 

kemungkinan asam askorbat bekerja sebagai reduktan yang dapat melindungi 

katekin teh dan mengolahnya bentuk radikal bebasnya. Kemungkinan lain, asam 
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askorbat dapat menurunkan konsentrasi oksigen terlarut dalam larutan yang 

berkontribusi terhadap penurunan oksidasi katekin. Hal ini juga didukung hasil 

penelitian oleh Fangueiro et al. (2014) yang menunjukkan adanya asam askorbat 

sebagai agen pereduksi memberikan perlindungan besar pada EGCG terhadap 

degradasi. 

Penambahan jus lemon pada minuman teh hingga pH 3,8-4 diketahui dapat 

memperlambat degradasi katekin (Bazinet et al., 2010). Penambahan jus buah 

seperti apricot, delima, dan aloe vera dapat berpengaruh positif terhadap kapasitas 

antioksidan dari minuman yang mengandung ekstrak teh (Nekvapil et al., 2012). 

Adanya pengawet dalam sediaan minuman teh menunjukkan adanya penurunan 

kapasitas antioksidan yang tidak signifikan, lebih rendah dibandingkan minuman 

yang tidak mengandung pengawet (Nekvapil et al., 2012). 

2.3 Lemon (Citrus limon L.) 

 

Gambar 2.4 Buah lemon (RHS, 2019) 

Lemon (Citrus limon (L.) Burm. f.) termasuk jenis spesies citrus yang paling 

penting setelah jeruk dan mandarin, dengan produksi di seluruh dunia mencapai 

16,25 juta ton pada tahun 2014 berdasarkan data FAO (Ledesma-Escobar et al., 

2019).  
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2.3.1 Sistematika Taksonomi Lemon 

Kingdom : Plantae 

Divisi : Magnoliophyta 

Kelas : Magnoliopsida - Dicotyledones 

Bangsa : Sapindales 

Suku : Rutaceae 

Marga : Citrus L. 

Spesies : Citrus limon (L.) Burm. f. (pro sp.) 

(NDPT (National Plants Data Team), 2019) 

2.3.2 Manfaat Lemon 

Buah lemon diketahui mempunyai efek baik terhadap kesehatan dimana sifat 

ini dikaitkan dengan kandungan kimia di dalamnya terutama vitamin C dan 

flavonoid. Secara umum, buah lemon yang kaya akan flavonoid berperan penting 

dalam mengatasi kerusakan akibat radikal bebas dan stress oksidatif serta mencegah 

penyakit seperti obesitas, diabetes, penyakit kardiovaskular, dan beberapa tipe 

kanker tertentu (González-Molina et al., 2010); Ledesma-Escobar et al., 2019). Jus 

lemon juga diketahui secara efektif mampu menghambat pertumbuhan bakteri S. 

aureus, E. faecalis, dan Salmonella spp (Oikeh et al., 2016).  

2.3.3 Kandungan Kimia Lemon 

Buah lemon mengandung banyak komponen kimia penting, termasuk senyawa 

fenolik (utamanya flavonoid) dan nutrient lain seperti vitamin, serat, mineral, 

minyak esensial, dan karetenoid. Lemon merupakan buah yang kaya akan vitamin, 

utamanya vitamin C, sedangkan vitamin lainnya berada dalam jumlah kecil 
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(Gonzales-Molina et al., 2010). Jumlah vitamin C (asam askorbat) yang terdapat 

dalam jus lemon yaitu 61,60±0,11 mg/100 g, jumlah ini merupakan yang terbesar 

dibandingkan pada jenis citrus lainnya (Okwu & Emenikie, 2006).  

Dalam jus lemon, jenis flavonoid yang paling banyak ditemui yaitu flavanon 

(hesperidin, naringin dan eriocitrin), flavon (luteolin) dan flavonol (rutin, kuersetin, 

dan myrecetin) (Escobar et al., 2019). Total kandungan senyawa fenolik dalam jus 

lemon sebesar 579,41±91,14 mg GAE/L dan total kandungan flavonoidnya sebesar 

0,34±3,37 mg kuersetin/L (Irkin et al., 2015). Dalam penelitian tersebut, jus lemon 

memberikan aktivitas antioksidan sebesar 58,31%. Berdasarkan hasil penelitian 

Irkin et al. (2015), jus lemon mengandung hesperidin sebesar 50,623±5,4 ppm dan 

3,72±5,4 ppm rutin hidrat. Sementara Fejzic & Cavar (2014) melaporkan 

kandungan fenolik total dalam jus lemon sebesar 322 mg GA/L (0,46%) dengan 

nilai IC50 78 mg/mL. 

Sindhu & Khatkar (2018) melaporkan setelah penyimpanan jus lemon pada 

suhu ruang selama 15 terjadi penurunan kadar asam askorbat hampir 30% dan pada 

hari ke 30 sudah tidak ada asam askorbat yang terdeteksi. Sementara penyimpanan 

jus lemon dalam kulkas mampu mempertahankan kadar asam askorbat, pada hari 

ke-15 kandungan asam askorbat berkurang hanya 2,27% dan pada hari ke-90  

penurunan asam askorbat yang terjadi sekitar 41%.  

2.4 Jambu Biji (Psidium guajava L.) 

Psidium guajava L. merupakan salah satu tanaman yang termasuk dalam marga 

Psidium dan suku Myrtaceae. P. guajava terdapat pada daerah tropis dan subtropis. 

Kulit dan warna daging buah jambu biji ini bervariasi antar kultivar tergantung dari 

jenis dan jumlah pigmen (Flores et al., 2015). Jambu biji menjadi salah satu 
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tanaman panen yang popular karena ketersediaan sepanjang tahun, harga 

terjangkau, daya tahan selama transportasi dan penanganan (Medina dan Herrero, 

2016). 

 

Gambar 2.5 Buah jambu biji 

2.4.1 Sistematika Taksonomi Jambu Biji 

Kingdom : Plantae 

Divisi : Tracheophyta 

Kelas : Dicotyledones 

Bangsa : Myrtales 

Suku : Myrtaceae 

Marga : Psidium 

Spesies : Psidium guajava (L.)  

(CABI, 2019) 

2.4.2 Manfaat Jambu Biji 

Buah jambu sering disebutkan sebagai “superfruits” karena kapasitas 

antioksidannya yang tinggi, dimana kandungan vitaminnya 4 kali lebih besar 

dibandingkan buah jeruk. Saat ini telah banyak dibuktikan bahwa buah jambu biji 

memiliki aktivitas anti-plasmodial, antiinflamasi, hepatoprotektif, antikanker dan 

antioksidan (Flores et al., 2015). Peng et al. (2013) melaporkan jambu biji 
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memberikan efek perlindungan terhadap kerusakan liver kolestatik yang 

melibatkan inflamasi dan perubahan stress oksidatif. Ekstrak air jambu biji juga 

dapat menurunkan kadar glukosa dan nitrogen urea darah (BUN) secara signifikan, 

meningkatkan level insulin dalam tikus diabetic, dan menurunkan ROS (Lin dan 

Yin, 2012).  

2.4.3 Kandungan kimia 

Buah jambu matang mengandung nutrisi yang sangat baik dan 

direkomendasikan sebagai makanan harian. Buah jambu kaya akan tannin, fenol, 

triterpen, flavonoid, minyak esensial, saponin, karotenoid, asam lemak, serat dan 

vitamin. Jambu juga mengandung sejumlah fosfor, kalsium, zat besi, kalium, dan 

natrium. Jumlah vitamin C dalam jambu dilaporkan lebih tinggi dibandingkan 

lemon (Souza et al., 2019). Buah jambu mengandung asam askorbat dengan kadar 

yang cukup tinggi mulai dari 49,86 mg/100 g (Febrianti et al., 2016) hingga 396,77 

mg/100 g (Medina dan Herrero, 2016).  

Ekstrak air jambu mengandung lebih banyak asam kafeat (67,1 mg/100 g), 

mirisetin (68 mg/100 g), rutin (107,6 mg/100 g) dan kuersetin (133,2 mg/100 g). 

Sementara ekstrak etanolnya mengandung lebih banyak asam sinamat, kumarat dan 

ferulat. Ekstrak air jambu biji memiliki kandungan flavonoid total yang lebih tinggi 

(1175 mg/100 g berat kering) dibandingkan ekstrak etanolnya (Lin dan Yin, 2012). 

Yan et al. (2006) melaporkan jambu biji mengandung antioksidan dalam 

jumlah tinggi yang ditandai dengan kandungan asam askorbat sebesar 132-144 

mg/100 g, 10 kali lebih besar dibandingkan buah lainnya (pisang, buah naga, 

belimbing, dan srikaya) dan kandungan total fenolik yang tinggi (138-179 mg 

GAE/100 g). Jambu biji memiliki IC50 yang paling rendah (1,71-2,11 mg/mL) dan 
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nilai FRAP paling tinggi (1,65-2,09 mg GAE/g) menandakan aktivitas antioksidan 

primer yang tinggi. Hasil penelitian Ademiluyi et al. (2016) juga mendukung 

aktivitas antioksidan yang tinggi dari jambu biji dimana efek penghambatan radikal 

EC50 jambu biji pink sebesar 0,78 mg/ml (DPPH), 5,91 mg/ml (radikal hidroksil), 

dan pengkhelatan Fe2+ 3,70 mg/ml. Sifat reduksi ini berkorelasi signifikan dengan 

total fenol dan flavonoid. Hasil karakterisasi senyawa fenolik dalam buah jambu 

biji dengan kromatografi gas dapat dilihat pada Tabel 2.5.  

Tabel 2.5. Karakteristik buah jambu biji dengan kromatografi gas  (Ademiluyi et 
al., 2016) 

Fenolik Jumlah (mg/100 g bobot kering) 
Katekin 109,8 
Asam protokatekuat 44,8 
Karvakrol 126,1 
Asam p-kumarat 31,4 
Eugenol 162,7 
Asam kafeat 28,4 
Asam rosmarinat 1087,5 
Asam Vrilik 1,3 
Asam ferulat 5,6 x 10-1 
Shogaol 1,5 x 10-2 
Glisitein 3,7 x 10-1 
Isoeugenol 2,4 x 10-3 
Apigenin 1,2 x 10-2 
Diadzein 9,8 x 10-1 

Diketahui terdapat 60 senyawa fenolik dalam buah jambu biji merah muda 

yang berhasil dikarakterisasi dengan MS yaitu golongan flavon, flavanon, flavonol, 

protoantosianidin, dihidrokhalkon, dan antosianidin, serta senyawa non flavonoid 

seperti derivate asam fenolat, stilben, asetofenon, dan benzofenon (Rojas-Garbanzo 

et al., 2017). 

Kuersetin dan derivatnya merupakan jenis flavonoid dalam jumlah terbanyak 

yang terdapat dalam ekstrak jambu biji (Souza et al., 2019). Jambu biji potensial 

menjadi sumber senyawa dengan aktivitas sitoprotektif. Aktivitas ini mungkin 

dikarenakan sifat antioksidan, utamanya terkait dengan flavonoid. Menurut hasil 
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penelitian , aktivitas penangkapan radikal DPPH oleh jambu biji merah lebih baik 

dibandingkan jambu biji putih (Flores et al., 2015). 

Aishah et al. (2016) melaporkan stabilitas jus jambu pada penyimpanan selama 

14 hari. Pada penyimpanan suhu 40°C, kadar vitamin C, total fenolik dan aktivitas 

antioksidan jus masing-masing berkurang sebesar 48%, 38%, dan 38%. Sementara 

pada penyimpanan suhu 50°C, kadar vitamin C, total fenolik dan aktivitas 

antioksidan jus masing-masing berkurang sebesar 79%, 45%, dan 76%. Dari hasil 

ini diprediksi pada penyimpanan dalam kulkas (suhu 5°C) hilangnya kualitas jus 

terjadi pada hari ke-266 untuk aktivitas antioksidan, hari ke-158 untuk vitamin C 

dan hari ke-63 untuk total fenolik. Sementara hasil penelitian Rehman et al. (2014) 

menyatakan kadar vitamin C pada konsentrat jus jambu setelah penyimpanan 30 

hari pada suhu 4°C berkurang sebesar 7%. Hal ini menunjukkan penyimpanan suhu 

rendah lebih mampu mempertahankan kadar vitamin C. 

2.5 Antioksidan 

Radikal bebas dibentuk dalam tubuh sebagai akibat dari stresor internal dan 

eksternal. Antioksidan merupakan senyawa yang berinteraksi dengan radikal bebas 

dan menghentikan reaksi berantainya sebelum molekul penting rusak. Antioksidan 

mengurangi molekul oksidan yang sangat aktif menjadi molekul netral dan dengan 

sendirinya teroksidasi menjadi molekul teroksidasi nontoksik yang dapat didaur 

ulang (Singh et al., 2017). Antioksidan bekerja melalui beberapa mekanisme, antara 

lain menangkap spesies yang menginisiasi peroksidasi, mengkhelat ion logam 

sehingga mereka tidak mampu membentuk spesies reaktif atau mendekomposisi 

peroksida, memadamkan *O2
- mencegah pembentukan peroksida, memutus reaksi 

berantai auto-oksidasi, dan menurunkan konsentrasi O2
 terlokalisasi. Karena 
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kemampuannya tersebut, antioksidan memiliki sifat biologis yang beragam, 

misalnya efek antiinflamasi, antikarsinogen dan antiaterosklerosis, menurunkan 

insidensi penyakit koroner, dan menjaga kesehatan usus dengan modulasi 

kesetimbangan mikroba usus (Oroian dan Escriche, 2015).  

Berdasarkan mekanisme aksinya dalam reaksi oksidasi berantai, antioksidan 

dapat diklasifikan sebagai primer (promotor pemutusan rantai) atau sekunder 

(pencegah). Antioksidan primer mentransfer atom hidrogen atau mendonasikan 

elektron untuk menghambat atau mengeliminasi radikal bebas yang terbentuk 

selama tahap inisiasi atau propagasi, sehingga menginaktivasi spesies reaktif 

dengan resonansi. Reaksi ini menghentikan reaksi oksidasi berantai dengan 

pembentukan senyawa stabil. Sedangkan antioksidan sekunder bekerja dengan cara 

memperlambat kecepatan oksidasi, seperti pembentukan kompleks dengan ion 

logam (misalnya besi dan tembaga) yang mengkatalisis oksidasi; menangkap 

oksigen dan mendeaktivasinya melalui enzim seperti katalase dan glukosa oksidase; 

menyerap UV, dan mendekomposisi hidroksiperoksida (Fernandes et al., 2018).  

Sementara berdasarkan sumbernya, terdapat 2 jenis kategori antioksidan, yaitu 

endogen dan eksogen. Antioksidan endogen dikembangkan oleh sistem biologis 

tubuh sendiri dan termasuk di dalamnya molekul dan enzim antioksidan seperti 

GSH peroksidase (GPX), katalase (CAT), superoxide dismutase (SOD), GSH, dan 

albumin. Sementara antioksidan eksogen umumnya adalah antioksidan dari 

makanan, di antaranya vitamin (vitamin C dan vitamin E), karotenoid (karoten dan 

xanthophyll) dan polifenol (flavonoid, asam fenolat, lignin dan stilben) (Singh et 

al., 2017; Oroian dan Escriche, 2015).  
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2.5.1 Vitamin C 

Asam askorbat atau vitamin C terdistribusi secara luas dalam tanaman (80-90% 

dalam buah dan sayuran) dan hewan. Buah dengan kandungan vitamin C terbanyak 

meliputi blewah, berbagai jenis citrus, kiwi, manga, papaya, nanas, stroberi, jambu, 

dan tomat, sementara pada sayuran meliputi brokoli, kol, paprika merah dan hijau, 

bayam, dan sayuran berdaun hijau lainnya. Struktur asam askorbat dapat dilihat 

pada Gambar 2.6. 

 

Gambar 2.6 Struktur asam askorbat (NCBI, 2019) 

AA sangat mudah teroksidasi, membentuk radikal intermediate dengan 

reaktivitas rendah. Asam askorbat dalam menangkap spesies yang sangat reaktif 

seperti anion superoksida (O2
-), radikal hidroksil (HO●), radikal alkoksil (RO●), 

dan radikal peroksil (ROO●). Reaktivitas rendah dari radikal asam 

semidehidroaskorbat (AA●) dapat menjelaskan efek antioksidan dari AA. Dalam 

makanan, radikal bebas (X●) dapat memulai reaksi berantai dan menyebabkan 

kerusakan pada produk makanan. 

X● + RH → R● + XH 

R● + O2    → ROO● 

ROO● + RH    → ROOH + R● 
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Asam askorbat dapat menghadang radikal tersebut dan menghentikan reaksi 

berantai, dan dengan tidak proprosionalnya radikal askorbat yang terbentuk, 

mengeliminasi elektron tak berpasangan. 

R● + AA → RH + AA●  

ROO● + AA    → ROOH + AA● 

2AA● → AA + DHAA 

(Kall, 2003) 

Asam askorbat juga diketahui dapat menstabilkan EGCG pada berbagai 

kondisi dalam buffer berair dan mencegah auto-oksidasi karena ia teroksidasi 

menggantikan katekin. Namun dengan keberadaan sukrosa, asam askorbat justru 

mengganggu kestabilan katekin pada teh (Krupkova et al., 2016). 

Penambahan asam askorbat 0,1 mg/mL mampu menghambat degradasi 0,1 

mg/mL EGCG dalam buffer fosfat 0,05M pH 6,5 yang disimpan selama 5 jam pada 

suhu 37°C. Pada sampel kontrol, EGCG berkurang menjadi 0,049 mg/mL 

sementara pada penambahan asam askorbat, EGCG yang terukur sebesar 0,098 

mg/mL. Penambahan asam askorbat ini juga meningkatkan aktivitas antibakteri 

MRSA dari EGCG (Hatano et al., 2008). 

2.5.2 Flavonoid 

Flavonoid termasuk produk alami yang termasuk dalam kelas metabolit 

sekunder pada tanaman dengan struktur polifenol. Flavonoid secara luas banyak 

ditemukan dalam buah-buahan, sayuran dan beberapa minuman (Panche et al., 

2016). Struktur kimia utama flavonoid berupa dua cincin enam karbon yang terikat 

melalui tiga unit karbon (C6-C3-C6) yang disebut juga struktur khalkon dan 

tergolong molekul yang tidak stabil. Cincin B dan jembatan 3 karbon didapatkan 
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dari jalur asam sikimat melalui fenilalanin dan asam p-coumaric, sementara karbon 

pada cincin A didapatkan dari jalur asam malonat (asetil-CoA dan 3 malonil-CoA). 

Grup utama dari flavonoid dibagi berdasarkan perbedaan cincin C, substituen OH 

dan ikatan rangkap, yaitu khalkon, flavanon, flavon, flavonol, isoflavon, 

anthosianidin, dan flavanol (Persson, 2013). 

 

Gambar 2.7 Struktur dasar flavonoid dan kelas-kelasnya (Panche et al., 2016) 

Flavonoid diketahui memiliki sifat antioksidan, antiinflamasi, antimutagenik, 

dan antikarsinogenik serta mampu memodulasi fungsi enzim seluler utama. 

Flavonoid juga dikenal sebagai inhibitor yang poten terhadap beberapa enzim, 

seperti xantin oksidase (XO), siklooksigenase (COX), lipooksigenase, dan 

fosfatidil inositol-3-kinase (Panche et al., 2016). Ada 3 sifat signifikan dari 

flavonoid yang menjadikan antioksidan poten yaitu: 
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 Terdiri dari cincin aromatik yang tersubtitusi dengan gugus hidroksil. 

Gugus-gugus ini siap menjalani reaksi redoks, yang mana dengan mudah 

menangkap radikal bebas. 

 Memiliki cincin heterosiklik dan aromatik, beberapa ikatan tak jenuh 

yang bekerja sama mendelokalisasi radikal bebas. 

 Mengandung gugus struktural tertentu yang membentuk kompleks khelat 

logam transisi dan mengatur spesies oksigen reaktif. 

(Mathew et al., 2013) 

Menurut Seyoum et al. (2006), radikal flavonoid mampu menstabilkan dirinya 

melalui 3 reaksi terminasi berbeda, antara lain: 

a) Reaksi kopling antara 2 flavonoid membentuk dimer 

Fl-O• + Fl-O•           Fl-O-O-Fl 

b) Reaksi kopling antara radikal flavonoid dengan radikal DPPH 

Fl-O• + DPPH•           Fl-O + DPPH 

c) Reaksi terminasi dengan melepas atom H radikal membentuk kuinon 

Fl-O• (semikuinon)          Fl=O (kuinon) seperti pada Gambar 2.6. 

                            

 

                                

 Gambar 2.8 Reaksi penstabilan flavonoid membentuk kuinon 

 

 

-H• 
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2.6 Uji Aktivitas Antioksidan 

Keragaman kimia antioksidan (kelimpahan relatif glikosida dan isomernya) 

menimbulkan kesulitan dalam pemisahan dan kuantifikasi antioksidan dari 

makanan atau matriks biologis dimana aksi kombinasinya mungkin lebih relevan. 

Oleh karena itu, lebih disukai untuk mengukur aktivitas antioksidan total langsung 

dari ekstrak tanaman atau cairan biologis. Klasifikasi dasar dari uji antioksidan  

didasarkan pada tipe reaksi yaitu uji berdasarkan transfer atom hidrogen (HAT) dan 

uji berdasar transfer elektron (ET). Uji berdasar HAT di antaranya yaitu uji oxygen 

radical absorbance capacity (ORAC) dan uji total peroxyl radical-trapping 

antioxidant parameter (TRAP). Sementara uji berdasar ET di antaranya uji 

ABTS/Trolox-equivalent antioxidant capacity (TEAC), uji DPPH, uji ferric 

reducing antioxidant power (FRAP), dan uji cupric reducing antioxidant capacity 

(CUPRAC) (Apak et al., 2013).  

2.6.1 Uji Penangkapan Radikal DPPH 

Uji DPPH sangat popular dan paling sering digunakan karena mudah dilakukan 

dan biaya yang terjangkau. Uji DPPH mengukur sifat antioksidan suatu senyawa 

berdasarkan kemampuan mereka dalam menangkap radikal 2,2-difenil-1-

pikrilhidrazil (DPPH•). Radikal bebas DPPH dapat menerima atom hidrogen atau 

elektron kemudian membentuk molekul DPPH non radikal. DPPH merupakan 

radikal stabil dengan warna ungu gelap (Apak et al., 2013). Senyawa radikal DPPH 

mengabsorpsi sinar tampak pada panjang gelombang 515-517 nm dengan warna 

violet-merah. Namun jika dicampur dengan senyawa yang mampu mengubah 

radikal DPPH menjadi non radikal, warna violet akan memudar menjadi kuning 

pucat. Reaksi yang berlangsung selama uji DPPH merupakan pemindahan atom 
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hidrogen antara radikal dan larutan senyawa (Sanchez, 2002). Gambar 2.9 

menunjukkan terjadi pemindahan atom hidrogen dari senyawa antioksidan dan 

berikatan dengan nitrogen pada DPPH. 

 

Gambar 2.9 Efek penangkapan radikal DPPH oleh antioksidan (AH) (Gulcin, 
2012) 

Senyawa antioksidan dapat mendonorkan atom hidrogen dan  elektron 

sehingga kapasitas antioksidan dapat dievaluasi dengan metode DPPH. 

Kemampuan senyawa menangkap radikal umumnya diekspresikan dengan 

parameter konsentrasi efisiensi (EC50) atau konsentrasi penghambatan (IC50) . Nilai 

IC50 merupakan nilai konsentrasi senyawa antioksidan yang mampu mereduksi 

50% dari konsentrasi awal radikal DPPH (Litescu et al., 2010). 

Kelebihan uji DPPH yaitu sederhana dan dapat dilakukan dengan cepat, serta 

instrumen dan bahan yang diperlukan mudah tersedia. Sementara kekurangannya 

adalah DPPH mudah rusak oleh cahaya sehingga uji ini perlu dilakukan di ruang 

gelap, selain itu DPPH juga rentan terhadap oksigen (Karadag et al., 2009). 

2.6.2 Spektrofotometri 

Senyawa radikal DPPH dapat mengabsorpsi sinar tampak pada panjang 

gelombang 515-517 nm sehingga dalam pengukuran absorbansinya dapat 
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dilakukan dengan metode spektrofotometri menggunakan instrumen 

spektrofotometer. 

Teknik spektroskopi merupakan salah satu teknik analisis fisiko-kimia yang 

mengamati tentang interaksi atom atau molekul dengan radiasi elektromagnetik 

(REM). Interaksi REM dengan molekul akan menghasilkan satu atau dua macam 

dari tiga kemungkinan, yaitu hamburan (scattering), absorpsi (absorption), dan 

emisi (emission) REM oleh atom atau molekul yang diamati. Hamburan REM oleh 

atom atau molekul mendasari spektrofotometri raman, absorpsi mendasari 

spektrofotometri UV-Vis dan inframerah,  sementara absorpsi yang diikuti emisi 

mendasari fotoluminensi (Mulja dan Suharman, 1995).  

Salah satu jenis spektrofotometri yaitu spektrofotometri UV-Vis. 

Spektrofotometri UV-Vis merupakan teknik analisis spektroskopik menggunakan 

sumber radiasi elektromagnetik ultra violet dekat (190-380 nm) dan sinar tampak 

(380-780 nm) dengan memakai instrumen spektrofotometer. Senyawa yang akan 

dianalisis dengan spektrofotometer UV-Vis harus mempunyai gugus kromofor.  

Kromofor mampu  mengabsorpsi radiasi UV-Vis. Pada senyawa organik terdapat 

pula gugus auksokrom, yaitu gugus fungsional dengan elektron bebas, seperti –OH, 

O-NH2, dan OCH3. Terikatnya gugus auksokrom oleh gugus kromofor akan 

mengakibatkan pergeseran pita absorpsi menuju panjang gelombang lebih panjang 

disertai peningkatan intensitas.  

Analisis dengan spektrofotometri UV-Vis melibatkan pembacaan absorban 

radiasi elektromagnetik oleh molekul, dikenal sebagai nilai absorbansi (A) tanpa 

satuan, atau radiasi elektromagnetik yang diteruskan, dikenal sebagai trasmitan 

dengan satuan persen (%T). Absorbansi merupakan nilai logaritma dari 1/T. Nilai 
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absorbansi dipengaruhi oleh absorbansi molar, konsentrasi, dan tebal larutan bahan. 

Pembacaan absorbansi pada rentang 0,2-0,8 atau transmitan pada rentang 15%-65% 

akan memberikan persentase kesalahan analisis yang dapat diterima (0,5-1%) untuk 

ΔT=1%. 

Menurut Gandjar dan Rohman (2010), ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam analisis spektrofotometri UV-Vis, yaitu waktu operasional dan 

panjang gelombang maksimum. Waktu operasional (operating time) biasa 

digunakan untuk pengukuran hasil reaksi atau pembentukan warna, dengan tujuan 

untuk mengetahui waktu pengukuran yang stabil. Waktu operasional ini dapat 

ditentukan dengan mengamati nilai absorbansi selama selang waktu tertentu, 

umumnya setiap 5 menit selama 60 menit. Gambar 2.10 menunjukkan penentuan 

waktu operasional dengan menghubungkan waktu pengukuran dengan absorbansi 

senyawa. 

 

 
 
 
 
 

 
 

Gambar 2.10 Salah satu bentuk kurva waktu operasional 

Pengukuran absorbansi sebaiknya dilakukan pada panjang gelombang 

maksimum karena pada panjang gelombang ini kepekaan maksimal dan kesalahan 

yang disebabkan pemasangan ulang panjang gelombang akan kecil sekali. Panjang 

gelombang maksimal dapat diketahui dari proses scanning larutan baku pada 

konsentrasi tertentu. 

Absorbansi 

Waktu operasional  
 

Waktu pengukuran 
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2.7 Uji Pengukuran Kadar EGCG 

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai metode analisis dikembangkan untuk 

menentukan kandungan katekin dalam teh hijau dan produk makanan yang 

mengandung katekin teh. Kromatografi cair dan elektroforesis kapiler menjadi 

teknik yang paling sering digunakan dalam pemisahan, identifikasi, dan 

kuantifikasi katekin. Kromatografi cair biasanya dipasangkan dengan detektor UV-

Vis, photo diode array (PDA), elektrokimia (ED), dan spektrometri massa (MS). 

Metode lain seperti kromatografi gas, kromatografi lapis tipis, kromatografi kertas, 

spektrofotometri, spektroskopi nuclear magnetic resonance (NMR) dan 

spektroskopi Fourier Transform-Near Infrared (FT-NIR) juga dikembangkan 

untuk mendeterminasi katekin (Ananingsih et al., 2013).  

Penggunaan HPLC banyak diminati karena mampu memisahkan dan 

mendeteksi berbagai jenis katekin yang ada dalam sampel dengan cepat dan hasil 

yang baik. HPLC menawarkan kombinasi antara kecepatan, reprodusibilitas, dan 

sensitivitas. Metode HPLC-MS yang dikembangkan oleh Pekal et al. (2012) 

mampu mendeteksi dan mengkuantifikasi katekin (C, EC, EGCG) dan flavonoid 

lain seperti kuersetin, mirisetin, hesperetin, dan naringenin dalam infusa teh hijau 

beraroma (Pekal et al., 2012). 

Akan tetapi dengan berbagai kelebihannya, metode HPLC juga memiliki 

kekurangan, di antaranya biaya penggunaan alat, pelarut, dan fase gerak yang 

mahal, serta dibutuhkan keterampilan lebih dalam pengoperasional alatnya 

(McMaster, 2007). Oleh karena itu pada kondisi tertentu, dikembangkan metode 

lain yang memerlukan biaya lebih murah namun tetap dapat memisahkan dan 
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mendeteksi bahkan mengkuantifikasi katekin dalam teh dengan baik, salah satunya 

yaitu kromatografi lapis tipis. 

2.7.1 Kromatografi Lapis Tipis-Densitometri 

Kromatografi merupakan prosedur pemisahan zat terlarut oleh suatu proses 

migrasi dalam sistem yang terdiri dari dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. 

Kromatografi lapis tipis (KLT) menjadi salah satu teknik pemisahan yang paling 

popular dan digunakan secara luas karena beberapa kelebihannya seperti 

kemudahan penggunaan, efektivitas biaya, sensitivitas tinggi, kecepatan 

pemisahan, dan kapasitasnya dalam menganalisis banyak sampel secara simultan. 

KLT dapat digunakan untuk pemisahan, isolasi, identifikasi, dan kuantifikasi 

komponen dalam campuran (Grillini, 2006). 

Pada kromatografi lapis tipis, satu fase berada tetap pada sebuah lempeng (fase 

diam) sementara fase lainnya (fase gerak) bergerak dan bermigrasi melalui fase 

diam. Larutan sampel yang ditotolkan pada fase diam akan terelusi oleh fase gerak 

sehingga terjadi pemisahan senyawa (Spangenberg et al., 2011). Pemilihan fase 

gerak yang digunakan tergantung macam dan polaritas zat-zat kimia yang 

dipisahkan (Mulja dan Suharman, 1995). Hasil pemisahan pada kromatografi lapis 

tipis berupa kromatogram dengan penampakan bercak-bercak terpisah. Bercak-

bercak ini dapat divisualisasi secara fisika atau kimia. Secara fisika yaitu dengan 

melihat bercak yang mengalami pemadaman atau mengalami flouresensi pada 

panjang gelombang 254 nm atau 366 nm. Sedangkan visualisasi secara kimia 

dengan mereaksikan kromatogram dengan pereaksi warna sehingga memberikan 

warna atau flouresensi spesifik (Mulja dan Suharman, 1995).  
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Dari kromatogram diukur jarak migrasi dari masing-masing bercak dan 

dibandingkan dengan jarak migrasi fase gerak. Nilai ini dikenal dengan istilah 

faktor retardasi (Rf). 

𝑅𝑓 =
𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑚𝑖𝑔𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛

𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑚𝑖𝑔𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑔𝑒𝑟𝑎𝑘
 

Untuk tujuan analisis kualitatif dapat dilihat nilai faktor retensi relatif (Rx), 

yaitu perbandingan jarak migrasi sampel dengan jarak migrasi pembanding standar. 

𝑅𝑥 =  
𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑚𝑖𝑔𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛

𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑚𝑖𝑔𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟
 

Untuk keperluan kuantifikasi, lempeng KLT dapat dipindai dengan 

densitometer. Alat ini akan membaca lempeng dan menghasilkan luaran yang mirip 

dengan pemindaian UV terhadap lempeng. Densitometer sangat sensitif dan juga 

nondestruktif (Grillini, 2006). Pengukuran dengan densitometer secara langsung 

atau tanpa melalui proses derivatisasi dapat dilakukan jika substansi yang 

terpisahkan mengabsorbsi UV atau sinar tampak atau dapat tereksitasi untuk 

berflouresensi. Dengan densitometer atau scanner, jejak pada lempeng KLT dapat 

dievaluasi dengan mencatat cahaya yang dipantulkan/dipancarkan ketika berkas 

cahaya sempit dari panjang gelombang tunggal dipindahkan melintasi pelat. 

Fotomultiplier mengubah cahaya menjadi sinyal listrik, sebagai fungsi jarak 

migrasi menghasilkan kurva analog dari kromatogram. Setelah integrasi data 

mentah, ketinggian puncak dan/atau area dapat dikuantisasi (Reich dan Maire-

Widmer, 2017). 

Kuantitatif KLTKT menggunakan pemindai densitometer dapat memberikan 

hasil analisis yang sebanding dengan kromatografi gas dan kromatografi cair 

kinerja tinggi ketika dilakukan secara optimal. KLT kinerja tinggi modern 
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merupakan metode efisien, instrumental, dan kuantitatif yang dilakukan pada 

lapisan yang disusun oleh partikel dengan diameter yang lebih kecil, 5 µm 

dibandingkan dengan 12-20 µm pada KLT konvensional. Distribusi ukuran 

partikelnya lebih kecil, lapisan lebih tipis, dan jarak pengembangan lebih pendek, 

mengarahkan pada efisiensi pemisahan yang lebih besar, pemisahan lebih cepat, 

dan peningkatan batas deteksi (Sherma, 2000). 

Sugihartini et al. (2016) mengembangkan metode analisis EGCG dalam 

ekstrak teh hijau dengan KLT-Densitometri. Pada metode ini digunakan fase gerak 

toluene, aseton, dan asam format dengan perbandingan 5:6:1. Sementara pada 

metode yang dikembangkan oleh Ligor et al. (2008) digunakan fase gerak 

aseton:kloroform:air dengan perbandingan 80:20:10 v/v. Hasil elusi menunjukkan 

terjadi pemisahan antara flavonoid-flavonoid yang ada dalam produk teh dengan 

urutan mulai Rf terdekat yaitu mirisetin, rutin, katekin, kafein, kuersetin, dan 

kaempferol.  

2.7.2 Validasi Metode KLT 

Validasi suatu prosedur analisis adalah proses yang ditetapkan melalui kajian 

laboratorium bahwa karakteristik kinerja prosedur tersebut telah memenuhi 

persyaratan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Menurut United Stated 

Pharmacopeia 40 parameter validasi metode analisis ada beberapa hal yaitu: 

a. Akurasi  

Akurasi suatu prosedur analisis adalah tingkat kedekatan antara hasil pengujian 

dengan prosedur yang sedang divalidasi terhadap nilai yang benar. Dokumen ICH 

merekomendasikan bahwa akurasi ditetapkan dengan menggunakan minimal 9 

penetapan meliputi 3 tingkat konsentrasi berbeda yang telah ditetapkan (misalnya 
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3 konsentrasi dan 3 replikasi untuk masing-masing konsentrasi). Penilaian akurasi 

dapat dilakukan dengan berbagai cara ternasuk menilai persen perolehan kembali 

dari berbagai rentang pengujian atau menilai linearitas hubungan antara konsentrasi 

yang dihitung terhadap konsentrasi sebenarnya. Hasil perolehan kembali harus 

memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sesuai dengan kadar analit yang 

digunakan, seperti yang tertera pada Tabel 2.5. 

Tabel 2.6. Perolehan kembali yang diharapkan sebagai fungsi konsentrasi 
analit (AOAC, 2013) 

Concentration Rekoveri rata-rata, % 
100% 98-101 
10% 95-102 
1% 92-105 
0,1% 90-108 
100 ppm (mg/kg) 85-110 
10 ppm (mg/kg) 80-115 
1 ppm (mg/kg) 75-120 
10 ppb (µg/kg) 70-125 

b. Presisi  

Presisi prosedur analisis adalah tingkat kedekatan diantara hasil uji individu 

bila prosedur diterapkan berulangkali terhadap sampel ganda atau sampel yang 

homogen. Presisi biasanya dinyatakan sebagai simpangan baku atau simpangan 

baku relatif (koefisien variasi) dari satu seri pengukuran. Presisi merupakan ukuran 

tingkat reprodusibilitas atau repetabilitas prosedur analisis dalam kondisi kerja 

normal. Dokumen ICH merekomendasikan bahwa repetabilitas ditentukan dengan 

menggunakan minimal 9 penetapan meliputi suatu rentang konsentrasi khusus 

untuk prosedur (misalnya 3 konsentrasi dan 3 replikasi untuk masing-masing 

konsentrasi atau minimal 6 penetapan pada konsentrasi uji 100%). Parameter yang 

biasa digunakan untuk presisi menurut AOAC adalah nilai RSD. 
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Tabel 2.7. Presisi (repeatibilitas) yang diharapkan sebagai fungsi konsentrasi 
analit (AOAC, 2013) 

Concentration RSD, % 

100% 1 
10% 1,5 
1% 2 
0,1% 3 
100 ppm (mg/kg) 4 
10 ppm (mg/kg) 6 
1 ppm (mg/kg) 8 
10 ppb (µg/kg) 15 

c. Spesifisitas dan Selektivitas 

Dokumen ICH mendefinisikan spesifisitas sebagai kemampuan metode untuk 

membedakan secara tepat suatu analit dengan komponen lain yang diperkirakan ada 

sebagai cemaran, hasil degradasi dan matriks sampel. Dokumen ICH menyatakan 

jika digunakan prosedur kromatografi maka kromatogram harus disertakan untuk 

menunjukkan derajat selektivitas dan puncaknya harus diberi tanda. Parameter yang 

digunakan untuk selektivitas adalah nilai resolusi (Rs). Resolusi dinyatakan sebagai 

fungsi dari kedua jarak pemisahan absolut yang dinyatakan sebagai waktu retensi 

(menit) dari dua puncak, t1 dan t2, dan lebar garis dasar, W1 dan W2, dari analit dan 

puncak terdekat, sesuai dengan rumus berikut: 

𝑅𝑠 =  
2 (𝑡2 − 𝑡1)

(𝑊1 + 𝑊2)
 

Resolusi yang dicari biasanya minimal 1,5. FDA menyarankan Rs minimal 2 

untuk semua senyawa yang menyertai bentuk sediaan obat aktif, sementara untuk 

senyawa yang umumnya terdapat dalam makanan atau spesimen botani Rs minimal 

adalah 1,5 (AOAC, 2013). 

d. Linearitas dan Rentang  

Linearitas adalah kemampuannya untuk menunjukkan hasil uji baik secara 

langsung maupun melalui transformasi matematik yang tepat proporsional terhadap 
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konsentrasi analit dalam sampel dalam rentang yang diberikan. Rentang adalah 

interval antara batas tertinggi dan batas terendah dari kadar analit yang telah 

dibuktikan dapat ditentukan dengan presisi, akurasi, dan linearitas yang sesuai 

menggunakan prosedur analisis yang ditetapkan. ICH merekomendasikan bahwa 

linearitas ditetapkan dengan menggunakan minimal 5 konsentrasi yang digunakan 

secara normal. 
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