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ABSTRAK 

Metode Kromatografi Cair Kineija Tinggi (KCKT) yang cepat dan akurat untuk penetapan kadar asam 
galat, kafein, dan epigalokatekin galat (EGCG) dengan sistem elusi fase gerak secara isokratik telah 
dikembangkan. Sistem KCKT terdiri atas kolom fase terbalik C18 (Eurosphere C18, 250 x 4,6 mm i.d., 
5pm), fase gerak campuran asam orto-fosfat 0,1% : air : asetonitril : metanol (14 : 7 : 3 : 1 v/v/v/v) pH = 
4,00 dengan kecepatan alir 1,2 mlVmin serta dideteksi pada UV 280 nm. Metode yang dikembangkan 
telah digunakan untuk menganalisa berbagai produk teh celup (teh hijau dan hitam). Pada teh hijau, 
hasilnya menunjukkan bahwa kandungan terbesar adalah EGCG diikuti kafein dan asam galat sedangkan 
pada teh hitam, EGCG tidak terkuantitasi. 

Kata kunci: asam galat, kafein, EGCG, teh celup 

PENDAHULUAN 

Teh adalah salah satu jenis minuman yang paling dikenal di dunia. Minum secangkir teh untuk 
menghilangkan stres atau untuk waktu santai sudah menjadi bagian dari keseharian beijuta 
penduduk di dunia. Indonesia termasuk dalam 5 negara terbesar pengekspor teh selain India, 
China, Sri Lanka, dan Kenya. Produksi ekspor teh di Indonesia mencapai 6% dari total ekspor 
teh dunia (Anonim, 2008). Di dalam negeri, teh dikonsumsi dalam bentuk minuman. Berbagai 
produk teh baik jenis teh hijau, hitam, maupun teh wangi telah diproduksi. Bentuk sediaan teh 
ini juga berbagai macam, dari bentuk teh padat untuk seduhan, teh celup, hingga teh yang 
dikemas dalam botol. Saat ini, bentuk sediaan teh yang digemari masyarakat adalah teh celup, 
karena praktis penyiapannya. 

Berbagai penelitian selama dasawarsa terakhir abad 20 ini menunjukkan bukti bahwa teh dapat 
menjaga kesehatan tubuh manusia. Hasil studi epidemologik menunjukkan bahwa teh dan 
flavonoid turunan teh dapat menurunkan risiko penyakit kardiovaskuler dan arterosklerosis 
(Miura dkk., 2001). Berbagai studi epidemologik juga menunjukkan bahwa konsumsi teh hijau 
dapat mencegah dan memperlambat pertumbuhan sel kanker, seperti kanker perut, payudara, 
kandungan, prostat, dan rongga mulut. Manfaat lain mengkonsumsi teh bagi kesehatan 
diantaranya dapat menurunkan kolesterol, melangsingkan tubuh, meningkatkan kekebalan tubuh 
dan masih banyak yang lain (Syah, 2006). 

Berbagai efek menyehatkan dari teh tersebut disebabkan karena kandungan senyawa fitokimia 
dalam teh. Senyawa fitokimia yang banyak terkandung di dalam teh adalah katekin. Senyawa 
fitokima tersebut merupakan golongan senyawa polifenolik yang mempunyai gugus hidroksi 
yang banyak atau sering disebut sebagai polihidroksi. Senyawa turunan katekin yang terdapat 
dalam teh adalah: (-)-epicatechin (EC), (-)-ep iga llo ca tech in (EGC), (-)-epicatechin gal late 
(ECG), dan (-)-epigallocaiechih gal I ate (EGCG). Senyawa fitokimia terbesar yang terkandung 
dalam teh adalah EGCG , yaitu 60-70% dari total katekin (Svobodova dkk., 2003). Selain 
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katekin, teh juga mengandung senyawa polifenol lain yaitu asam galat dan juga mengandung 
kafein (Prayong dkk., 2007). 

Berbagai metode penetapan kadar senyawa turunan katekin dalam teh telah dikembangkan 
(Murakami dkk., 2006; Cabrera dkk., 2003; Gafner dkk., 1999). Metode yang dikembangkan 
adalah kromatografi cair kinerja tinggi (KCKT) fase terbalik dengan sistem elusi gradien yang 
menggunakan detektor UV-spektrometer massa, tetapi masih belum dilakukan validasi metode. 
Sistem KCKT lain yang dikembangkan adalah KCKT fase terbalik dengan sistem elusi 
isokratik, dan menggunakan sistem gradien untuk kecepatan alimya (Saito dkk., 2006; Prayong 
dkk., 2007). Li He dkk. (2007) mengembangkan metode KCKT dengan sistem elusi isokratik, 
tetapi masih terbatas pada senyawa EGCG yang divalidasi dan belum dilakukan aplikasi 
metode. 

Di Indonesia, metode analisis senyawa asam galat, kafein, dan EGCG dalam teh secara KCKT 
fase terbalik dengan sistem elusi fase gerak dan kecepatan alir secara isokratik belum banyak 
dikembangkan. Padahal, produk teh merupakan produk yang sangat luas dikonsumsi masyarakat 
Indonesia dan komoditi ekspor yang potensial. Oleh sebab itu, tujuan penelitian ini adalah 
mengembangkan metoda analisis senyawa asam galat, kafein, dan EGCG dalam teh secara 
KCKT fase terbalik dengan sistem elusi isokratik dan mengaplikasikan metode yang 
dikembangkan untuk menetapkan kadar asam galat, kafein dan EGCG pada berbagai produk teh 
celup (hijau dan hitam). 

BAHAN DAN METODE 

A. Optimasi kondisi operasional KCKT 
i. Optimasi panjang gelombang pengukuran 
Pada penelitian sebelumnya Prayong dkk. (2007) dan Saito dkk. (2006) melakukan deteksi pada 
panjang gelombang 280 nm. Panjang gelombang ini akan dicobakan pada metode yang 
dikembangkan. 

ii. Optimasi komposisi fase gerak 
Optimasi komposisi fase gerak dilakukan dengan mencari perbandingan konsentrasi antara 
pelarut asam orto-fosfat 0,1% : air : metanol : asetonitril (v:v:v:v) dan air : asetonitril : metanol : 
etil asetat : asam asetat glasial (v:v:v:v:v) dan pH (3,00 dan 4,00) dengan KH2PO4 dan TEA 
yang menghasilkan resolusi > 2,0. 

iii. Optimasi kecepatan alir 
Optimasi kecepatan alir dilakukan dengan mencoba kecepatan alir: 0,9; 1,0; 1,2; dan 1,4 
mL/min serta dicari kecepatan alir yang optimum melalui kurva Van-Deemter. 

B. Pembuatan kurva kalibrasi 
Untuk asam galat dibuat larutan standar 200 pg/mL. Larutan diencerkan hingga didapatkan 
konsentrasi 4; 8; 10; 15; dan 18 pg/mL. Untuk kafein, dibuat larutan standar 200 pg/mL. 
Larutan diencerkan hingga didapatkan konsentrasi 10; 20; 30; 40; dan 50 pg/mL. Untuk EGCG, 
dibuat larutan standar 200 pg/mL. Larutan diencerkan hingga didapatkan konsentrasi 10; 20; 40; 
80; dan 100 pg/mL. Lima seri konsentrasi standar yang sesuai masing-masing diinjeksikan ke 
KCKT (dengan preparasi yang sudah dioptimasi) dan diulang sebanyak 3 kali. Kurva kalibrasi 
dibuat dengan memplotkan rata-rata luas area peak v.v konsentrasi standar. Hasil plot adalah 
kurva linear, y = bx + a dengan r sebagai detenninan linearitas (Emier dan Miller, 2005). 

C. Aplikasi metode (Saito dkk., 2006 yang telah dimodifikasi) 
Sampel teh celup (hijau dan hitam masing-masing 3 merk) diambil tiga kantong secara acak dan 
dihomogenkan dengan cara dicampur dan diaduk. Sejumlah 0,5 g sampel diekstrak dengan 25,0 
mL fase gerak. Ekstraksi dilakukan dengan sonicator selama 5 menit. Sebelum diinjeksikan, 
larutan analit disaring menggunakan mikrofilter 0,45 pm dan diencerkan 10 .kali- dengan fase 
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gerak. Sejumlah 20 fiL kemudian diijeksikan ke dalam injektor KCKT. Masing-masing sampel 
diulang 3 kali dengan masing-masing ulangan dilakukan 3 kali penyuntikan ke sistem KCKT. 
Untuk menghitung kadar zat yang dianalisis, luas area masing-masing kromatogram senyawa 
yang dituju (asam galat, kafein, EGCG) yang terkandung dalam sampel yang didapat diplotkan 
ke persamaan regresi linear kurva baku. 

HASIL DAN DISKUSI 

A. Optimasi nietode analisis 
Optimasi metode yang dilakukan adalah: 
1. Optimasi panjang gelombang 
Dari literatur yang didapat didapatkan dua panjang gelombang optimum serapan senyawa- 
senyawa katekin, kafein dan polifenol dalam teh, yaitu pada panjang gelombang 210 dan 280 
nm. Tetapi, pada panjang gelombang 210 nm, kromatogram akan terinterferensi oleh noise yang 
dapat ditimbulkan oleh serapan-serapan pelarut organik seperti metanol (Saito dkk., 2006). Oleh 
karena itu, panjang gelombang yang dipilih adalah pada panjang gelombang 280 nm. 

2. Optimasi fase gerak 
Optimasi fase gerak dilakukan untuk mendapatkan profil kromatogram senyawa asam galat, 
kafein, dan EGCG yang mempunyai nilai resolusi > 2,00. Komposisi fase gerak pertama yang 
dicoba adalah seperti pada penelitian Saito dkk. (2006) yaitu: air, asetonitril, metanol, etil asetat, 
asam asetat glasial (89 : 6 : 1 : 3 : 1 v/v/v/v/v). Hasil yang didapatkan adalah waktu analisis 
yang dibutuhkan kurang dari 15 menit tetapi kromatogram senyawa asam galat tidak terpisah 
sempuma dengan kafein. Menurut Saito dkk. (2006), pemisahan dapat dioptimalkan dengan 
penambahan metanol dan atau etil asetat. Campuran fase gerak kemudian dioptimalkan dengan 
memodifikasi perbandingan fase gerak yaitu dengan meningkatkan bagian metanol dan etil 
asetat, serta mengurangi bagian air sehingga perbandingannya menjadi 86 : 6 : 3:4:1 
(v/v/v/v/v) tetapi resolusi asam galat dan kafein tetap tidak bisa mencapai nilai > 2,00. 
Komposisi fase gerak kemudian divariasi dengan meningkatkan bagian asetonitril dan asam 
asetat sehingga perbandingannya menjadi 86 : 7 : 1 : 3 : 3 (v/v/v/v/v). Profil kromatogram yang 
didapat temyata belum memberikan resolusi yang sempuma untuk kromatogram asam galat dan 
kafein. 

Resolusi dipengaruhi oleh faktor selektivitas, selain faktor kapasitas dan nilai plat teori. Salah 
satu cara untuk mencapai selektivitas yang diharapkan adalah dengan membah jenis pelarut 
yang digunakan untuk fase gerak (Snyder dkk., 1997). Komposisi fase gerak lain yang 
kemudian dioptimalkan adalah berdasarkan penelitian Prayong dkk. (2007), yaitu: asam orto- 
fosfat 0,1%, metanol, asetonitril (16 : 1 : 3 v/v/v). Dari komposisi fase gerak ini, pemisahan 
kromatogram antara senyawa kafein dan EGCG belum sempuma. Komposisi fase gerak 
kembali dioptimalkan dengan meningkatkan metanol dan menambahkan air. Fase gerak yang 
dioptimalkan menjadi campuran asam orto-fosfat 0,1%, air, metanol, dan asetonitril (14:6:2: 
3 v/v/v/v). Hasil yang didapatkan adalah masing-masing kromatogram senyawa yang dituju 
memiliki resolusi > 2,00, tetapi asimetri (10%) kromatogram asam galat > 1,50. 

Penambahan air dalam komposisi fase gerak temyata dapat menghasilkan resolusi dan faktor 
asimetri (10%) kromatogram senyawa yang dituju sesuai nilai yang diharapkan (R > 2,00 dan 
As = 0,90-1,5) (Gambar 1.). Fase gerak optimum yang dicapai adalah asam or/o-fosfat 0,1%, 
air, metanol, asetonitril (14 : 7 : 1 : 3 v/v/v/v). Untuk mcnghindari kerusakan kolom RP C-18, 
maka pH larutan dibuat 4,00. 

3. Optimasi kecepatan alir fase gerak 
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Optimasi kecepatan alir dilakukan dengan memvariasi kecepatan alir: 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; dan 
1,2 mL/min. Berdasarkan kurva Van Deemter, yang menghubungkan kecepatan alir dengan 
nilai Height Equivallent of A Theoritical Plate (HETP), kecepatan alir optimum dicapai saat 
nilai HETP terkecil dan padasaat nilai plat teori (N) terbesar (Snyder dkk., 1997). 
Hasil optimasi yang dicapai adalah: kecepatan alir optimum untuk asam galat 0,9 mL/min 
dimana pada kecepatan alir ini, N yang didapat adalah 3810. Tetapi, untuk kromatogram 
senyawa EGCG temyata memiliki N lebih kecil dari nilai yang diharapkan, yaitu 1561 (< 2000). 
Kecepatan alir optimum yang dicapai untuk senyawa kafein dan EGCG adalah 1,2 mL/min. 
Pada kecepatan alir inipun, kromatogram senyawa asam galat masih memiliki nilai N lebih 
besar dari 2000, yaitu 2467 dan semua kromatogram senyawa memiliki waktu retensi kurang 
dari 20 menit serta nilai resolusi yang didapat > 2,00. Oleh karena itu, kecepatan alir optimum 
yang digunakan pada penelitian selanjutnya adalah 1,2 mL/min. Data hasil optimasi kecepatan 
alir yang optimum dapat dilfliat pada Tabel 1. Profil kromatogram hasil optimasi metode KCKT 
dapat dilihat pada Gambar 1. 

Tabel 1 Hasil Optimasi Pada Kecepatan Alir Ease gerak (asam orto- 
fosfat 0,1% : air : asetonitril: metanol, 14 : 7 : 3 : 1 v/v/v/v) 
 1,2 mLmin     

Waktu Asimei 
Senyawa retensi N Resolusi (10°/ 
  (menit) " 

Asam galat 2,833 2467 1,64 
Kafein 14,267 6768 24^8 1,42 
EGCG 18,217 4915 Afi L27 

B. Pembuatan kurva baku 

Pengujian liniaritas kurva baku untuk masing-masing senyawa yang dituju berada pada rentang 
konsentrasi yang berbeda-beda, karena deteksi untuk masing-masing senyawa yang dituju 
memiliki sensitivitas yang berbeda-beda. Untuk asam galat, kurva baku dibuat pada rentang 4- 
18 pg/mL, untuk kafein pada rentang 10-50 pg/mL, sedangkan untuk EGCG pada rentang 10- 
100 pg/mL. Masing-masing larutan baku diinjeksikan ke dalam sistem KCKT dan 
kromatogramnya direkam dan selanjutnya luas area dan tinggi masing-masing larutan direkam. 

Kurva baku yang dibuat merupakan hubungan antara luas area (mAU-min) dengan konsentrasi 
baku (pg/mL). Hasil hubungan tersebut dibuat regresi lineamya yaitu y = bx + a, dimana y 
adalah respon (luas area atau tinggi), b adalah kemiringan {slope) dan a adalah intersep. 
Masing-masing kurva baku dibuat sebanyak 3 kali ulangan. Kurva baku yang digunakan adalah 
kurva baku yang memberikan koefisien korelasi paling besar (r mendekati 1,00) dengan kriteria 
r > 0,999 (Ahuja dan Dong, 2005). Hasil dari masing-masing kurva baku berdasarkan 
konsentrasi vx luas area yang didapat untuk masing-masing senyawa yang dituju dapat dilihat 
pada Gambar 2., 3., dan 4. 
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Gambar 1. Profil Kromatogram (1) asam galat (tR 3,35 min), (2) kafein (tR 12,15 
min), (3) EGCG (tR 15,80 min) dengan kecepatan alir 1,2 mL/min 

Parameter KCKT: 
Fase diam 
Fase gerak 

Kecepatan alir 
Detektor 

: Eurosphere RP C-18 (250 x 4,6 mm, 5pm), Knauer GmBH-Jerman 
: Campuran asam or/o-fosfat 0,1 % : air : asetonitril: metanol dengan 
perbandingan (14 : 7: 3 : 1 v/v/v/v) pH = 4,00 

: 1,2 mL/min. Volume injeksi (loop): 20pL. 
: UV 280 nm 

C. Penetapan kadar asam galat, kafein, dan EGCG dalam sampel 
Sampel teh yang ditetapkan kadar asam galat, kafein, dan EGCG-nya adalah teh hijau dan teh 
hitam dalam bentuk sediaan teh celup dari beberapa merk yang dijual di supermarket yang 
berada di daerah Salatiga. Pertimbangan-pertimbangan menggunakan sampel dalam bentuk 
sediaan teh celup diantaranya adalah karena teh celup banyak dijual di toko-toko atau 
supermarket, jenis teh yang dijual cukup lengkap (teh hijau, hitam, dan wangi) untuk masing- 
masing merk, digemari masyarakat karena penyiapannya yang praktis. 

Kurva Baku Asam Galat 

y = 0,9997x -0,1304 
r = 0,9996 

Konsentrasi asam galat (pg/ml) 

Gambar 2. Kurva kalibrasi (konsentrasi vs bias area) asam galat (4-18 pg/mL) 
dalam asam wm-fosfat 0,1%: metanol: asetonitril: air (14:1:3:7 
v/v/v/v pll = 4,00) (11=5). 
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Gambar 3. Kurva kalibrasi (konsentrasi vs luas area) kafein (10-50 ng/mL) dalam asam 
or<o-fosfat 0,1%: metanol: asetoiiitril: air (14:1:3:7 v/v/v/v pH = 4,00) (n=5). 

Pada penelitian ini, ekstraksi yang dilakukan menggunakan metode yang dikembangkan Saito 
dkk. (2006) yaitu menggunakan pelarut organik yang dalam hal ini adalah fase geraknya. 
Penggunaan fase gerak untuk ekstraksi dianggap efektif dan dapat menghindari terjadinya 
epimerasi senyawa katekin dalam teh dibanding dengan air panas (Ho dkk., 2008). Hasil 
penetapan kadar asam galat, kafein, dan EGCG ditunjukkan pada Tabel 2. dan profil 
kromatogram hasil analisis sampel jenis teh hijau dan hitam dapat dilihat pada Gambar 5. 

Seperti pada Tabel 2., kadar asam galat, kafein, dan EGCG untuk masing-masing produk teh 
celup cukup bervariasi. Pada penelitian ini, secara umum, EGCG merupakan kandungan 
senyawa aktif dengan jumlah terbesar dan diikuti oleh senyawa kafein dan asam galat. 

Kurva Baku EGCG 

y = I.OSSQx-3,2138 
r = 0,9997 

Konsentrasi EGCG (pg/ml) 

Gambar 4. Kurva kalibrasi (konsentrasi v.v luas area) EGCG (10-100 pg/niL) dalam 
asam orfo-fosfat 0,1%: metanol: asetonitril: air (14:1:3:7 v/v/v/v pH = 
4,00) (n=5). 

Pada teh hijau celup, kadar EGCG berkisar antara 2,08-3,96%. Kadar kafein teh jenis ini 
berkisar antara 1,52-1,69%. Kadar senyawa asam galat sendiri berkisar antara 0,45-0,50%. Bila 
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dibandingkan dengan penelitian Saito dkk. (2006), kadar EGCG yang didapat lebih rendah yaitu 
untuk sampel Chinese green tea dan Japanese green tea berkisar antara 4,03-4,68%. Unruk 
kafein, kadamya berkisar antara 2,09-2,32%. Pada penelitian Prayong dkk. (2007) didapatkan 
kandungan EGCG dalam berbagai produk teh hijau berkisar antara 0,21-9,63%. Kandungan 
kafein yang didapat pada penelitian yang sama berkisar antara 0,49-4,87%, sedangkan kadar 
asam galatnya berkisar antara 0,015-0,104%. 

Perbedaan kadar asam galat, kafein, dan EGCG tersebut sangat dimungkinkan karena 
kandungan senyawa fitokimia di dalam daun teh sangat dipengaruhi oleh kualitas daun teh yang 
digunakan sebagai bahan baku pembuatan produk teh. Kualitas teh sangat dipengaruhi oleh 
kandungan senyawa-senyawa katekin dan turunannya. Kandungan senyawa-senyawa katekin 
dan turunannya dalam teh sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah kondisi 
lingkungan tempat tanaman teh ditanam (keadaan tanah, ketinggian, iklim), musim panen, dan 
proses pengolahan teh di pabrik (Hara, 2001; Ho dkk., 2008). Proses pembuatan teh celup di 
pabrik melalui proses pengeringan ball meal dengan pemanasan tinggi untuk membuat rajangan 
daun teh menjadi serbuk dan mengeringkannya. Proses ini akan sangat berpengaruh terhadap 
degradasi senyawa fitokimia khususnya senyawa katekin dan turunannya sehingga kandungan 
EGCG dalam daun teh akan berkurang. 

Tabel 2. 

Jenis Teh 

Hijau 

Hitam 

Kandungan asam galat, kafein, dan EGCG (% b/b) (%RSD) 
(n = 5) dari berbagai produk teh hijau dan hitam dalam bentuk 
sediaan teh celup 

Merk Asam Galat Kafeiu 
EGCG 

Ai 0,46 (2,2) 1,52 (2,7) 3,96(17,0) 

B2 0,45 (5,2) 1,69 (7,6) 2,08(14,3) 

C3 0,50(4,7) 1,60 (4,4) ' 2,23(7,7) 

A] 0,16(4,3) 1,57(4,8) tidak terkuantitasi 

B2 0,19(9,2) 1,35(9,7) tidak terkuantitasi 

. tidak terkuantitasi 
?g dalam teh hijau siaf 

Priasdita (2008) menggunakan sampel teh hijau siap minum yang berwujud cair dengan volume 
500 mL, sehingga konsentrasi teh dalam sampel lebih kecil. Penelitian Kumalasari (2008) 
menunjukkan kadar EGCG dalam produk teh oolong berbagai merk berkisar antara 3,09-4,82%. 
Bila dibandingkan dengan penelitian ini, kadar EGCG dalam teh hijau celup lebih rendah bila 
dibandingkan dengan teh oolong. Selain kualitas bahan baku daun teh yang dipakai, perbedaan 
tersebut sangat dipengaruhi oleh proses pengolahan produk teh tersebut. 

Pada Tabel 2. terlihat kandungan EGCG merk A; berbeda dengan merk B? dan C3. Perbedaan 
kandungan EGCG dari berbagai produk teh hijau celup tersebut sangat dimungkinkan, dimana 
perbedaan tersebut sangat dipengaruhi kualitas daun teh sebagai bahan baku dan proses 
pengolahan daun teh tersebut menjadi produk teh celup di pabrik itu sendiri. 

Untuk produk teh hitam celup, kandungan asam galat sangat berkurang bila dibandingkan 
dengan produk teh hijau celup, yaitu berkisar antara 0,16-0,23%. Bahkan, kandungan EGCG 
pada produk teh hitam celup menumn sangat drastis, dimana kandungannya sampai tidak 
terkuantitasi. Hal ini disebabkan oleh faktor pengolahan teh segar menjadi teh hitam. Pada 
proses pengolahan teh hitam, teh mengalami proses fermentasi oksidatif. Pada proses ini, 
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senyawa-senyawa katekin dan turunannya seperti EGCG tennasuk senyawa polifenol lain 
seperti asam galat akan teroksidasi oleh udara yang dikatalisis oleh polifenol oksidase. 
Fermentasi oksidatif ini akan menghasilkan senyawa theaflavin dan thearubigin. Kedua 
senyawa ini sangat mempengaruhi wama dan cita rasa teh hitam (Zhen, 2002; Hara, 2001). 
Kandungan kafein bila dibandingkan dengan teh hijau celup tidak banyak berbeda kadamya (% 
b/b) yaitu 1,35-1,68%. Proses fermentasi okasidatif pada daun teh temyata tidak begitu 
mempengaruhi kandungan senyawa kafein (Zhen, 2002). 

Parameter KCKT seperti pada Gambar 1 
Gambar 5, Profil kromatogram sampel (A) teh celup hijau; (B) teh celup hitam: (1) asam 

galat (tR 2,717 min); (2) kafein (tR 12,283 min), (3) EGCG (tR 15,533 min) 
Pada penelitian Saito dkk. (2006), kadar EGCG dalam sampel teh hitam segar adalah 0,54%, 
sedangkan pada penelitian Kumiasari (2008), kadar EGCG dalam sampel teh hitam seduh yang 
diteliti adalah 6,18 dan 6,10%. Perbedaan ini kembali menunjukkan bahwa jenis sampel, 
kualitas bahan baku daun teh yang dipakai dan proses pengolahan daun teh dalam pabrik sangat 
mempengaruhi kandungan senyawa-senyawa fitokimia dalam produk-produk teh. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa: 
1. Hasil optimasi metode KCKT untuk penetapan kadar asam galat, kafein, dan EGCG 

dengan kolom Eurosphere RP C-18 (250 x 4,6 mm i.d., 5 pm) menunjukkan kondisi 
optimum fase gerak berupa campuran dari asam or/o-fosfat 0,1%: metanol: 
asetonitril: air (14: 1: 3: 7 v/v/v/v) pada pH = 4,00 dengan kecepatan alir 1,2 
mL/menit dan detektor UV pada panjang gelombang deteksi 280 nm. 

2. Dari hasil aplikasi metode pada sampel teh hijau celup, kandungan EGCG adalah 
yang terbesar diikuti dengan kandungan kafein dan asam galat. Pada sampel teh hitam 
celup, kandungan EGCG tidak terkuantitasi dan kandungan asam galat sangat 
berkurang bila dibandingkan dengan teh hijau, sedangkan kandungan kafein relatif 
sama bila dibandingkan dengan teh hijau. 
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