
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Secara empiris masyarakat menggunakan tumbukan daun binahong 

sebagai obat penyembuh luka, luka sayat, dan luka bakar, serta luka infeksi pada 

pasien diabetes mellitus. Penelitian Rochani (2009) menyatakan bahwa daun 

binahong (Anredera Cordifolia (Ten.) Steenis) banyak mengandung kandungan 

alkaloid, saponin dan flavanoid. Menurut penelitian sebelumnya salep ekstrak 

etanol daun binahong efektif sebagai luka infeksi bakteri Staphylococcus aureus 

pada konsentrasi 20%. 

Saponin memiliki kemampuan sebagai pembersih dan antiseptik yang 

berfungsi membunuh atau mencegah pertumbuhan mikroorganisme yang biasa 

timbul pada luka sehingga luka tidak mengalami infeksi yang berat. Flavonoid 

memiliki efek yang kuat sebagai anti oksidan, merangsang produksi oksidasi nitrit 

yang dapat melebarkan pembuluh darah. Flavonoid juga dapat menginhibisi 

pertumbuhan fibroblast sehingga memberikan keuntungan pada proses 

penyembuhan luka. Aktivitas fibroblast yang berlebihan dapat menghambat 

proses penyembuhan luka. Flavonoid dapat menginduksi poliferasi sel sehingga 

dapat mempercepat penyembuhan luka (Robinson, 1995).  

Khunaifi (2010), telah meneliti khasiat daun binahong terhadap bakteri 

Staphylococcus aureus dan Pseudomonas aeruginosa yang menyatakan,  

konsentrasi  hambat minimum EEDB terhadap bakteri Staphylococcus aureus
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adalah pada konsentrasi 25% yang setara dengan 250 mg/mL, dan pada bakteri 

Pseudomonas aeruginosa pada konsentrasi 50% setara dengan 500 mg/mL. 

Konsentrasi bunuh minimum EEDB terhadap bakteri Stsphylococcus aureus 

adalah pada konsentrasi 50% setara dengan 500 mg/mL, sedangkan pada bakteri 

Pseudomonas aeruginosa pada konsentrasi 100% setara dengan 100 mg/mL. 

Penelitian Paju et al (2013)., menghasilkan sediaan salep ekstrak etanol daun 

binahong efektif sebagai obat luka akibat infeksi bakteri Staphylococcus aureus 

pada konsentrasi 20%. Sehingga daun binahong sangat potensial untuk 

dikembangkan menjadi suatu sediaan farmasi untuk luka bakar yang terinfeksi 

bakteri Staphylococcus aureus.  

Efek anti bakteri pada flavonoid pada konsentrasi 0,5 mg/mL dan dapat 

menimbulkan efek iritasi kulit pada konsentrasi 20 mg/mL. Penggunaan EEDB 

agar mudah digunakan maka diformulasikan pada sediaan krim dengan tipe 

vanishing cream yang berfungsi sebagai krim penyejuk, memberikan rasa dingin 

dan nyaman pada kulit luka bakar, lapisan berminyak/film yang tertinggal pada 

kulit membuat efek obat yang dioleskan tertahan lama dikulit.   

Sebelum dipasarkan krim harus melalui serangkaian uji salah satunya uji 

efektifitas dan keamanan yang merupakan hal penting sebelum suatu sediaan 

dipasarkan. Sehingga krim EEDB dengan variasi konsentrasi 5%, 10%, dan 20% 

perlu dilakukan uji iritasi kulit serta uji fisik dan kimia. Pengujian iritasi kulit 

menggunakan hewan uji kelinci untuk mengetauhi keamanan krim jika digunakan 

pada kulit manusia. 
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B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah pengaruh variasi konsentrasi ekstrak etanol daun binahong 

(Anredera cordifolia (Ten.) Steenis) pada sediaan krim terhadap sifat fisik 

sediaan krim yang meliputi organoleptis dan homogenitas? 

2. Bagaimanakah pengaruh variasi konsentrasi ekstrak etanol daun binahong 

(Anredera cordifolia (Ten.) Steenis) pada sediaan krim terhadap sifat 

kimia sediaan krim yang meliputi pH, daya lekat, daya sebar, dan 

viskositas? 

3. Bagaimanakah pengaruh variasi konsentrasi ekstrak etanol daun binahong 

(Anredera cordifolia (Ten.) Steenis) pada sediaan krim terhadap iritasi 

primer pada kulit? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh konsentrasi ekstrak etanol daun binahong (Anredera 

Cordifolia (Ten.) Steenis) terhadap sifat fisik krim yang meliputi 

organoleptis dan homogenitas. 

2. Mengetahui pengaruh konsentrasi ekstrak etanol daun binahong (Anredera 

Cordifolia (Ten.) Steenis) terhadap sifat kimia krim yang meliputi pH, 

daya lekat, daya sebar dan viskositas. 
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3. Mengetahui pengaruh konsentrasi ekstrak etanol daun bianhong (Anredera 

Cordifolia (Ten.) Steenis) pada sediaan krim terhadap iritasi primer pada 

kulit. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui pengembangan sediaan krim 

dengan bahan aktif dari tanaman herbal daun binahong (Anredera Cordifolia 

(Ten.) Steenis) yang nantinya dapat dihasilkan suatu produk sediaan topikal yang 

lebih praktis, nyaman digunakan, dan tidak menimbulkan iritasi pada kulit dengan 

harga yang terjangkau serta terjamin mutu dan khasiatnya. Sehingga memberikan 

motivasi pada masyarakat untuk menggunakan krim ekstrak etanol daun 

binahong. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Binahong (Anredera Corbudifolia (Ten.) Steenis) 

Binahong mempunyai nama latin Anredera cordifolia (Ten.) Steenis. 

Sedangkan sinonim dari binahong sendiri ada 3 nama latin yaitu 

Boussingaultia gracilis, Miers Boussingaulitia cordifolia, dan Boussingaulitia 

basselloides. Binahong juga mempunyai nama umum dari berbagai Negara. 

Dinegara Cina binahong dikenal dengan nama Dheng san chi, sedangkan di 

Inggris nama umum dari binahong yaitu Heartleaf  madeiravine atau Madeira 

vine.(Pink A, 2004) 
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a.  Deskripsi 

Binahong adalah tanaman asli yang berasal dari Amerika Selatan yang 

disebut juga Anredera cordifolia (Ten) Steenis. Binahong merupakan 

tumbuhan menjalar yang berumur panjang (perenial) dan panjangnya bisa 

mencapai   m. Tanaman ini tumbuh baik di cuaca tropis dan sub-tropis 

(Pink, 2004). Tumbuhan ini berakar berbentuk rimpang dan daging lunak. 

Batangnya lunak, silindris, saling membelit, berwarna merah bagian dalam 

solid, permukaan halus, kadang membentuk semacam umbi yang melekat di 

ketiak daun dengan bentuk tak beraturan dan bertekstur kasar. Berdaun 

tunggal, tangkainya sangat pendek (subsessile), tersusun berseling, berwarna 

hijau, bentuk jantung (cordata), panjang 5-10 cm, lebar 3-7cm, helai daun 

tipis lemas, ujung runcing, pangkal berlekuk (emerginatus), tepi rata, 

permukaan licin. Bunganya majemuk berbentuk tandan, bertangkai panjang, 

muncul di ketiak daun, mahkota berwarna krem keputih-putihan berjumlah 

lima helai tidak berlekatan, panjang helai mahkota 0,5-1 cm, berbau harum 

(Pink, 2004). Gambar daun binahong dapat dilihat pada gambar 1 di bawah 

ini. 

 

 

 

  

 

 

Gambar 1. Daun Binahong Anredera cordifolia (Ten.) Steenis 
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b. Klasifikasi 

Secara ilmiah binahong atau dengan nama latin Anredera cordifolia 

(Ten.) Steenis diklasifikasikan sebagai berikut: 

Kingdom  : Plantae (tumbuhan) 

Subkingdom  : Tracheobionta (berpembuluh) 

Superdivisio  : Spermatophyta (menghasilkan biji) 

Divisio  : Magnoliopsida (berkeping dua / dikotil) 

Sub-kelas  : Hamamelidae 

Ordo   : Caryophyllales 

Familia  : Basellaceae 

Genus  : Anredera 

Spesies  : Anredera cordifolia (Ten.) Steenis (Pink, 2004) 

c. Kandungan 

 Hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa daun binahong 

mengandung senyawa saponin triterpenoid, flavonoid, dan fenil propanoid 

(Rachmawati, 2008). Hasil uji fitokimia menggunakan pelarut etanol dengan 

cara maserasi ditemukan kandungan alkaloid, saponin, dan flavonoid 

(Rochani, 2009). Kemampuan binahong untuk menyembuhkan berbagai 

jenis penyakit ini berkaitan erat dengan senyawa aktif yang terkandung di 

dalamnya. Senyawa flavonoid dapat berperan langsung sebagai antibakteri 

dengan menggangu fungsi dari mikroorganisme bakteri (Manoi, 2009). 

Selain hal tersebut senyawa lain seperti alkaloid, saponin, dan terpenoid juga 

merupakan senyawa yang berkhasiat sebagai antibakteri (Robinson, 1995). 
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Saponin bekerja sebagai antibakteri dengan mengganggu stabilitas membran 

sel bakteri sehingga menyebabkan sel bakterilisis, jadi mekanisme kerja 

saponin termasuk dalam kelompok antibakteri yang mengganggu 

permeabilitas membran sel bakteri, yang mengakibatkan kerusakan 

membran sel dan menyebabkan keluarnya berbagai komponen penting dari 

dalam sel bakteri yaitu protein, asam nukleat dan nukleotida (Ganiswarna, 

1995). Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa senyawa terpenoid 

dapat menghambat pertumbuhan dengan mengganggu proses terbentuknya 

membran dan atau dinding sel, membran atau dinding sel tidak terbentuk 

atau terbentuk tidak sempurna (Ajizah, 2004). 

2. Ekstrak  

Ekstrak adalah sediaan yang berupa kering, kental dan cair, dibuat dengan 

menyari simplisia nabati atau hewani menurut cara yang sesuai yaitu maserasi, 

perkolasi, atau penyeduhan dengan air mendidih. Ekstrak cair adalah sediaan 

dari simplisia nabati yang mengandung etanol sebagai pelarut atau sebagai 

pengawet (Anonim, 1979). 

3. Ekstraksi 

 Ekstraksi adalah proses penarikan suatu zat dengan pelarut sehingga 

terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut cair. Sering kali 

campuran bahan padat dan cair tidak dapat atau sukar sekali dipisahkan dengan 

metode pemisahan mekanis atau termis. Misalnya saja, karena komponennya 

saling bercampur secara sangat erat, peka terhadap panas, beda sifat-sifat 

fisikanya terlalu kecil, atau tersedia dalam konsentrasi yang terlalu rendah. 
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Dalam hal semacam itu, seringkali ekstraksi adalah satu-satunya proses yang 

dapat digunakan atau yang mungkin paling ekonomis. Teknik ekstraksi sangat 

berguna untuk pemisahan secara cepat dan bersih, baik untuk zat organik atau 

anorganik, untuk analisis makro maupun mikro. Selain untuk kepentingan 

analisis kimia, ekstraksi juga banyak digunakan untuk pekerjaan preparatif 

dalam bidang kimia organik, biokimia, dan anorganik di laboratorium. Tujuan 

ekstraksi ialah memisahkan suatu komponen dari campurannya dengan 

menggunakan pelarut. Metode ekstraksi terbagi menjadi 2 macam: ekstraksi 

cara dingin (maserasi dan perkolasi), dan ekstraksi cara panas (refluks, soklet, 

digesti, dan infundasi) (RI, 1986). 

 Maserasi berasal dari bahasa latin macerare yaitu artinya merendam 

(Ansel, 1985). Maserasi merupakan cara penyarian yang sederhana. Maserasi 

dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari. 

Cairan penyari akan menembus dinding sel dan masuk kedalam rongga sel 

yang mengandung zat aktif, zat aktif akan larut dan karena adanya perbedaan 

konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dengan di luar sel, maka larutan 

yang pekat tersedak keluar. Peristiwa tersebut berulang sehingga terjadi 

keseimbangan konsentrasi antara larutan  di luar sel dengan larutan di dalam 

sel. Maserasi digunakan untuk penyarian simplisia yang mengandung zat aktif 

yang mudah larut dalam cairan penyari, rentan terhadap panas, tidak 

mengandung zat yang mudah mengembang dalam cairan penyari, tidak 

mengandung benzoin, stirak dan lain-lain (Susetya, 2012).  
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4. Larutan Penyari 

 Sistem pelarut dalam ekstraksi dipilih berdasarkan kemampuannya dalam 

melarutkan jumlah yang maksimal dari zat aktif dan seminimum mungkin bagi 

unsur yang tidak diinginkan. Larutan penyari yang baik harus memenuhi 

kriteria: murah, mudah diperoleh, stabil secara fisika dan kimia, bereaksi 

netral, tidak mudah menguap, tidak mudah terbakar, selektif yaitu hanya 

menarik zat berkhasiat yang dikehendaki dan tidak mempengaruhi zat aktif 

(Depkes RI, 1986). 

 Etanol bersifat universal, artinya dapat menyari senyawa polar dan non 

polar. Hal tersebut dapat menjadi kelebihan sekaligus kekurangan etanol. 

Kelebihan etanol adalah zat pengganggu yang ikut larut hanya terbatas, 

sedangkan kerugian etanol adalah bahwa etanol mahal harganya dibandingkan 

metanol (Depkes RI, 1986). Etanol 70% sangat efektif dalam menghasilkan 

jumlah bahan aktif yang optimal, dimana zat balas hanya sedikit turut ke dalam 

cairan pengekstraksi (Voigt, 1984). 

 Etanol dapat melarutkan alkaloid basa, minyak menguap, glikosida, 

kurkumin, antrakinon, flavonoid, steroid, damar dan klorofil. Lemak, malam, 

tanin, dan saponin hanya sedikit terlarut. Beberapa kelebihan etanol sebagai 

cairan penyari adalah sebagai berikut : lebih selektif, kapang dan kuman sulit 

tumbuh dalam etanol 20% ke atas, tidak beracun, netral, absorbsinya baik, 

dapat bercampur dengan air pada segala perbandingan dan memerlukan panas 

yang sedikit untuk pemekatan (Khunaifi, 2010).  
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5. Krim 

Sediaan semi padat digunakan pada kulit, dimana umumnya sediaan 

tersebut berfungsi sebagai pembawa pada obat-obat topikal, sebagai pelunak 

kulit, atau sebagai pembalut pelindung atau pembalut penyumbat (oklusif). 

Krim didefinisikan sebagai cairan kental atau emulsi setengah padat baik 

bertipe air dalam minyak atau minyak dalam air. Krim biasanya digunakan 

sebagai emolien atau pemakaian obat pada kulit. Istilah krim secara luas 

digunakan dalam farmasi dan industri kosmetik, dan banyak produk dalam 

perdagangan disebut sebagai krim tetapi tidak sesuai dengan bunyi definisi 

diatas. Banyak hasil produksi yang nampaknya seperti krim tetapi tidak 

mempunyai dasar dengan jenis emulsi, biasanya disebut krim. Krim digunakan 

sebagai: 

a. Bahan pembawa obat untuk pengobatan kulit 

b. Bahan pelembut kulit 

c. Pelindung kulit yaitu mencegah kontak permukaan kulit dengan larutan 

berair dan rangsangan kulit. 

Vanishing cream umumnya emulsi minyak dalam air, mengandung air 

dalam persentase besar dan asam stearat. Setelah pemakaian krim, air 

menguap meninggalkan sisa berupa selaput asam stearat yang tipis (Ansel, 

1989). Umumnya vanishing cream mudah menyebar rata dan dalam hal krim 

dari emulsi jenis minyak dalam air lebih mudah dibersihkan daripada 

kebanyakan salep (Ansel, 2005). 
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6. Pembuatan Krim  

Pembuatan sediaan krim meliputi proses peleburan dan proses emulsifikasi. 

Biasanya komponen yang tidak bercampur dengan air seperti minyak dan lilin 

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

semua larutan berair yang tahan panas, komponen yang larut dalam air 

dipanaskan pada suhu yang sama dengan komponen lemak. Kemudian larutan 

berair secara perlahan-lahan ditambahkan ke dalam campuran lemak yang cair 

dan diaduk secara konstan, temperatur dipertahankan selama 5-10 menit untuk 

mencegah kristalisasi dari lilin/lemak. Selanjutnya campuran perlahan-lahan 

didinginkan dengan pengadukan yang terus-menerus sampai campuran 

mengental. Bila larutan berair tidak sama temperaturnya dengan leburan lemak, 

maka beberapa lilin akan menjadi padat, sehingga terjadi pemisahan antara fase 

lemak dengan fase cair (Munson, 1991). 

Pembuatan krim dari formula dengan tipe minyak dalam air (m/a), secara 

umum metode pembuatannya meliputi proses peleburan dan proses 

emulsifikasi. Komponen yang tidak bercampur dengan air seperti minyak dan 

lilin dicairkan bersama di pemanas air pada temperatur 70  sampai dengan 

75  yang merupakan proses peleburan. Semua komponen yang larut dalam air 

dilarutkan dalam air panas. Proses emulsifikasi dimulai dengan menambahkan 

larutan berair secara perlahan-lahan ke dalam campuran lemak cair dengan 

pengadukan yang konstan, temperatur dipertahankan selama 5-10 menit, untuk 

menjaga kristalisasi dari lilin dan kemudian campuran perlahan-lahan 
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didinginkan dengan pengadukan yang terus menerus sampai campuran 

membeku atau mengental (Ansel, 1989). 

7. Karakteristik Fisik dan Kimia Krim  

a. Uji organoleptis  

Pengujian organoleptis bertujuan untuk mengetahui organoleptis 

sediaan yang meliputi warna, aroma, dan konsistensinya. Organoleptis yang 

baik turut mempengaruhi penerimaan sediaan krim.  

b. Uji daya lekat  

Pengujian daya lekat bertujuan untuk mengetahui kemampuan 

sediaan untuk bertahan pada kulit. Semakin lama krim melekat pada kulit 

maka efek yang ditimbulkan akan semakin baik. Persyaratan daya lekat yang 

baik adalah tidak kurang dari 4 detik (Naibaho, 2013). 

c. Uji daya sebar  

  Pengujian daya sebar dilakukan untuk mengetahui kemampuan 

penyebaran krim pada kulit. Semakin mudah krim diratakan pada kulit maka 

akan semakin memperluas area kontak dengan kulit sehingga absorpsi zat 

aktifnya semakin besar (Naibaho, 2013). 

d. Uji pH  

Pengujian pH salep bertujuan untuk memastikan bahwa sediaan krim 

yang dibuat memiliki pH yang sesuai dengan pH fisiologis kulit, yaitu 4,5-

6,5. Kesesuaian pH kulit dengan pH sediaan topikal mempengaruhi 

penerimaan kulit terhadap sediaan. Sediaan yang terlalu asam maupun 
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terlalu basa akan menyebabkan iritasi pada kulit (Hairima dkk., 2013; Ulaen 

dkk., 2012). 

8. Uji Iritasi  

Iritasi kulit adalah munculnya kerusakan reversibel pada kulit setelah 

aplikasi bahan uji selama 24 jam (OECD, 2002). Gejala umum yang dapat 

diamati pada iritasi, seperti panas dan kemerahan (eritema), disebabkan oleh 

dilatasi pembuluh darah pada daerah tersebut. Selain itu, dapat juga diamati 

terjadinya edema, yaitu perbesaran plasma yang membeku pada daerah yang 

terluka, dan dipercepat dengan adanya jaringan fibrosa yang menutupi daerah 

tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka harus dilakukan uji iritasi sebelum 

pemakaian pada manusia sehingga reaksi hipersensitivitas dapat dicegah. 

Adanya tanda-tanda iritasi pada kulit hewan coba mengarah pada kemungkinan 

terjadi iritasi pada kulit manusia (Irsan dkk, 2013). 

 

F. Landasan Teori 

Dalam ekstrak etanol (70%) daun binahong terkandung polifenol, alkaloid, 

dan flavonoid (Khunaifi, 2010). Penelitian (Paju dkk, 2013) menghasilkan sediaan 

salep ekstrak etanol daun binahong efektif sebagai obat luka akibat infeksi bakteri 

Staphylococcus aureus pada konsentrasi 20%. Variasi konsentrasi ekstrak etanol 

daun binahong pada sediaan salep telah memenuhi persyaratan uji stabilitas 

sediaan yaitu uji warna dan bau, pH, homogenitas, viskositas, daya lekat, dan 

daya sebar. Mengingat luasnya penggunaan eksrak daun binahong secara topikal, 

diharapkan krim ekstrak etanol daun binahong tidak berpotensi menimbulkan 
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iritasi primer. Iritasi primer kulit penting dilakukan pada semua sediaan topikal 

atau sediaan yang digunakan pada kulit, untuk mengetauhi tingkat kemampuan 

krim untuk mengiritasi kulit sekaligus untuk mengetauhi tingkat keamanan 

produk sediaan topikal lain yang dibuat (Lu, 1995).  

Penelitian Irsan dkk (2013) menunjukkan bahwa formula krim ekstrak biji 

lengkeng dan basis krim tanpa ekstrak sedikit mengiritasi (indeks iritasi 0,99) 

dengan pembanding lain ekstrak biji lengkeng menghasilkan iritasi ringan (indeks 

iritasi 1,00-2,99). Respon iritasi primer tersebut akut ketika respon yang 

dihasilkan dapat timbul dengan cepat namun juga hilang dalam waktu singkat 

setelah pemberian tunggal atau berulang. Kronik ketika reaksi dari jaringan 

berlangsung hingga beberapa hari karena stimulant iritan yang berulang. 

 

G. Hipotesis 

1. Variasi konsentrasi ekstrak etanol daun binahong (Anredera cordifolia (Ten.) 

Steenis) berpengaruh pada sifat fisika sediaan krim yang meliputi 

organoleptis dan homogenitas. 

2.  Variasi konsentrasi ekstrak etanol daun binahong (Anredera cordifolia 

(Ten.) Steenis) berpengaruh pada sifat kimia sediaan krim yang meliputi pH, 

daya lekat, daya sebar, dan viskositas. 

3. Krim ekstrak etanol daun binahong (Anredera cordifolia (Ten.) Steenis) 

berpotensi menimbulkan iritasi primer. 

 


