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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Staphylococcus aureus merupakan salah satu mikroorganisme yang 

hidup dikulit, salah satunya dikulit tangan yang dapat menyebabkan infeksi 

seperti jerawat, diare, toxic shock syndrome (Mahon dan Manuselies, 2000). 

Sediaan berupa antiseptik dibutuhkan untuk mengurangi keberadaan 

mikroorganisme penyebab infeksi yang ada ditangan. Sediaan gel lebih banyak 

digunakan karena praktis, rasa dingin dikulit, mudah mengering, dan mudah 

dicuci (Voight,1994). Sedangkan sediaan antiseptik tangan yang beredar di 

masyarakat yang berbentuk gel atau spray masih menggunakan alkohol sebagai 

bahan utama.  

Alkohol  dirasa kurang aman terhadap kesehatan karena alkohol dapat 

melarutkan lapisan lemak pada kulit yang berfungsi sebagai pelindung terhadap 

infeksi mikroorganisme dan pada pemakaian berulang dapat menyebabkan 

kekeringan serta iritasi pada kulit (Dyer dkk., 1998). Sehingga perlu dipilih bahan 

alam untuk mengganti penggunaan alkohol pada hand sanitizer yaitu Ekstrak 

Kulit Pisang Kepok (Musa balbisiana). Komponen fitokimia dari kulit pisang 

kepok adalah tanin, kuninon, alkaloid, flavonoid, dan saponin sebagai agen anti 

bakteri (Fadhilah, 2014). Menurut Ajizah (2004) flavonoid dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus.  

HPMC dan karbomer merupakan gelling agent yang umum dipakai 

dalam pembuatan gel. HPMC dan karbomer dapat dikombinasikan untuk 
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menutupi kekurangan dari karbomer, jika semakin tinggi konsentrasi karbomer 

maka suasana yang dibutuhkan semakin asam untuk membentuk gel (Deshpande 

dan Shah, 2012). Penelitian yang telah dilakukan oleh Arwani (2017) 

menyatakan, semakin besar konsentrasi karbomer maka semakin tinggi nilai 

viskositas dan nilai daya lekat namun akan menurunkan nilai daya sebar. Vajrika 

(2014) menyatakan bahwa kombinasi karbopol dan HPMC menyebabkan daya 

lekat dan viskositas semakin kecil, namun daya sebar semakin besar. Oleh karena 

itu, karbomer dikombinasikan dengan HPMC sehingga konsentrasi karbomer 

dapat diturunkan, pH tidak terlalu asam dan untuk mendapatkan sifat fisika gel 

yang lebih baik. 

Penelitian aktivitas antibakteri sediaan gel hand sanitizer dari ekstrak 

etanol kulit pisang kepok (Musa balbisiana) sejauh ini belum dilaporkan. 

Sehingga, perlu dilakukan penelitian. Pada penelitian ini, kulit pisang kepok akan 

diekstraksi dengan etanol 96%. Kemudian ekstraknya akan diformulasikan dalam 

bentuk sediaan gel hand sanitizer dengan variasi karbomer HPMC dan di uji 

aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus. 

B. Perumusan Masalah 

 

1. Bagaimanakah pengaruh variasi karbomer dan HPMC dalam sediaan gel 

hand sanitizer ekstrak etanol kulit pisang kepok (Musa balbisiana) terhadap 

karakteristik fisik dan kimianya? 

2. Bagaimanakah pengaruh variasi karbomer dan HPMC dalam sediaan gel 

handsanitizer ekstrak etanol kulit pisang kepok (Musa balbisiana) terhadap 

aktivitas antibakterinya pada Staphylococcus aureus? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh variasi karbomer dan HPMC dalam sediaan gel hand 

sanitizer ekstrak kulit pisang kepok (Musa balbisiana) terhadap sifat fisika 

dan kimianya. 

2. Mengetahui pengaruh variasi karbomer dan HPMC dalam sediaan gel hand 

sanitizer ekstrak kulit pisang kepok (Musa balbisiana) terhadap aktivitas 

antibakterinya pada Staphylococcus aureus. 

D. Manfaat Penelitian 

Sediaan ini diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat sebagai pencuci 

tangan antibakteri dari bahan alam dengan cara yang lebih praktis tanpa 

menggunakan air. 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Pisang kepok kuning (Musa balbisiana) 

a. Deskripsi 

Pisang kepok adalah pisang kultivar hidrida triploid yang berasal dari 

Filiphina. Pisang kepok adalah salah satu varietas pisang yang paling penting 

dalam masakan Filiphina. Pisang ini juga kadang-kadang dikenal sebagai pisang 

Cardaba, kultivar yang sangat mirip juga diklasifikasikan dalam subkelompok 

Saba (Munadjim, 1998). 

Pisang kepok memiliki ukuran yang sangat besar, batangnya kuat yang 

dapat mencapai ketinggian 20 sampai 30 kaki (6,1-9,1m). Batang bisa mencapai 

diameter 0,91m. Batang dan daun berwarna biru-hijau. Seperti semua pisang, 
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masing-masing bunga menghasilkan buah hanya sekali sebelum mati (Munadjim, 

1998). 

Buah pisang yang siap dipanen adalah 150-180 hari setelah berbunga, lebih 

lama dari varietas pisang lainnya. Setiap tanaman memiliki berat 26-38 kg 

pertandan. Biasanya ada 16 tangan pertandan, dengan masing-masing sisir 

memiliki 12 sampai 20 buah (Munadjim, 1998). 

Pisang kepok tumbuh baik dengan pengairan baik di tanah yang subur 

dengan paparan sinar matahari penuh. Pisang kepok mewarisi sebagian besar 

karakteristik Musa balbisiana, membuat sifat pisang kepok toleran terhadap tanah 

kering dan kondisi dingin dari daerah beriklim sedang. Pisang kepok 

membutuhkan curah hujan minimun dan dapat bertahan musim kemarau panjang 

selama irigasi yang memadai disediakan. Buah- buah pisang kepok mungkin tidak 

matang dalam kondisi seperti itu. Pisang kepok juga memiliki ketahanan yang 

baik terhadap Sigatoka penyakit bercak daun (Munadjim, 1998). Panjang buah 8-

13 cm dan diameternya 2,5-5,5 cm. Tergantung pada kematangan tersebut, buah 

yang khas persegi dan bersudut. Dagingnya berwarna putih dan mengandung zat 

tepung. Pisang kepok biasanya dipanen saat masih hijau setelah 150-180 hari 

setelah penanaman, terutama jika mereka harus diangkut jarak jauh (Munadjim, 

1998). 

Pisang kepok kuning (Musa balbisiana) termasuk dalam klon pisang dari 

kelompok triploid. Berdasarkan klasifikasi taksonomi pisang kepok kuning ini 

termasuk ke dalam famili Musaceae yang beasal dari India Selatan. Pisang kepok 

bisa dimakan dalam keadaan segar, tetapi bisa juga untuk diolah lebih lanjut 
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menjadi hasil olahan. Pisang kepok merupakan komoditi pertanian yang 

mempunyai nilai ekonomi tinggi karena sifat dan kegunaannya itu, sehingga 

banyak digunakan oleh seluruh pelosok kepulauan Indonesia (SNI, 1998). 

b. Klasifikasi pisang kepok 

Pisang kepok (Musa balbisiana), diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu 

pisang kepok kuning dan pisang kepok putih. Secara kasat mata dari luar 

bentuknya hampir sama.  Perbedaan pisang kepok kuning dan pisang kepok putih 

terletak pada saat daging buahnya diiris, baru terlihat kalau kepok kuning 

berwarna kekuningan, sedangkan kepok putih lebih pucat. Rasa kepok kuning 

lebih manis, sedangkan yang kepok putih lebih asam (Munadjim, 1998) 

Dalam dunia tumbuhan, klasifikasi pisang kepok selengkapnya adalah 

sebagai berikut (Munadjim, 1998): 

Kingdom : Plantae (tumbuhan) 

Sub kingdom : Tracheobionta (tumbuhan berpembuluh) 

Super divisi : Spermatophyta (menghasilkan biji) 

Divisi : Magnoliophyta (tumbuhan berbunga) 

Kelas : Liliopsida (berkeping satu/monokotil) 

Sub kelas : Commelinidae 

Ordo : Zingiberales 

Famili : Musaceae (suku pisang-pisangan) 

Genus : Musa 

Spesies : Musa balbisiana 
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              Gambar 1. Pisang Kepok (Musa balbisiana) (Munadjim, 1998) 

Kulit buah pisang kepok sangat tebal dengan warna kuning kehijauan dan 

kadang bernoda cokelat, dan daging buahnya manis. Pisang kepok tumbuh pada 

suhu optimum untuk pertumbuhannya yaitu pada suhu sekitar 27°C, dan suhu 

maksimumnya 38°C. Bentuk buah pisang kepok agak gepeng dan bersegi. Ukuran 

buahnya kecil, panjangnya 10-12 cm dan beratnya 80-120 gram. Kulit buahnya 

sangat tebal dengan warna kuning kehijauan dan kadang bernoda cokelat 

(Munadjim, 1998). 

c. Kandungan kimia 

Buah pisang pada umumnya banyak mengandung karbohidrat baik isinya 

maupun kulitnya. Umumnya masyarakat hanya memakan buahnya saja dan 

membuang kulit pisang begitu saja. Di dalam kulit pisang ternyata memiliki 

kandungan vitamin C, B, kalsium, protein, dan juga lemak yang cukup. Hasil 

analisis fitokimia menunjukan bahwa kandungan pisang pada umumnya adalah 

katekulamin, serotonin dan depamin (Waalkes, dkk,. 1985), karbohidrat 

(Anwange, 2008), saponin, tanin, alkaloid, flavonoid, phylobattanin, antrakuinon, 

dan kuinon (Salau, dkk., 2010). 
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Kulit pisang kepok kuning (Musa balbisiana) mengandung alkaloid, 

flavonoid, saponin dan tanin yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri. 

Menurut Ajizah (2004) tanin bersifat antibakteri dengan cara mempresipitasi 

protein. Efek antimikroba tanin melalui reaksi dengan membran sel, inaktivasi 

enzim, destruksi atau inaktivasi fungsi materi genetik. Alkaloid, flavonoid, dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Saponin termasuk 

golongan senyawa triterpenoid dapat digunakan sebagai zat antimikroba 

(Musalam, 2001). 

2. Ekstrak dan ekstraksi 

Ekstraksi adalah pemisahan bahan aktif dari jaringan tumbuhan ataupun 

hewan menggunakan pelarut yang sesuai melalui prosedur yang telah ditetapkan 

(Tiwari dkk., 2011). Selama proses ekstraksi, pelarut akan berdifusi sampai ke 

material padat dari tumbuhan dan akan melarutkan senyawa dengan polaritas yang 

sesuai dengan pelarutnya. Efektifitas ekstraksi senyawa kimia dari tumbuhan 

bergantung pada (Tiwari dkk., 2011): 

1. Bahan – bahan tumbuhan yang diperoleh 

2. Keaslian dari tumbuhan yang diperoleh  

3. Proses ekstraksi 

4. Ukuran partikel 

3. Metode ekstraksi 

Metode ekstraksi yang digunakan dalam penelitian ini adalah maserasi. 

Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisia dengan menggunakan pelarut 
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dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur kamar 

(Ditjen POM, 2000). 

Keuntungan ekstraksi dengan cara maserasi adalah pengerjaan dan peralatan 

yang digunakan sederhana, sedangkan kerugiannya yaitu cara pengerjaannya yang 

lama,  membutuhkan pelarut yang banyak dan penyarian kurang sempurna. Dalam 

maserasi (untuk ekstrak cairan), serbuk halus atau kasar dari tumbuhan obat yang 

kontak dengan pelarut disimpan dalam wadah tertutup untuk periode tertentu 

dengan pengadukan yang sering. Sampai zat tertentu dapat terlarut. Metode ini 

paling cocok digunakan untuk senyawa yang termolabil (Tiwari dkk., 2011). 

4. Monografi bahan 

a. Hidroksi Propil Metil Selulosa (HPMC) 

Hidroksi  Propil Metil Selulose adalah serbuk putih tidak berbau dan tidak 

memiliki rasa, larut dalam air dingin, praktis tidak larut dalam kloroform, etanol 

dan eter, tetapi tidak larut dalam campuran etanol dan diklormetan, dalam 

campuran metanol dan diklormetan, dan campuran air dan alkohol (Ditjen POM, 

1979). Konsentrasi yang digunakan pada penelitian Arikumalasari dkk.,(2013) 

adalah 5-15%. HPMC berfungsi sebagai gelling agent yang merupakan bahan 

pembentuk gel (Depkes RI, 1979). 

b. Karbomer 

Karbomer merupakan polimer akrilik. Viskositas yang dihasilkan karbomer 

tergantung pada pH. Pada pH 3, karbomer akan berbentuk larutan, dan pada pH 6-

8 viskositas akan meningkat dan membentuk gel (Quinones dkk., 2008). 

Karbomer akan membentuk gel yang transparan dan bioadhesive. Karbomer saat 
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disebar dalam air akan mengembang, membentuk polimer untuk membentuk 

dispersi koloid yang bertindak sebagai elektrolit anionik (Buchan et al., 2010). 

Konsentrasi yang dibutuhkan untuk pembuatan masa gel 0,5-2%, dan pada 

konsentrasi 0,5% karbomer dapat menghasilkan masa gel yang memiliki 

spesifikasi yang dibutuhkan sebagai handsanitizer (Dewi dan Saptarini, 2017). 

c. Trietanolamin (TEA) 

Trietanolamin (TEA) adalah cairan kental, tidak berwarna hingga kuning 

pucat, bau lemah mirip amoniak, higroskopis, mudah larut dalam air dan etanol 

95% P, larut dalam kloroform P (Depkes RI., 1979). 

 

Gambar 2. Struktur Trietanolamin 

d. Sorbitol 

Sorbitol merupakan cairan, putih dan rasa manis. Kelarutan sangat mudah 

laut dalam air, sukar larut dalam etanol (95%), metanol, dan dalam asam asetat. 

Sorbitol berfungsi sebagai humektan, yaitu untuk mencegah terjadinya penguapan 

air sehingga tetap lembab (Depkes RI, 1979). Penggunaan TEA sebanyak 8 tetes 

berada pada rentang pH 5,4-5,5 (Suyudi, 2014). 

5. Bakteri Staphylococcus aureus 

a. Morfologi 

Staphylococcus aureus merupakan bakterigram positif berbentuk bulat 

berdiameter 0,7-1,2 µm, tersusun dalam kelompok-kelompok yang tidak teratur 
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seperti buah anggur, fakultatif anaerob tidak membentuk spora, dan tidak 

bergerak. Bakteri ini tumbuh pada suhu optimum 37°C dengan waktu pembelahan 

0,47 jam, tetapi membentuk pigmen paling baik pada suhu kamar (20-25°C). 

Staphylococcus aureus pH pertumbuhan optimalnya adalah 7,4. Koloni pada 

perbenihan padat berwarna abu-abu sampai kuning keemasan, berbentuk bundar, 

halus, menonjol dan berkilau (Jawetz dkk., 1995) 

b. Klasifikasi  

Menurut Cappucino (1998), klasifikasi Staphylococcus aureus sebagai 

berikut: 

Domain : Bacteria 

Kingdom : Eubacteria 

Divisi : Firmicutes 

Class : Cocci 

Ordo : Bacillales 

Family : Staphylococcaceae 

Genus : Staphylococcus 

Spesies : S. aureus 

 

                     Gambar 3. Bakteri Staphylococcus aureus (Kusuma, 2009) 
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c. Patogenesis 

Staphylococcus aureus hidup dalam saluran-saluran pengeluaran lendir dari 

tubuh manusia dan hewan seperti hidung, mulut, dan tenggorokan dan dapat 

dikeluarkan pada waktu batuk atau bersin. Beberapa penyakit infeksi yang 

dosebabkan oleh Staphylococcus aureus adalah bisul, jerawat, impetigo, dan 

infeksi luka. Infeksi yang lebuh berat diantaranya pneumonia, mastitis, plebitis, 

meningitis, infeksi saluran kemih, osteomielitis, dan endokarditis. Staphylococcus 

aureus juga merupakan penyebab utama infeksi nosokomial, keracunan makanan, 

dan sindroma syok toksik (Rian dkk., 1994). 

d. Pengobatan 

Pengobatan terhadap infeksi Staphylococcus aureus dilakukan melalui 

pemberian antibiotik yang disertai dengan tindakan bedah, baik berupa 

pengeringan abses maupun nekrotomi. Pada infeksi yang cukup berat, diperlukan 

pemberian antibiotik secara oral maupun intravena seperti penisilin, metisillin, 

sephalosporin, eritromisin, lincomisin, vancomisin, dan rifampisin. Sebagian 

besar galur Staphylococcus sudah resisten terhadap antibiotik tersebut sehingga 

perlu diberikan antibiotik berspektrum lebih luas seperti kloramphenikol, 

amoksisilin, dan tetrasiklin (Ryan dkk., 1994) 

e. Media Pertumbuhan 

Pada umumnya Staphylococcus aureus dapat tumbuh pada medium-medium 

sebagai berikut: 

1) Nutrient Agar (NA) 

Staphylococcus aureus membentuk pigmen berwarna kuning emas, 
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Koloni yang tumbuh berbentuk bulat, berdiameter 1-2mm, konveks dengan tepi 

rata, bulat, permukaan mengkilat dan konsistensinya lunak. media ini mempunyai 

sifat-sifat antara lain : mudah larut dalam alkohol, eter, dan benzen, termasuk 

bahan yang bersifat lipokrom, tetap tinggal dalam koloni bakteri, tidak berdifusi 

kedalam medium (Waluyo, 2004). 

2) Mannitol Salt Agar (MSA) 

MSA adalah media yang banyak dipakai untuk metode difusi. MSA 

mengandung mannitol dan indikator phenol red. Adanya Staphylococcus aureus 

akan memfermentasi manitol menghasilkan asam yang mengubah indikator 

phenol red menjadi berwarna kuning, sehingga MSA merupakan media selektif 

untuk pertumbuhan Staphylococcus aureus (Waluyo, 2004). 

6. Aktivitas antimikroba 

a. Antimikroba 

Antimikroba adalah obat pembasmi mikroba, khususnya mikroba yang 

merugikan manusia. Obat antimikroba yang ideal bersifat “toksisitas selektif” 

yang artinya obat ini merugikan parasit tanpa merugikan inangnya. Obat 

antimikroba sering disebut sebagai bakteriostatik atau bakterisidal. Bakteriostatik 

adalah antimikroba yang hanya menghambat pertumbuhan mikroorganisme. 

Sedangkan bakterisidal yaitu antimikroba yang membunuh atau menyebabkan 

kematian pada mikroorganisme (Ganiswara, 1995). 

b. Mekanisme kerja antimikroba 

Menurut Pratiwi (2008), antimikroba berdasarkan struktur kimia dan 

mekanisme aksi, dibedakan sebagai berikut: Agen yang menghambat sintesis 
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dinding sel bakteri dengan merusak lapisan peptidoglikan. Mekanismenya 

mencegah ikatan silang peptidoglikan pada tahap akhir sintesis dinding sel, yaitu 

dengan menghambat protein pengikat penisilin (penicillin binding protein) dan 

memblok aktivitas enzim transpeptidase yang membungkus ikatan silang polimer-

polimer gula panjang yang membentuk dinding sel bakteri sehingga dinding sel 

menjadi rapuh dan mudah lisis.  

c. Metode pengujian aktivitas antimikroba 

Pengujian aktivitas antimikroba dilakukan dengan cara pengukuran 

pertumbuhan mikroorganisme terhadap agen antimikroba. Kegunaan uji 

antimikroba yaitu diperolehnya suatu sistem pengobatan yang efektif dan efisien.  

Metode yang digunakan untuk uji aktivitas anti bakteri gel hand sanitizer 

ekstrak kulit pisang kepok terhadap bakteri Staphylococcus aureus adalah difusi 

agar (sumuran). Terbentuknya zona hambat pada daerah sumuran menunjukkan 

hasil positif. Setelah diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37°C, hasilnya diamati 

dengan membandingkan sediaan gel hand sanitzer ekstrak etanol kulit pisang 

kepok dengan kontrol positif. 

7. Gel  

Gel kadang-kadang disebut jeli, merupakan sistem semipadat terdiri dari 

suspensi yang terbuat dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil 

atau molekul organik yang besar terpenetrasi oleh suatu cairan (Depkes RI, 1995). 

Sistem gel paling sederhana terdiri dari air yang dikentalkan dengan getah alam 

misal tragacant, xanthan, bahan semi sintetic misalnya metilselulosa, 

karboksimetilselulosa, hydroksimetilselulosa. Sistem gel ada yang tampak 
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transparan dan ada yang translucent, ataupun bahan sintetik misalnya karbomer, 

polimer dan karboksivinil, karna bahannya mungkin tidak terdispersi secara 

sempurna membentuk agregat yang sedikit terdispersi. 

Karakteristik umum gel yaitu memiliki struktur kontinyu seperti sifat dari 

bahan padat. Viskositas dari gel umumnya tergantung dari jumlah atau berat 

molekul dari bahan pengental yang ditambahkan. Idealnya pemilihan gelling 

agent dalam sediaan farmasi dan kosmetik harus inert, aman, tidak bereaksi 

dengan komponen lain, penambahan gelling agent dalam formula perlu 

dipertimbangkan yaitu tahan selama penyimpanan dan tekanan tube selama 

pemakaian topikal (Lieberman dkk., 1996). 

Keuntungan sediaan gel untuk sediaan hidrogel; efek pendinginan pada kulit 

saat digunakan, tampilan sediaan yang jernih dan elegan, pada pemakaian dikulit 

setelah kering meninggalkan lapisan film tembus pandang, elastis, mudah dicuci 

dengan air, pelepasan obatnya baik, kemampuan penyebarannya pada kulit baik. 

Kekurangan sediaan gel untuk sediaan hidrogel; harus menggunakan zat aktif 

yang larut dalam air sehingga diperlukan penggunaan peningkat pelarutan seperti 

surfaktan agar gel tetap jernih dalam berbagai perubahan temperatur, tetapi gel 

tersebut sangat mudah dicuci atau hilang saat berkeringat (Lachman, 1994). 

8. Uji karakteristik fisika kimia sediaan gel 

a. Organoleptis 

Pemeriksaan organoleptis dilakukan secara makroskopis dengan cara 

mendiskripsikan warna, kejernihan, transparansi, kekeruhan dan bentuk sediaan 

(Paye dkk., 2001). 
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b. Viskositas 

Viskositas merupakan gambaran suatu benda cair untuk mengalir. 

Viskositas menentukan sifat sediaan dalam hal campuran dan sifat alirnya, pada 

saat diproduksi, dimasukkan kedalam kemasan, serta sifat-sifat penting pada saat 

pemakaian seperti konsistensi, daya sebar, dan kelembaban. Selain itu, viskositas 

juga akan mempengaruhi stabilitas fisik dan ketersediaan hayatinya (Paye dkk., 

2001). Semakin tinggi viskositas, waktu retensi pada tempat aksi akan naik, 

sedangkan daya sebarnya akan menurun. Viskosotas juga menentukan lama 

lekatnya sediaan pada kulit, sehingga obat dapat dihantarkan dengan baik. 

Viskositas sediaan dapat dinaikkan dengan menambahkan polimer (Voight, 1984). 

c. pH 

pH kulit atau tempat pemakaian. Hal ini bertujuan untuk menghindari iritasi. 

pH normal kulit manusia berkisar antara 4,5-6,5 (Voight, 1984). 

d. Daya sebar 

Daya sebar berkaitan dengan kenyamanan pada pemakaian. Sediaan yang 

memiliki daya sebar yang baik sangat diharapkan pada sediaan topikal. Menurut 

Pratiwi (2008) daya sebar sediaan semi padat berkisar pada diameter 3cm-5cm. 

e. Homogenitas 

Pemeriksaan homogenitas dapat dilakukan secara visual (Paye dkk., 2001). 

Homogenitas gel diamati pada kaca objek dibawah cahaya, diamati apakah 

terdapat bagian-bagian yang tidak tercampurkan dengan baik. Gel yang stabil 

harus menunjukkan sususan yang homogen. 
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f. Daya lekat 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan oleh gel untuk 

melekat pada kulit. Hal ini juga berhubungan dengan lamanya daya kerja obat. 

Semakin lama waktu yang dibutuhkan maka semakin lama daya kerja obat. 

I. Landasan Teori 

Kombinasi HPMC dengan Karbomer digunakan guna menutupi kekurangan 

dari sifat karbomer. Jika semakin tinggi konsentrasi karbomer dalam formula, 

maka suasana yang dibutuhkan semakin asam untuk membentuk gel (Deshpande 

dan Shah, 2012). Meningkatnya konsentrasi karbomer  menyebabkan nilai 

viskositas dan nilai daya lekat semakin tinggi, namun akan menurunkan nilai daya 

sebarnya (Arwani, 2017). Penelitian Vajrika (2014) menunjukan bahwa 

meningkatnya kadar HPMC menyebabkan daya lekat dan viskositas semakin 

kecil, namun daya sebar semakin besar. Maka dari itu, karbomer dikombinasikan 

dengan HPMC sehingga konsentrasi karbomer dapat diturunkan, pH dari formula 

tidak terlalu asam, dan menghasilkan sifat fisika gel yang lebih baik.  

Penelitian Asih (2017) menyatakan bahwa sediaan gel hand sanitizer 

ekstrak kulit pisang kepok (Musa balbisiana) memiliki aktivitas antibakteri 

terhadap Staphylococcus aureus pada konsentrasi 10% dan 50%. Penelitian yang 

telah dilakukan oleh Murdiyani (2013) menunjukan bahwa karbomer memiliki 

pengaruh lebih besar dalam meningkatkan efektivitas antibakteri dibandingkan 

HPMC, dengan rata-rata diameter zona hambat sebesar 12,389 mm. Diameter 

zona hambat  yang dihasilkan pada P.acnes sebesar 17,61±0,93 mm dan pada 

S.epidermidis sebesar 16,01±1,01 mm. Campuran karbomer dan HPMC 
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memberikan interaksi positif terhadap efektivitas daya hambat (Murtiningsih, 

2014).  

J. Hipotesis 

Adanya pengaruh perbedaan variasi konsentrasi karbomer dan HPMC 

dalam gel hand sanitizer ekstrak kulit pisang kepok (Musa balbisiana) terhadap 

sifat fisik kimia dan aktivitas anti bakteri pada Staphylococcus aureus. 
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