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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Penelitian Terdahulu  

 Terdapat perbedaan bermakna dari jus tomat dan jus apel sebagai bahan alami 

pemutih gigi. Tomat memiliki pH yang sama dengan jus apel, namun jus tomat 

lebih cepat memutihkan gigi. Hal ini disebabkan karena kandungan enzim 

peroksidase pada jus tomat yang membantu hidrogen peroksida dalam 

mempercepat proses memutihkan gigi (Lamuhu et al., 2016).  

 Buah tomat (Lycopersicon esculentum Mill.) mengandung glukosa oksidase, 

katalase, peroksidase dan hidrogen peroksida (Andayani et al., 2008). Hidrogen 

peroksida dalam buah tomat ini untuk proses pemutihan gigi secara ekstrinsik 

(Saputro, 2009). Kandungan hidrogen peroksida mampu merusak molekul- 

molekul zat warna sehingga mampu memberikan efek pemutih pada gigi. Sehingga 

kandungan hidrogen peroksida dan peroksidase pada tomat dapat digunakan 

sebagai bahan alternatif untuk memutihkan gigi (Mala et al., 2017).

 Mardhiyah (2012) mengatakan bahwa perendaman gigi dalam ekstrak tomat 

100 % selama 3 hari lebih efektif dan sudah cukup maksimal untuk dapat 

memberikan efek pemutihan pada gigi secara in vitro. Efek bleaching dalam 

ekstrak buah tomat pada lama perendaman 3 hari sudah cukup maksimal.  

B. Landasan Teori  

1. Tomat  

Solanum lycopersicum L. biasa dikenal dengan nama tomat. Tomat tumbuh 

di Amerika Tengah, Amerika Selatan, Eropa, Asia. Sebagian sentra penanaman 

tomat berada di daerah dengan kisaran ketinggian 1.000-1.250 meter di atas 

permukaan laut (Agromedia, 2007). 
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Gambar 2.1. Buah tomat (dokumentasi pribadi) 

 

Secara taksonomi tomat termasuk dalam klasifikasi sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Divisi   : Magnoliophyta 

Subdivisi  : Spermatophyta 

Kelas   : Magnoliopsida 

Ordo   : Solanales 

Sub ordo  : Asteridae 

Famili   : Solanaceae 

Genus   : Solanum  

Spesies  : Solanum lycopersicum L. (Depkes RI, 1977) 

 

Dalam satu kuntum bunga terdiri dari 5-6 helai mahkota yang berwarna 

kuning cerah dan daun kelopak berjumlah 5 buah berwarna hijau dan terletak 

di bagian bawah atau pangkal bunga. Daun tomat berwarna hijau dan berbulu 

dan tumbuh di dekat ujung dahan atau cabang. Buahnya memiliki bentuk 

bervariasi mulai bulat halus, bulat lonjong, bulat pipih, atau oval. Buah yang 

masih muda berwarna hijau muda sampai hijau tua, berbulu, dan memiliki rasa 

asam, getir, dan berbau tidak enak karena mengandung lycopersicin. 

Sementara itu, buah yang sudah tua warnanya menjadi sedikit kuning, merah 

cerah atau gelap, merah kekuning-kuningan, atau merah kehitaman dan rasanya 

pun menjadi enak karena semakin matang kandungan lycopersicinnya 

menghilang. Buahnya memiliki daging buah yang lembut, lunak, dan kadang 
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kadang banyak mengandung biji. Batang tomat berwarna hijau dengan bentuk 

persegi empat hingga bulat. Tomat memiliki akar tunggang yang bisa tumbuh 

menembus tanah, sekaligus akar serabut (akar samping) yang bisa tumbuh 

menyebar ke segala arah (Agromedia, 2007). 

Buah tomat memiliki beberapa varietas. Buah tomat menurut 

bentuknya, dapat digolongkan menjadi: (1) Tomat cherry (Lycopersicon 

esculentum Mill, var. Cerasiforme (Dun) Alef), bentuknya seperti kelengkeng; 

(2) Tomat tegak (Lycopersicon esculentum Mill, var.validim Bailey); (3) 

Tomat kentang atau Tomat daun lebar ( Lycopersicon esculentum Mill, 

var.grandifolium Bailey); (4) Tomat apel atau pir (Lycopersicon esculentum 

Mill, var.pyriforme Alef); (5) Tomat Biasa (Lycopersicon esculentum Mill, 

var.commune). Beberapa perusahaan mancanegara mulai mengembangkan 

berbagai benih tomat hibrida, di antaranya jenis Safira, Presto, Jelita, Mahkota, 

Arthaloka, Idola, Permata, Mitra, Artana, Pepe, Donna, Glory, dan lain-lain 

(Agromedia, 2007). 

Buah tomat (Solanum lycopersicum L.) mengandung hidrogen 

peroksida, peroksidase (Pratiwi, 2009). 

 

   Table 2.1. Komposisi kimiawi tomat dalam 100 gram buah 

Komponen Kadar 

Hidrogen Peroksida  

Peroksidase 

Energi 

Protein  

Lemak  

Karbohidrat 

Kalsium  

Fosfor  

Zat besi  

Vitamin A 

Vitamin B1  

Vitamin C 

Air   

4000 nmol 

3.105 U 

20,00 kal 

1,00 g 

0,30 g 

4,20 g 

5,00 mg 

27,00 mg 

1.500,00 SI 

0,06 mg 

40,00 mg 

94,00 g 

sumber: Pratiwi, 2009 

 

Buah tomat (Solanum lycopersicum L.) memiliki kandungan glukosa 

oksidase, katalase, peroksidase dan hidrogen peroksida (Saputro, 2009).    

Formulasi Gel Ekstrak..., Desiana Nur Handayani, Fakultas Farmasi UMP, 2018



 6 
 

2. Gigi  

Sebagian besar gigi berasal dari mesoderm dan sisanya berasal dari 

ectoderm. Gigi tertanam di dalam tulang rahang bawah dan atas serta tersusun 

dalam dua lengkung. Lengkung rahang atas lebih besar daripada lengkung 

rahang bawah, sehingga kedudukan gigi bawah agak dilampaui gigi atas. 

Bentuk gigi berbeda-beda sesuai dengan fungsinya. Gigi seri (tengah, lateral) 

untuk memotong, gigi taring yang runcing untuk menahan dan merobek 

makanan dan geraham (molar) untuk menghaluskan makanan, sehingga 

permukaannya mempunyai beberapa tonjolan. Gigi seri dan taring mempunyai 

2 akar dan molar atas mempunyai 3 akar. Walaupun bentuknya berbeda-beda, 

semua mempunyai susunan yang sama. Gigi terdiri atas:  

1. Mahkota gigi (mahkota klinis) yaitu bagian yang menonjol diatas gusi 

(gingiva), sedangkan mahkota anatomis adalah bagian gigi yang dilpisi 

email. 

2. Akar gigi yaitu bagian yang terpendam dalam alveolus pada tulang maksila 

atau mandibula.  

3. Leher gigi (serviks) yaitu tempat bertemunya mahkota (anatomis) dan akar 

gigi (Nurzaman et al., 2012). 

 

Warna alami enamel adalah putih translusen dan warna struktur gigi di 

bawah enamel cenderung tampak. Dentin berada di bawah enamel, dengan 

warna normal kekuningan, tetapi oleh karena struktur porous dan adanya 

persyarafan gigi akan menembus warna dentin yang menyebabkan warna gigi 

menjadi lebih gelap sampai kearah kuning kecoklatan. Hal ini seiring dengan 

pertambahan usia. Perawatan saluran akar cenderung membuat gigi menjadi 

lebih gelap karena syaraf yang mati dapat terdorong saat perawatan saluran 

akar sehingga warna gigi berubah menjadi kecoklatan oleh karena syaraf 

tersebut dapat menembus tubuli dentin di sekitarnya. 

Beberapa jenis gigi non-manusia yang telah digunakan sebagai substrat 

untuk percobaan in vitro dan in situ. Contoh umum adalah primata, sapi, babi, 

kuda, dan gigi hiu. Namun, gigi sapi telah menjadi pengganti yang paling 
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banyak digunakan untuk gigi manusia dalam studi kedokteran gigi dan 

penggunaannya telah meningkat secara drastis dalam 30 tahun terakhir. Gigi 

sapi mudah didapat dalam jumlah banyak, dalam kondisi baik dan dengan 

komposisi yang lebih seragam dibanding gigi manusia. Selanjutnya, gigi sapi 

memiliki permukaan datar yang relatif besar, dan tidak memiliki lesi karies dan 

cacat lainnya yang dapat mempengaruhi hasil. Meskipun gigi sapi telah umum 

digunakan, beberapa kekhawatiran tentang penerapan data yang diperoleh dari 

sapi ke gigi manusia telah meningkat, karena struktur kimia dan strukturnya 

tidak identik. Studi yang membandingkan kedua substrat telah dilakukan dan 

dipublikasikan di berbagai bidang penelitian gigi (Yassen et al., 2011). 

 

Gambar 2.2 spesimen gigi seri sapi (Wang et al., 2012) 

   

  Gigi seri sapi dibagi menjadi sembilan bagian yang terdiri dari garis 1 

menunjukkan garis mesial/ tengah sepertiga, garis 2 menunjukkan garis tengah/ 

distal sepertiga; garis 3 menunjukkan garis oklusal / tengah sepertiga; garis 4 

menunjukkan garis tengah/ serviks sepertiga (a) selanjutnya, masing masing 

bagian yang sama-sama terpilih (b), bagian tangensial diperoleh dengan 

memotong melalui tengah ketebalan enamel (c. L dan H menunjukkan 

longitudinal dan horizontal arah gigi seri sapi masing – masing.  T 

menunjukkan tangensial permukaan enamel sapi yang sejajar dengan 

permukaan enamel. EDJ menunjukkan persimpangan enamel gigi. OES 

menunjukkan permukaan enamel bagian luar (Wang et al., 2012).  
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3. Gel  

Gel adalah sediaan bermassa lembek, berupa suspensi yang dibuat dari 

zarah kecil senyawa organik atau makromolekul senyawa organik, masing-

masing terbungkus dan saling terserap oleh cairan. Jika massa gel terdiri dari 

gumpalan zarah kecil, gel digolongkan sebagai sistem dua fase: massanya 

bersifat tiksotropik, artinya, massanya akan mengental jika dibiarkan dan akan 

mencair kembali jika dikocok. Gel demikian disebut magma. Jika massa gel 

mengandung banyak cairan, umumnya air, gel disebut jelli. Gel fase tunggal 

terdiri dari makromolekul yang terdispersi merata ke seluruh cairan sedemikian 

rupa hingga tidak menunjukkan batas antara makromolekul yang terdispersi 

dengan cairannya (Depkes, 1978).  

Gel sering digunakan dalam penghantaran obat yang mengandung polimer 

yang dapat menyerap sejumlah air yang dikenal dengan hidrogel. Penyerapan 

cairan berlangsung melalui pengembangan. Hal ini diikuti dengan peningkatan 

volume dan membesarnya tekanan (tekanan pembengkakan sampai 100 Mpa, 

103 at), dan peristiwa tersebut berkaitan erat dengan dihasilkannya panas 

positif. Koloid linier yang digunakan untuk membentuk gel dapat mengembang 

tanpa batas, artinya kondisi gel dapat diubah menjadi sol dengan penambahan 

pelarut yang lebih banyak. Dengan demikian jumlah air yang digunakan untuk 

pengembangan sangat menentukan sifat rheology sediaan yang terbentuk. 

Kompisisi sediaan gel umumnya terdiri dari komponen bahan yang dapat 

mengembang dengan adanya air, humektan, dan pengawet, terkadang 

diperlukan bahan yang dapat meningkatkan penetrasi bahan berkhasiat 

(Anwar, 2012).  

Kelebihan sediaan gel yaitu untuk hidrogel: efek pendinginan pada kulit 

saat digunakan; penampilan sediaan yang jernih dan elegan; pada pemakaian 

di kulit setelah kering meninggalkan film tembus pandang, elastis, daya lekat 

tinggi yang tidak menyumbat pori sehingga pori tidak terganggu; mudah dicuci 

dengan air; pelepasan obatnya baik; kemampuan penyebarannya pada kulit 

baik (Lachman et al., 1989). 
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Kekurangan sediaan gel yaitu untuk hidrogel: harus menggunakan zat aktif 

yang larut dalam air sehingga diperlukan penggunaan peningkat kelarutan 

sepeti surfaktan agar gel tetap jernih pada berbagai perubahan temperature, 

tetapi gel tersebut sangat mudah dicuci atau hilang ketika berkeringat, 

kandungan surfaktan yang tinggi dapat menyebabkan iritasi dan harga lebih 

mahal. Penggunaan emolien golongan ester harus diminimalkan atau 

dihilangkan untuk mencapai kejernihan yang tinggi. Untuk hidroalkoholik: gel 

dengan kandungan alkohol yang tinggi dapat menyebabkan pedih pada wajah 

dan mata, penampilan yang buruk pada kulit bila terkena pemaparan cahaya 

matahari, alkohol akan menguap dengan cepat dan meninggalkan film yang 

berpori atau pecah-pecah sehingga tidak semua area tertutupi atau kontak 

dengan zat aktif (Lachman et al., 1989).  

4. Ekstraksi  

Ekstraksi merupakan proses pemisahan bahan dari campurannya dengan 

menggunakan pelarut yang sesuai. Proses ekstraksi dihentikan ketika tercapai 

kesetimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi 

dalam sel tanaman. Setelah proses ekstraksi, pelarut dipisahkan dari sampel 

dengan penyaringan. Ekstrak awal sulit dipisahkan melalui teknik pemisahan 

tunggal untuk mengisolasi senyawa tunggal. Oleh karena itu, ekstrak awal 

perlu dipisahkan ke dalam fraksi yang memiliki polaritas dan ukuran molekul 

yang sama (Mukhriani, 2014).  

Pemilihan metode ekstraksi tergantung pada sifat bahan dan senyawa yang 

akan diisolasi. Sebelum memilih suatu metode, target ekstraksi perlu 

ditentukan terlebih dahulu. Ada beberapa target ekstraksi, diantaranya 

(Mukhriani, 2014): 

a. Senyawa bioaktif yang tidak diketahui 

b. Senyawa yang diketahui ada pada suatu organisme 

c. Sekelompok senyawa dalam suatu organisme yang berhubungan secara 

structural 

Proses ekstraksi khususnya untuk bahan yang berasal dari tumbuhan adalah 

sebagai berikut (Mukhriani, 2014): 
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1. Pengelompokan bagian tumbuhan (daun, bunga, dll), pengeringan dan 

penggilingan bagian tumbuhan.  

2. Pemilihan pelarut  

3. Pelarut polar: air, etanol, metanol, dan sebagainya.  

4. Pelarut semipolar: etil asetat, diklorometan, dan sebagainya. 

5. Pelarut nonpolar: n-heksan, petroleum eter, kloroform, dan sebagainya 

Jenis-jenis metode ekstraksi yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:  

1. Maserasi  

      Maserasi merupakan metode sederhana yang paling banyak 

digunakan. Cara ini sesuai, baik untuk skala kecil maupun skala industri. 

Metode ini dilakukan dengan memasukkan serbuk tanaman dan pelarut 

yang sesuai ke dalam wadah inert yang tertutup rapat pada suhu kamar. 

Proses ekstraksi dihentikan ketika tercapai kesetimbangan antara 

konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi dalam sel tanaman. 

Setelah proses ekstraksi, pelarut dipisahkan dari sampel dengan 

penyaringan. Kerugian utama dari metode maserasi ini adalah memakan 

banyak waktu, pelarut yang digunakan cukup banyak, dan besar 

kemungkinan beberapa senyawa hilang. Selain itu, beberapa senyawa 

mungkin saja sulit diekstraksi pada suhu kamar. Namun di sisi lain, metode 

maserasi dapat menghindari rusaknya senyawa-senyawa yang bersifat 

termolabil (Mukhriani, 2014). 

2. Ultrasound - Assisted Solvent Extraction  

       Merupakan metode maserasi yang dimodifikasi dengan menggunakan 

bantuan ultrasound (sinyal dengan frekuensi tinggi, 20 kHz). Wadah yang 

berisi serbuk sampel ditempatkan dalam wadah ultrasonic dan ultrasound. 

Hal ini dilakukan untuk memberikan tekanan mekanik pada sel hingga 

menghasilkan rongga pada sampel. Kerusakan sel dapat menyebabkan 

peningkatan kelarutan senyawa dalam pelarut dan meningkatkan hasil 

ekstraksi (Mukhriani, 2014). 
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3. Perkolasi  

      Pada metode perkolasi, serbuk sampel dibasahi secara perlahan dalam 

sebuah perkolator (wadah silinder yang dilengkapi dengan kran pada 

bagian bawahnya). Pelarut ditambahkan pada bagian atas serbuk sampel 

dan dibiarkan menetes perlahan pada bagian bawah. Kelebihan dari 

metode ini adalah sampel senantiasa dialiri oleh pelarut baru. Sedangkan 

kerugiannya adalah jika sampel dalam perkolator tidak homogen maka 

pelarut akan sulit menjangkau seluruh area. Selain itu, metode ini juga 

membutuhkan banyak pelarut dan memakan banyak waktu (Mukhriani, 

2014).  

4. Sokhlet 

      Metode ini dilakukan dengan menempatkan serbuk sampel dalam 

sarung selulosa (dapat digunakan kertas saring) dalam klonsong yang 

ditempatkan di atas labu dan di bawah kondensor. Pelarut yang sesuai 

dimasukkan ke dalam labu dan suhu penangas diatur di bawah suhu 

refluks. Keuntungan dari metode ini adalah proses ektraksi yang kontinyu, 

sampel terekstraksi oleh pelarut murni hasil kondensasi sehingga tidak 

membutuhkan banyak pelarut dan tidak memakan banyak waktu. 

Kerugiannya adalah senyawa yang bersifat termolabil dapat terdegradasi 

karena ekstrak yang diperoleh terus-menerus berada pada titik didih 

(Mukhriani, 2014). 

5. Refluks dan Destilasi Uap  

      Pada metode refluks, sampel dimasukkan bersama pelarut ke dalam 

labu yang dihubungkan dengan kondensor. Pelarut dipanaskan hingga 

mencapai titik didih. Uap terkondensasi dan kembali ke dalam labu. 

Destilasi uap memiliki proses yang sama dan biasanya digunakan untuk 

mengekstraksi minyak esensial (campuran berbagai senyawa menguap). 

Selama pemanasan, uap terkondensasi dan destilat (terpisah sebagai 2 

bagian yang tidak saling bercampur) ditampung dalam wadah yang 

terhubung dengan kondensor. Kerugian dari kedua metode ini adalah 

senyawa yang bersifat termolabil dapat terdegradasi (Mukhriani, 2014). 
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5. Monografi Bahan  

i) Carbopol 940 

Carbopol 940 memiliki warna putih, halus, asam, serbuk 

higroskopis dengan aroma sedikit khas. Carbopol swellable dalam air dan 

gliserin dan, setelah netralisasi, dalam etanol (95 %). Carbomers tidak larut 

tapi hanya membengkak sampai tingkat yang luar biasa, karena mereka 

adalah mikrogel berikatan silang tiga dimensi. Senyawa ini berkhasiat 

sebagai agen pelepasan terkontrol (Handbook of Pharmaceutical Excipient 

sixth edition). 

ii) Natrium Karboksil Metil Selulosa (Na CMC) 

      Natrium Karboksi metil selulosa (Na CMC) adalah garam natrium 

polikarboksi metil eter selulosa, mengandung tidak kurang dari 6,5 % dan 

tidak lebih dari 9,5 %, natrium (Na) dihitung terhadap zat yang telah 

dikeringkan. Kekentalan larutan 2 g dalam 100 ml air, untuk zat yang 

mempunyai kekentalan 100 cP atau kurang, tidak kurang dari 80 % dan tidak 

lebih dari 120 % dari ketentuan yang tertera pada etiket; untuk zat 

mempunyai kekentalan lebih dari 100 cP, tidak kurang dari 75 % dan tidak 

lebih dari 140 % dari ketentuan yang tertera pada etiket. Senyawa ini 

berbentuk serbuk atau butiran, putih atau putih kuning gading; tidak berbau 

atau hampir tidak berbau; higroskopik. Na CMC mudah mendispersi dalam 

air membentuk suspense koloidal; tidak larut dalam etanol (95 %) P, dalam 

eter P dan dalam pelarut organic lain. Senyawa ini memiliki fungsi 

pembentuk gel, stabilisator (Depkes RI, 1979). 

iii) Sakarin Natrium  

Sakarin natrium mengandung tidak kurang dari 98,0 % C7H4NNaO3S, 

dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. Senyawa ini berbentuk serbuk 

hablur; putih, tidak berbau atau agak aromatik; rasa sangat manis. 

Kelarutannya larut dalam 1,5 bagian air dan dalam 50 bagian etanol (95 %) 

P. Na Sakarin berfungsi zat tambahan, bahan pemanis (Depkes RI, 1979,). 
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iv) Natrium Lauril Sulfat  

Natrium lauril sulfat mengandung tidak kurang dari 85,0 % natrium 

alkil sulfat, dihitung sebagai C12H25OSO3Na. Senyawa ini berbentuk serbuk 

atau hablur, warna putih atau kuning pucat; bau lemah dan khas. Na lauril 

sulfat sangat mudah larut dalam air; larutan berkabut; larut sebagian dalam 

etanol (95 %) P yang berfungsi sebagai surfaktan (Depkes RI, 1979). 

v) Polietilen Glikol 400 (PEG 400) 

Polietilen Glikol 400 adalah polietilenglikol H(O-CH2-CH2)nOH, harga 

n antara 8,2 dan 9,1. Polietilen Glikol memiliki bentuk cairan kental jernih, 

tidak berwarna atau praktis tidak berwarna; bau khas lemah; agak 

higroskopik. Senyawa ini larut dalam air, dalam etanol (95 %) P, dalam 

aseton P, dalam glikol lain dan dalam hidrokarbon aromatic; praktis tidak 

larut dalam eter P dan dalam hidrokarbon alifatik. PEG 400 berfungsi 

sebagai zat tambahan, surfaktan, emulsifying agen (Depkes RI, 1979). 

vi) Natrium Benzoat  

Natrium benzoat mengandung tidak kurang dari 99,0 % C7H5NaO2 

dihitung terhadap zat anhidrat. Na benzoat berbentuk butiran atau serbuk 

hablur; putih; tidak berbau atau hampir tidak berbau; dan larutdalam 2 

bagian air serta dalam 90 bagian etanol (95 %) P. Senyawa ini berfungsi 

sebagai pengawet (Depkes RI, 1979).  

vii) Trietanolamina  

Trietanolamina mengandung tidak kurang dari 99,0 % dan tidak lebih 

dari 107,4 % dihitung terhadap zat anhidrat sebagai trietanolamina N 

(C2H4OH)3. Senyawa cairan kental; tidak berwarna hingga kuning pucat; 

bau lemah mirip amoniak; higroskopik dan mudah larut dalam air serta 

dalam etanol (95 %) P; larut dalam kloroform P. Senyawa ini berfungsi 

sebagai zat tambahan, surfaktan (Depkes RI, 1979). 

viii) Air Suling  

Air suling dibuat dengan menyuling air yang dapat diminum. Air suling 

memiliki karakteristik yaitu cairan jernih; tidak berwarna; tidak berbau; 

tidak mempunyai rasa (Depkes RI, 1979, hal. 96). 
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C. Kerangka Konsep  

 

      Dapat berubah warna 

karena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Hipotesis  

Ekstrak etanol tomat dapat dibuat sediaan gel pemutih gigi. Sehingga 

didapat formula gel ekstrak buah tomat yang efektif dalam mereduksi warna gigi.  

 

 

 

 

Tomat 

Hydrogen peroksida   

Ektrak Etanol  

 

Gigi  

 

Intrinsik: 

Metabolisme, 

genetik, sistemik, 

obat-obatan, fluorosis 

Ekstrinsik: Makanan, 

minuman, rokok  

  

   

Diskolorisasi menggunakan larutan kopi  

 

Pemutihan Gigi  

 

Gel Ektrak Etanol  

 

Perubahan Warna Gigi   

 

Pengukuran warna 

menggunakan Shade Guide  

 

Analisis: ANOVA 1 

arah untuk mengetahui 

aktifitas konsentrasi 

ekstrak 

 

Gel pemutih gigi yang 

mengandung karbamid 

perokida 10 % 
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