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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Memelihara kebersihan tangan merupakan salah satu hal yang sangat 

penting dalam menjaga kesehatan tubuh. Namun, kesadaran masyarakat Indonesia 

akan pentingnya kebersihan tangan masih kurang. Masyarakat tidak sadar bahwa 

dalam beraktivitas, tangan seringkali terkontaminasi dengan mikroba.Salah satu 

penyakit yang dapat disebabkan karena tidak menjaga kebersihan tangan adalah 

diare. Mikroba yang biasanya sering dijumpai di tangan adalah Staphylococus 

aureus dan Escherichia coli yang merupakan bakteri paling sering menyebabkan 

infeksi pada kulit (Jawetz dkk., 2005).  

Salah satu keanekaragaman hayati yang memiliki potensi untuk 

dikembangkan sebagai antiseptik adalah daun pandan wangi (Pandanus 

amaryllisfolius Roxb) yang mengandung flavonoid, alkaloid, saponin, tanin, 

polifenol, dan zat warna yang diduga memiliki kontribusi terhadap aktivitas 

antibakteri (Arisandi dan Andriani, 2008). Ekstrak etil asetat daun pandan wangi 

(EEADPW) mampu menghambat Staphylococus aureus dan Escherichia coli 

(Mardiyaningsih dkk.,2014).  

Dibuat dalam bentuk gel untuk mempermudahkan penggunaannya sebagai 

antiseptik tangan. Gel memiliki keuntungan antara lain memberikan efek dingin 

pada kulit dan mempunyai kemampuan penyebaran yang baik pada kulit (Voigt, 

1995). Salah satu cara yang dapat dilakukan sebagai pencegahan adalah menjaga 
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kebersihan tangan sebelum makan dan minum dengan menggunakan gel 

handsanitizer sebagai alternatif praktis menggantikan sabun dan air untuk 

mencuci tangan. Pemakaian handsanitizer dalam bentuk sediaan gel di kalangan 

masyarakat menengah ke atas sudah menjadi gaya hidup. Beberapa sediaan 

handsanitizer dapat dijumpai di pasaran dan biasanya banyak mengandung 

alkohol. Cara pemakaiannya dengan diteteskan pada telapak tangan, kemudian 

diratakan pada permukaan tangan (Sari dan Isadiartuti, 2006). Basis handsanitizer 

adalah gelling agent, yaitu suatu agent yang salah satunya adalah karbopol yang 

sangat umum digunakan dalam produksi kosmetik karena kompatibilitas dan 

stabilitasnya tinggi (Flory, 1953), tidak toksik jika diaplikasikan ke kulit (Das et 

al., 2011) dan penyebaran di kulit lebih mudah (Lachman dkk., 1994). 

Daya antiseptik suatu sediaan antiseptik dipengaruhi oleh antara lain: kadar 

bahan aktif dan bahan-bahan yang terdapat dalam formula sediaan. Dari latar 

belakang diatas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui karakteritik fisik 

dan daya antiseptik dari sediaan gel yang mengandung ekstrak daun pandan 

dengan variasi kadar karbopol sebagai gelling agent 0,5%, 1,0% dan 1,5% 

terhadap bakteri S.aureus dan E.coli. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan penelitian 

ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah variasi konsentrasi basis karbopol mempengaruhi karakteristik 

sifat fisik sediaan gel EEADPW ? 
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2. Apakah formulasi gel ekstrak etil asetat daun pandan wangi (Pandanus 

amaryllifolius Roxb) mempunyai aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus 

aureus dan Escherichia coli 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui variasi konsentrasi basis karbopol mempengaruhi karakteristik 

fisik sediaan gel EEADPW 

2. Mengetahui formulasi gel ekstrak etil asetat daun pandan wangi (Pandanus 

amaryllifolius Roxb) mempunyai aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus 

aureus dan Escherichia coli 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini untuk pemanfaatan kandungan yang terdapat dalam 

daun pandan sebagai handsanitizer dengan membuat suatu formulasi gel. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Daun Pandan Wangi (Pandanus amaryllifolius Roxb) 

Indonesia sebagai negara tropis memiliki beraneka tanaman yang dapat 

dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Masyarakat Indonesia sejak jaman 

dahulu telah mengenal dan memanfaatkan tanaman yang mempunyai khasiat obat 

atau menyembuhkan penyakit.Tanaman tersebut dikenal dengan sebutan tanaman 

obat tradisional atau obat herbal.Salah satu tanaman tersebut adalah daun pandan 

wangi (Pandanus amaryllifolius Roxb.) (Dalimartha, 2009). 
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Gambar 1a. Tumbuhan daun pandan wangi 

(Pandanus amaryllifolius Roxb) 

(Dalimartha, 2009) 

 

Gambar 1b. Daun Pandan Wangi (Pandanus 

amaryllifolius Roxb) (Van steenis, 

2003) 

a. Deskripsi Tanaman Pandan Wangi (Pandanus amaryllifolius Roxb) 

Pandan wangi (atau biasa disebut pandan saja) adalah jenis tumbuhan 

monokotil dari famili Pandanaceae yang memiliki daun beraroma wangi yang 

khas.Daunnya merupakan komponen penting dalam tradisi masakan Indonesia 

dan negara-negara Asia Tenggara lainnya.Tumbuhan ini mudah dijumpai di 

pekarangan atau tumbuhan liar ditepi-tepi selokan yang teduh.Akarnya 

besardan memiliki akar tunjang yang menopang tumbuhan ini bila telah cukup 

besar. Daunnya memanjang seperti daun pelem dan tersusun secara roset yang 

rapat, panjangnya dapat mencapai 60 cm. Beberapa varietas memiliki tepi daun 

yang bergerigi. Daun tumbuhan merupakan komponen cukup penting dalam 

tradisi boga Indonesia dan Negara-negara Asia Tenggara lainnya sebagai 

pewangi makanan karena aroma yang dihasilkannya. Daun pandan biasa 

dipakai dalam pembuatan kue atau masakan lain seperti kolak dan bubur 

kacang hijau. Sewaktu menanak nasi, daun pandan juga kerap diletakan di sela-

sela nasidengan maksud supaya nasi menjadi beraroma harum. Aroma harum 

yang khas ini terasa kuat ketika daunnya masih cukup segar atau agak kering. 
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Selain sebagai pengharum kue, daun pandan juga dipakai sebagai sumber 

warna hijau bagai makanan (selain daun suji), sebagai komponen hiasan 

penyajian makanan, dan juga sebagai bagian dalam rangkaian bunga di pesta 

perkawinan (dironce) untuk mengharumkan ruangan (Van steenis, 2003). 

b. Klasifikasi Tanaman Daun Pandan Wangi 

 Klasifikasi pandan wangi menurut (Van steenis, 2003) adalah sebagai 

berikut: 

Divisi : Spermatophyta  

Class : Monocotyledonae  

Ordo  : Pandanales  

Famili : Pandanaceae 

Genus  : Pandanus 

Species  : Pandanus amaryllifolius Roxb 

c. Kandungan Kimia Daun Pandan Wangi 

 Kandungan daun pandan wangi yang meliputi flavonoid, alkaloid, 

saponin, tanin, polifenol, dan zat warna, diduga memiliki kontribusi terhadap 

aktivitas antibakteri (Arisandi dan Andriani, 2008). 

Salah satu kandungan senyawa daun pandan wangi yang mempunyai 

khasiat antibakteri adalah saponin. Hal ini didasarkan pada sifat sitotoksik dari 

saponin dan kemampuannya dalam mempengaruhi permeabilitas membran 

sitoplasma sehingga sel mikroba menjadi lisis (Setiorini, 2011). Saponin adalah 

suatu glikosida alamiah yang terikat dengan steroid atau triterpena. Saponin 

mempunyai aktivitas farmakologi yang cukup luas diantaranya 
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immunomodulator, antitumor, antiinflamasi, antivirus, antijamur, dapat 

membunuh kerang-kerangan, hipoglikemik, dan efek hipokolesterol 

(Soekamto, 2011). 

2. Ekstraksi 

Ekstraksi merupakan proses pengambilan senyawa aktif pada simplisia 

dengan bantuan cairan penyari. Pemilihan cairan penyari yangakan digunakan 

dalam mengekstraksi senyawa aktif dipengaruhi oleh daya larut zat aktif (Ansel, 

1989). Kriteria cairan penyari yang baik antara lain adalah: murah, dan mudah 

didapat, stabil, secra fisik dan kimia, bereaksi netral, tidak mudah menguap, tidak 

mudah terbakar, dan selektif yang artinya hanya menarik zat berkhasiat yang 

dikehendaki dan tidak mempengaruhi zat berkhasiat (Depkes RI, 1986). 

Etil asetat adalah pelarut polar menengah yang volatil, tidak beracun, dan 

tidak higroskokopis. Etil asetat dengan polaritas yang relatif paling rendah mampu 

melarutkan senyawa golongan alkaloid, aglikon, monoglikosida, terpenoid, dan 

steroid (Sukandar dkk., 2008). 

Metode ekstraksi dipilih berdasarkan beberapa faktor seperti bahan mentah 

obat dan daya penyesuaian dengan tiap macam metode ekstraksi dan kepentingan 

dalam memperoleh ekstrak yang sempurna atau mendekati sempurna dari obat 

(Ansel, 1989). 

Metode ekstraksi dengan menggunakan pelarut dibedakan menjadi dua 

macam, yaitu: 

1. Cara dingin 

  Ekstraksi cara dingin mempunyai keuntungan dalam proses 

ekstraksi total, yaitu memperkecil kemungkinan terjadinya kerusakan padaa 
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senyawa termolabil yang terdapat pada sampel. Sebagian besar senyawa dapat 

terdeteksi dengan ekstraksi cara dingin, walaupun ada beberapa senyawa yang 

memiliki keterbatasan kelarutan terhadap pelarut pada suhu ruangan 

(Istiqomah, 2013). Cara dingin dibagi lagi menjadi dua yaitu: 

a. Maserasi 

Maserasi adalah perendaman serbuk simplidia dengan cairan 

penyari dan dilakukan pengadukan beberapa kali pada suhuruangan (Depkes 

RI, 2000). Maserasi digunakan untuk penyarian simplisia yang mengandung 

zat aktif yang mudah larut dalam cairan penyari dan tidak mengandung zat 

yang mudah mengembang dalam cairan penyaari. Cairan penyari yang 

digunakan dapat berupa air, etanol, air etanol, atau pelarut lain. Keuntungan 

metode maserasi pada proses ekstrasinya mudah dan alat-alat yang 

digunakan sederhana. Kerugiannya adalah proses ekstrasi membutuhkan 

waktuyang lama dan penyariannya kurang sempurna (Depkes RI, 1986). 

b. Perkolasi  

Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru dan 

sempurna (Exhaustiva extraction) yang umumnya dilakukan pada 

temperatur ruang. Prinsip perkolasi adalah dengan menempatkan serbuk 

simplisia pada suatu bejana slinder, yang bagian bawahnya diberi sekat 

berpori.Prosesnya terdiri dari tahap pengembangan bahan, tahap maserasi 

antara, tahap perkolasi sebenarnya (penetesan atau penampungan ekstrak), 

sampai diperoleh ekstrak (perkolat) yang jumlahnya 1-5 kali bahan (Depkes 

RI, 2000). 
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2. Cara panas 

Menurut (Depkes RI, 2000) cara panas dibagi menjadi beberapa, yaitu: 

a. Refluks  

Refluks adalah estraksi dengan pelarut pada tempratur titik didihnya,  

selama waktu tertentu dan jumblah pelarut terbatas yang relativ konstan 

dengan adanya pendingin balik. Umumnya dilakukan pengulangan proses 

pada residu pertama sampai 3-5 kali sehingga dapat termasuk pross 

ekstraksi sempurna. 

b. Sokletasi  

Sokletasi adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru yang 

umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi kintinue 

dengan jumblah pelarut relatif konstan dengan adanya pendingin balik. 

c.  Digesti  

Digesti adalah maserasi kinetik (dengan pengadukan kontiue) pada 

temperature ruangan (kamar), yaitu seara umum dilakukan pada tempratur 

40-50ºC. 

d. Infusa  

Infusa adalah ekstraksi dengan pelarut air pada tempratur penangas 

air bejana infuse tercelup dalam penangas air mendidih, tempratur terukur 

90-98ºC selama waktu tertentu. 

e.  Delok  

Delok adaah infusa pada waktu yang lebih lama (suhu dari 30ºC) dan 

temperatur sampai titik didih air. 
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3. Ekstrak 

Ekstrak adalah sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstraksi 

senyawa aktif dari simplisia nabati atau hewani dengan menggunakan pelarut 

yang sesuai, kemudian semua atau hamper semua pelarut diuapkan dan massa 

atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian rupa hingga memenuhi baku 

yang telah ditetapkan (Haryati, 2005). Simplisia adalah bahan alamiah yang 

dipergunakan sebagai obat tradisional yang belum mengalami pengolahan 

apapunjuga (Badan POM RI, 2005). 

Tujuan pembuatan ekstrak tumbuhan obat adalah untuk menstandarisasi 

kandungannya sehingga menjamin keseragaman mutu, keamannan dan khasiat 

produk akhir. Keuntungan penggunaan ekstrak dibandingkan dengan simplisia 

asalnya adalah penggunaannya biasa lebih mudah dan dari segi bobot 

pemakaiannya lebih sedikit dibandingkan dengan bobot tumbuhan asalnya. 

Kesamaan khasiat dalam bentuk ekstrak dan simplisianya tidak jauh berbeda 

walaupun tidak sama persis, karena tidak semua zatyang berkhasiat dapat tersari 

dalam pelarutnya (Haryati, 2005). 

4. Gel 

Gel di definisikan sebagai sediaan semisolid atau kental yang dibuat dengan 

mencampurkan ekstrak dengan basis yang sesuai (Agoes, 2009). Gel merupakan 

sedian semipadat yang jernih, tembus cahaya dan mengandung zat aktif dan 

merupakan disperse koloid (Ansel, 1989). 

Gel fase tunggal terdiri dari makromolekuler organik yang tersebar dalam 

suatau cairan hingga tidak terlihat adanya ikatan antara molekul besar yang 

terdispersi dalam cairan, dapat dibuat dari bahan pembentuk gel seperti tragakant, 
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Na-Alginat, gelatin, metil selulosa, natrium CMC, carbopol, polifinil, alcohol, 

metal hidroksietil selulosa, hidroksietil selulosa dan polioksietilen 

polioksipropilen. Gel fase ganda dibuat dariinteraksi garam alumunium yang larut, 

seperti suatu klorida atau sulfat, dengan larutan ammonia, Na-karbonat, atau 

bikarbonat (Aulton, 2007). 

1. Dasar Gel Yang Umum Digunakan, adalah: 

a.  Dasar gel hidrofilik 

Dasar gel hidrofilik terdiri dari molekul-molekul organik yang 

besar dan dapat dilarutkan dengan molekul dari fase pendispersi.Hidrofilik 

artinya suka pada pelarut (Ansel, 1989). Basis gel hidrofilik (hydrogel) 

umumnya terdiri dari air, gliserol, atau propilenglikol dengan bahan 

pembentuk gel (gelling agent) (Voigt, 1995). 

b.  Dasar gel hidrofobik 

Dasar gel terdiri dari partikel-partikel anorganik, bila ditambahkan 

ke dalam fase pendispersi hanya sedikit sekali interaksi antara kedua 

fase.Basis gel hidrofobik umumnya mengandung paraffin cair dan 

polietilen atau minyak lemak membentuk gel dan silica koloida 

alumunium, dan zinc sabun (Ansel, 1989). 

Gelling agent adalah bahan tambahan yang digunakan untuk 

mengentalkan dan menstabilkan berbagaimacam sediaa obat, dan sediaan 

kosmetik. Pemilihan gelling agent dalam sediaan farmasi dan kosmetik 

harus inert, aman, tidak bereaksi dengan komponen lain. Beberapa bahan 

penstabil dan pengental juga termasuk dalam kelompok bahan pembentuk 
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gel. Contoh dari gelling agent digolongkan menjadi beberapa golongan, 

yaitu: golongan protein contohnya seperti: kolagen dan gelatin; golongan 

polisakarida contohnya: alginate, karangen, dan guar gum; golongan 

polimer semi sintetik atau turunan selulosa contohnya: karboksimetil 

selulosa dan natrium CMC; golongan polimer sintetik contohnya: 

polasomer, poliakrilamid, polivinil alkohol dan karbopol; golongan 

anorganik contohnya: alumunium hidroksida, smectite dan bentonit 

(Lachman dkk., 1994). 

2. Keuntungan Dan Kerugian Gel, menurut (Lachmandkk., 1994),  antara lain : 

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 

penyabarannya pada kulit baik. 

Kekurangan sediaan gel untuk sediaan hidrogel: harus menggunakan 

zat aktif yang larut dalam air, sehingga diperlukan penggunaan peningkat 

kelarutan seperti surfaktan agar gel tetap jernih dalam berbagai perubahan 

temperatur, tetapi gel tersebut sangat mudah dicuci atau hilang saaat 

bekeringat. 

5. Uji Karakteristik Fisik Sediaan Gel 

a. Organoleptis 

  Pemeriksaan organoleptis biasa dilakukan secara makroskopis dengan 

mendeskripsikan tekstur, bau, warna dan bentuk sediaan gel (Payeet al., 2001) 
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b. Homogenitas 

Pemeriksaan homogenitas dapat dilakukan secara visual (Paye et al., 

2001). Homogenitas gel diamati pada kaca objek di bawah cahaya, diamati 

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

stabil harus menunjukkan susunan yang homogen. 

c. Viskositas 

Merupakan gambaran suatu benda cair untuk mengalir.Viskositas 

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

diproduksi, dimasukkan ke dalam 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 et al., 2001). Semakin tinggi viskositas, waktu retensi pada tempat aksi 

akan naik, sedangkan daya sebarnya akan menurun. Viskositas juga 

menentukan lama lekatnya sediaan pada kulit, sehingga obat dapat dihantarkan 

dengan baik. Viskositas sediaan dapat dinaikkan dengan menambahkan 

polimer (Donovan and Flanagan, 1996). 

d. Daya Sebar  

Berkaitan dengan kenyamanan pada pemakaian.Sediaan yang 

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

sebar sediaan semi padat berkisar pada diameter 3 cm - 5 cm (Garg et al., 

2002). 
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e. Daya Lekat 

  Daya lekat berkaitan dengan kemampuan sediaan untuk menempel 

pada lapisan epidermis. Semakin besar daya lekat gel, maka semakin baik 

penghantaran obatnya.Tidak ada persyaratan khusus mengenai daya lekat 

sediaan semipadat. Daya lekat dari sediaan semipadat sebaiknya adalah lebih 

dari 1 detik (Zats and Gregory, 1996). 

6. Monografi Bahan Pembentukan Gel 

a. Karbopol  

Nama resmi : Carboxy polymethylene  

Sinonim : Carbomer, acitamer, acrylic acid, polymer, carboxyvinyl 

polimer 

Pemerian              : Serbuk hablur putih, sedikit berbaukhas. 

Kelarutan : Larut dalam air hangat, etanol, dan gliserin.  

Kegunaan  : Sebagai polimer bioadhesif, gelling agent  

Konsentrasi : 0,5 – 2 % (Rowe et al.,2009).  

Karbopol dapat berfungsi seperti pada tabel I sebagai berikut: 

TabeI. Fungsi Karbopol (Rowe et al.,2009) 

Fungsi Konsentrasi (%) 

Emulsifying agent 0,1-0,5 

Gelling agent 0,5-2,0 

Suspending agent 0,5-1 

Tablet binder 5-10 

 

Karbopol merupakan basis gel yang kuat, sehingga penggunaannya hanya 

diperlukan dalam jumlah yang sedikit, yakni sekitar 0,5%. Pada formulasi yang 
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mengandung air atau pelarut polar, gelasi karbomer dapat diinduksi dengan 

penambahan basa organik, misalnya sodium atau potasium hidroksida. Sedangkan 

pada sistem yang kurang polar ataupun nonpolar dapat dinetralkan dengan 

golongan amina, misalnya trietanolamin, dietanolamin, ataupun dengan basa 

amina misal diisopropanolamin, aminoetil propanol, tetra hidroksi propel 

etilendiamin dan trometamin. Netralisasi yang berlebihan pada karbomer dapat 

berakibat turunnya viskositas dari karbomer. Untuk menetralkan 1,0 g 

Carbopol®934 misalnya dibutuhkan: trietanolamin 1,35g, etanolamin 0,68g, 

trietilamin 0,80g, diisopropanolamin 1,70g, natrium hidroksida 0,42g (Voigt, 

1971). Karakter gel yang terbentuk dipengaruhi oleh proses netralisasi atau pH 

yang tinggi. Oleh karena itu, pH harus 24 dinetralkan (Lieberman et al., 1998).pH 

pada karbopol berkisar antara 2,5 - 4,0 (Rowe et al., 2009) 

Macam-macam karbopol: 

1) Karbopol 934 

Merupakan gelling agent yang sangat umum digunakan dalam produksi 

kosmetik karena kompatibilitas dan stabilitasnya tinggi (Flory, 1953), tidak 

toksik jika diaplikasikan kekulit (Das et al., 2011) dan penyebaran di kulit 

lebih mudah (Lachman et al., 1994). Gel dengan gelling agent carbopol 934 

memiliki sifat yang baik dalam pelepasan 8 zat aktif (Madan and Singh, 2010). 

Biasanya karbopol digunakan sebagai gelling agent dengan konsentrasi 0,5-2% 

(Rowe et al., 2006). Karbopol 934 memiliki viskositas 30500-39400 mPas 

(Rowe e tal., 2006). 
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2) Karbopol 940 

Pada konsentrasi 0,5% carbopol 940 memiliki viskositas 40000-60000 

mPas; semakin besar viskositas gel maka akan mempengaruhi sifat fisik dari 

gel yang akan menyebabkan peningkatan viskositas gel, daya lekat, dan akan 

menurunkan daya sebar gel (Pramitasari, 2011). Semakin besar viskositas 

(konsistensi) gel maka pelepasan obat semakin lambat (Martin et al., 1993). 

 
Gambar 2. Struktur Karbopol (Rowe et al., 2009) 

 

b. Trietanolamin (TEA) 

Trietanolamin (TEA) adalah campuran trietanolamina, dietanolamina, 

dan monoetanolamina. Mengandung tidak kurang dari 99% dan tidak lebih dari 

107,4% dihitung terhadap zat anhidrat sebagai TEA. Pemerian cairan kental, tidak 

berwarna hingga kuning pucat, bau lemah mirip amoniak, higroskopik.26 

Kelarutan mudah larut dalam air dan dalam etanol, larut dalam kloroform. 

Fungsinya sebagai agen pembasa dan agen pengemulsi (Depkes RI, 1979).pH 

pada trietanolamin adalah 10,5 (Rowe et al.,2009). Penggunaan Trietanolamina 

sebagai penghalus gel adalah 2 - 4% (Rowe et al.,2009). 
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Gambar 3. Struktur Trietanolamin (Rowe et al, 2009). 

 

c. Propilenglikol 

 Propilen Glikol dapat berfungsi seperti pada Tabel II sebagai berikut: 

Tabel II. Fungsi Propilenglikol 

Fungsi Bentuk Sediaan Konsentrasi (%) 

Humektan Topikal ≈15 

Pengawet Larutan, Semisolid 15– 30 

Pelarut 

 

Aerosol 10 – 30 

Larutan oral 10 – 15 

Parenteral 10 – 60 

Topikal 5– 80 

Propilen glikol berbentuk cair, jernih, tidak berwarna, kental, praktis tidak 

berbau, rasa manis, sedikit tajam menyerupai gliserin. Propilen glikol larut dalam 

aseton, 25 kloroform, etanol (95%), gliserin, dan air, inkompatibel dengan reagen 

oksidasi seperti kalium permanganat. Propilen glikol bersifat higroskopis, stabil 

pada suhu dingin dan wadah tertutup rapat. Pada suhu tinggi dan di tempat 

terbuka cenderung mengoksidasi, menimbulkan produk seperti propionaldehida, 

asam laktat, asam piruvat, dan asam asetat, stabil ketika dicampur dengan etanol 

(95%), gliserin, atau air. Kegunaan humektan, penahan lembab, memungkinkan 

kelembutan dan daya sebar yang tinggi dari sediaan, dan melindungi gel dari 

kemungkinan pengeringan (Voigt, 1984). 
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Gambar 4. Struktur Propilen Glikol (Rowe et al., 2009) 

d. Air Suling 

Air suling berupa cairan bening, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak 

berasa.Kegunaannya adalah sebagai pelarut. Air dapat bereaksi dengan obat 

obatan dan eksipien lain yang rentan terhadap hidrolisis (dekomposisi dalam 

keberadaan air atau uap air) pada suhu tinggi. Beraksi dengan logam alkali dan 

oksidannya, seperti kalsium oksida dan magnesium oksida.Air juga bereaksi 

dengan garam anhidrat untuk membentuk hidrat 27 dari berbagai komposisi, dan 

dengan bahan organik tertentu dan kalsium karbida (Depkes RI, 1979). 

7. Bakteri 

 Bakteri adalah sel prokriotik yang khas dan uniseluler. Sel berisi massa 

sitoplasma. Sel bakteri berbentuk bulat,batang dan spiral. Reproduksi terutama 

dengan pembelahan biner sederhana yaitu proses aseksual. Diantara bakteri ada 

yang menyebabkan penyakit atau hewan (Pelczar dan Chan, 1986). 

 Bakteri dan mikroorganisme lainnya menyesuaikan diri dengan lingkungan, 

termasuk manusia dan binatang, dimana bakteri secara normal bertempat tinggal 

dan hidup.Dalam berkerja, bakteri meninkatkan kemampuan untuk bertahan dan 

meningkatkan kemungkinan penyebaran. Dengan menghasilkan infeksi 

asimptomatik atau penyakit ringan, dan tanpa menyebabkna kematian inang, 
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mkiroorganisme yang secaranormal hidup dalam tubuh manusia kemunkinan 

menyebar dari satu orang keorang lain ( Jawetz dkk., 2001). 

a. Escherichia coli 

Klasifikasidari Escherichia coli adalah sebagaiberikut : 

Divisi  : Protophyta  

Subdivisi        : Schizomycetea  

Classis         : Schizomycetes  

Ordo           : Eubacteriales  

Familia           : Enterobacteriaceae  

Genus             : Escherichia  

Spesies    : Eschericiacoli( Salle, 1961). 

 Escherichiacoli ini ditemukan oleh Escherich tahun 1885. Bakteri ini 

berbentuk batang, Gram negatif, fakultatif aerob, tumbuh baik pada media 

sederhana. Escherichia coli dapat melakukan fermentasi laktosa dan fermentasi 

glukosa, serta menghasilkan gas (Gupte, 1990). 

Escherichia coli tumbuh baik pada hampir semua media yang biasa 

dipakai di laboratorium mikrobiologi, pada media yang dipergunakan untuk 

isolasi kuman enterik, sebagian besar strain Escherichia coli tumbuh sebagai 

koloni yang meragi laktosa. Escherichia coli bersifat mikroaerofilik (Karsinah 

dkk., 1994). 

Escherichia coli adalah kuman oportunis yang banyak ditemukan di 

dalam usus besar manusia sebagai flora normal. Sifatnya unik karena dapat 

menyebabkan  infeksi  primer  pada  usus  misalnya  diare  pada  anak  dan 
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travelers diarrhea, seperti juga kemampuannya menimbulkan infeksi pada 

jaringan tubuh lain di usus (Karsinah dkk., 1994). 

Escherichia coli merupakan flora normal di dalam usus manusia dan akan 

menimbulkan penyakit bila masuk ke dalam organ atau jaringan lain. Escherichia 

coli dapat menimbulkan pneumonia, endocarditis, infeksi pada luka-luka dan 

abses pada berbagai organ (Entjang, 2003). 

 
Gambar 5. Morfologi E.coli dilihat dengan scanning  

electron microskop (Fauzi et al., 2008) 

 

b. Staphylococcus aureus 

 Klasifikasi dari Staphylococcus aureus menurut Salle (1961) adalah 

sebagai berikut : 

Divisio  : Protophyta 

Kelas  : Schizomycetes  

Ordo     : Eubacterials  

Famili  : Micrococcaceae  

Genus   : Staphylococcus 

Spesies   : Staphylococcus aureus   

Staphylococcus aureus adalah sel berbentuk bulat dengan diameter antara 

0,8-1,0µm tersusun dalam kelompok-kelompok tidak teratur, tidak bergerak, tidak 
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membentuk spora, dan merupakan bakteri Gram positif. Staphylococcus aureus   

mudah   tumbuh   pada   kebanyakan  pembenihan. Bakteri ini tumbuh paling 

cepat pada suhu 37°C, tapi paling baik membentuk pigmen pada suhu kamar 

(20°C). Koloni pada pembenihan padat membentuk bulat halus menonjol 

berkilau-kilau, membentuk berbagai pigmen Staphylococcus aureus berwarna 

kuning emas (Jawetz dkk., 1991). 

Staphylococcus aureus bersifat merugikan banyak karbohidrat dengan 

lambat, menghasilkan asamlaktat tetapi tidak menimbulkan gas. Bakteri tersebut 

dapat menimbulkan penyakit melalui kemampuannya berkembangbiak dan 

menyebar luas dalam jaringan karena kemampuannya menghasilkan banyak zat 

ekstra selular (Karsinah dkk., 1994). Zat ekstra selular tersebut adalah : 

1)  Eksotoksin 

Suatu campuran termolabil yang dapat disaring dan dimatikan bagi 

binatang pada penyuntikan,menyebabkan nekrosis pada kulit dan mengandung 

beberapa hemolisin yang dapat larut dan dipisahkan dengan elektroforesis 

(Jawetz dkk.,1986). 

2) Leukosidin 

Suatu zat yang dapat larut dan mematikan sel darah putih dari berbagai 

spesies binatang yang kontak dengannya (Jawetz dkk., 1986). 

3) Enterotoksin 

Suatu zat yang dapat larut yang dihasilkan oleh strain tertentu, 

merupakan penyebab penting keracunan makanan (Jawetz dkk., 1986). 
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4) Koagulase 

Staphylococcus aureus mampu menghasilkan koagulase, yaitu suatu 

enzim yang dapat menggumpalkan plasma atau serat dengan bantuans uatu 

faktor  yang terdapat  pada  serum. Faktor koagulase aktif serum beraksi 

dengan koagulase untuk menghasilkan entorase dan aktivitas pembekuan 

dengan cara yang sama seperti pengaktifan protrombin menjadi trombin. 

Koagulase dapat mengendapkan fibrin pada permukaan Staphylococcus aureus 

(Jawetz dkk., 1986). 

5) Enzim lain 

Zat lain yang dihasilkan adalah hialuronidase adalah faktor penyebar 

staphylokinase yang mengakibatkan fibrinolisis tetapi bekerja lebih lamban 

daripada streptokinase, lipase dan betalaktamase, toksin eksfoliatif yang 

menyebabkan sindroma lepuh kulit. Infeksi oleh Staphylococcus aureus ini 

terutama menimbulkan penyakit pada manusia. Setiap jaringan ataupun alat 

tubuh dapat diinfeksi olehnya dan menyebabkan timbulnya penyakit dengan 

tanda-tanda khas, yaitu peradangan, nekrosis dan pembentukan abses. 

Infeksinya dapat berupa furunkel yang ringan pada kulit sampai berupa suatu 

piemia yang fatal. Kecuali impetigo, umumnya kuman ini menimbulkan 

penyakit yang bersifat sporadik bukan epidemik (Jawetz dkk., 1986). 
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Gambar 6. Mikroskopik Staphylococcus aureus 
pada pewarnaan Gram, terlihat bakteri berbentuk bulat atau coccus 

(Yuwono, 2009) 

 

8. Antibakteri  

Zat antibakteri pada tumbuhan merupakan zat-zat aktif pada tumbuhan yang 

berpotensi sebagai antibakteri. Zat aktif dalam pandan wangi yang berpotensi 

sebagai antibakteri yaitu alkaloid, flavonoid, saponin, fenolik, steroid, dan 

terpenoid (Margaretta dkk., 2011). Zat-zat aktif ini pada tumbuhan bekerja 

sebagai zat antibakteri dengan mekanisme kerja yang belum diketahui secara 

pasti. Secara umum,mekanisme penghambatan pertumbuhan mikroorganisme oleh 

senyawa antimikroba dapat berlangsung dalam beberapa cara, yaitu (Pratiwi, 

2008): 

a. Mengganggu pembentukan dinding sel, dengan adanya akumulasi komponen 

lipofilat yang terdapat pada dinding atau membran sel akan menyebabkan 

perubahan komposisi penyusun dinding sel. 

b. Penghambatan fungsi membran plasma. Beberapa antimikroba merusak 

permeabilitas membran, akibatnya terjadinya kebocoran materi intraseluler, 

seperti senyawa fenol yang dapat mengakibatkan lisis sel dan denaturasi 

protein, serta menghambat ikatan ATP-ase pada membran sel. Penghambatan 
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sintesa protein, asam nukleat dan aktivitas enzim. Efek senyawa antimikroba 

dapat menghambat kerja enzim jika senyawa antimikroba mempunyai 

spesifitas yang sama dengan ikatan kompleks yang menyusun struktur enzim. 

Penghambatan ini dapat mengakibatkan terganggunya metabolisme sel, seperti 

sintesa protein dan asam nukleat. 

9. Antiseptik Penggunaan Topikal 

Menurut (Marriot, 1999) Antiseptik atau antimikroba adalah bahan 

kimia yang diberikan pada kulit atau jaringan hidup lain untuk menghambat 

atau membunuh mikroorganisme sehingga mengurangi jumlah bakteri. 

Contohnya termasuk alkohol (etil dan isopropil), larutan povidon iodine, 

iodophors, klorheksidin dan triclosan. Proses mengurangi jumlah 

mikroorganisme pada kulit, mukosa membran atau jaringan tubuh lainnya 

dengan menggunakan agen antimikroba (antiseptik) utama yang digunakan 

untuk mencegah dan mengobati infeksi luka yaitu antibiotik sistemik dan 

antiseptik topikal atau antibiotik. Akumulasi yang cukup lama dalam jaringan 

lunak merupakan keterbatasan utama antibiotik sistemik.Lebih jauh lagi, 

antibiotik juga meningkatkan resistensi bakteri dan kolonisasi dengan 

demikian, pemberian antibiotik sistemik menjadi kontroversial. Antiseptik 

ideal harus memiliki sifat sebagai berikut:  

a. Harus memiliki spektrum yang luas dari aktivitas,  

b. Harus dapat menghancurkan mikroba dalam jangka praktis waktu,  

c. Harus aktif dalam kehadiran materi organik,  

d. Harus melakukan kontak yang efektif dan menjadi dibasahi,  
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e. Harus aktif dalam pH apapun,  

f. Harus stabil,  

g. Harus memiliki kehidupan rak panjang,  

h. Harus cepat,  

i. Harus memiliki daya tembus yang tinggi,  Harus tidak beracun, non-alergi, 

non-iritasi atau non-korosif,  

j. Sebaiknya tidak memiliki bau buruk,  

k. Sebaiknya tidak meninggalkan residu non-volatile atau noda dan  

l. Sebaiknya tidak menjadi mahal dan harus tersedia dengan mudah. 

10. Uji Daya Hambat Antibakteri  

Menurut (Pratiwi, 2008) Terdapat bermacam-macam metode uji aktivitas 

antibakteri, antara lain : 

a. Metode difusi terbagi menjadi lima, yaitu: 

1) Tekhnik disc diffusion (tes Kirby & Bauer),  

Untuk menentukan aktivitas antimikroba.Bakteri disemaikan dalam 

media Agar, kemudian piringan yang berisi agen antibakteri diletakkan 

diatas medium agar tersebut.Terbentunya area jernih disekitar piringan 

tersebut menunjukan adanya hambatan terhadap pertumbuhan bakteri 

oleh antibakteri pada permukaan media Agar tersebut. 

2) ETest 

Uji ini dilakukan untuk memperkirakan kadar hambat minimum 

(Minimum Inhibitory Concentration) terhadap suatu jenis bakteri. Uji ini 

dilakukan dengan meletakkan stip plastic yang mengandung agen 
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antibakteri dari kadar yang tertinggi hingga kadar terendah diatas 

medium agar yang sebelumnya telah ditanami oleh bakteri yang akan 

diuji. Area jernih yang terbentuk menunjukan adanya aktivitas 

antibakteri. 

3) Ditch-plate technique 

Metode ini dilakuakan dengan memotong bagian tengah dari 

medium agar hingga terbentuk sumuran, kemudian pada sumuran 

tersebut diletakkan agen antibakteri, kemudian bakteri yang akan di uji 

digoreskan secara membujur kearah sumur tersebut. 

4) Gradient-plate technique 

Metode ini dilakuakan dengan mencampur media agar dengan 

larutan uji dengan berbagai konsentrasi. Campuran yang ada kemudian 

dituangkan kedalam cawan petri yang diletakan dengan posisi miring 

kemudian dituangkan nutrisi kedua. Plate yang ada diinkubasi selama 24 

jam kemudian digoreskan bakteri yang akan diuji dari arah konsentrasi 

tertinggi hingga konsentrasi terendah. 

5) Cup-plate technique 

Metode ini dilakukan dengan membuat beberapa lubang pada 

media agar yang telah diberi bakteri. Lubang-lubang tersebut kemudian 

diisi dengan berbagai zat antibakteri yang akan diuji. Kemudian media 

agar tersebut diinkubasi selama 24 jam dan diamati zona hambat yang 

terbentuk pada sekeliling lubang. 
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2. Metode dilusi  

a. Metode dilusi cair (Broth dilution test) 

Metode ini mengukur MIC (Minimum Inhibitory Concentration) 

atau kadarhambat minimum (KHM), dan MBC (Minimum Bactericidal 

Concentration) atau kadar bunuh minimum (KBM). Cara yang dilakukan 

adalah dengan membuat seri pengenceran agen antimikroba pada 

medium cair yang ditambahkan dengan mikroba uji. Larutan uji agen 

antimikroba pada kadar terkecil yang terlihat jernih tanpa adanya 

pertumbuhan mikroba uji ditetapkan sebagai KHM. Larutan yang 

ditetapkan sebagai KHM tersebut selanjutnya dikultur ulang pada 

medium cair tanpa penambahan mikroba uji ataupun agen antimikroba, 

dan diinkubasi selama 18 – 24 jam.Medium cair yang tetap terlihat jernih 

setelah inkubasi ditetapkan sebagai KBM. 

b. Metode dilusi padat (solid dilution test)  

Metode ini serupa dengan metode dilusi cair namun menggunakan 

medium padat (solid). Keuntungan metode ini adalah salah satu 

konsentrasi agen antimikroba yang diuji dapat dipergunakan untuk 

menguji beberapa mikroba uji. 

11. Uji Efektivitas Sediaan Gel Handsanitizer 

Uji aktivitas antibakteri metode swab merupakan metode pengujian yang 

dapat digunakan pada permukaan yang rata, bergelombang atau permukaan yang 

sulit dijangkau seperti retakan, sudut dan celah. Pengambilan sampel pada 

permukaan dilakukan dengan cara mengusap permukaan yang diuji. Penggunaan 
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metode swab ini biasanya digunakan untuk mengetahui jumlah mikroorganisme 

(per cm
2
) pada permukaan yang kontak dengan tangan (Harrigan, 1998; Lukman 

dan Soejoedono, 2009). 

12. Handsanitizer 

 Handsaitizer merupakan sediaan yang mengandung antiseptik yang 

digunakan untuk membunuh kuman yang ada ditangan, yang terdiri dari alkohol 

dan triklosan. Jenis handsanitizer inipun beragam baik komposisinya, zat 

pembawanya, serta telah dipasarkan produk-produk baru yang  meluas dipasaran 

(Fajar, 2013). 

 

F. Landasan Teori 

Karbopol merupakan gelling agent yang sangat umum digunakan dalam 

produksi kosmetik karena kompatibilitas dan stabilitasnya tinggi (Flory, 1953), 

tidak toksik jika diaplikasikan kekulit (Das et al., 2011) dan penyebaran di kulit 

lebih mudah (Lachman dkk., 1994). Gel dengan gelling agent carbopol 934 

memiliki sifat yang baik dalam pelepasan 8 zat aktif (Madan and Singh, 2010). 

Biasanya karbopol digunakan sebagai gelling agent dengan konsentrasi 0,5-2% 

(Rowe and Sheswey, 2006). Perbedaan karbopol 934 dan karbopol 940 terletak 

pada viskositas. Pada konsentrasi 0,5% carbopol 940 memiliki viskositas 40000-

60000 mPas, sedangkan karbopol 934 memiliki viskositas 30500-39400 mPas 

(Rowe and Sheswey, 2006). Semakin besar viskositas gel maka akan 

mempengaruhi sifat fisik dari gel yang akan menyebabkan peningkatan viskositas 

gel, daya lekat, dan akan menurunkan daya sebar gel (Pramitasari, 2011). Semakin 
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besar viskositas (konsistensi) gel maka pelepasan obat semakin lambat (Martin 

dkk., 1993). 

Ekstrak daun pandan wangi dengan konsentrasi Ekstrak etil asetat 

menunjukkan potensi aktivitas penghambatan yang paling tinggi dengan nilai 

KHM dan KBM 1,1% 
b

/
v 

dan 6,7% 
b

/
v 

terhadap Staphylococcus aureus serta 0,5% 

b

/
v 

dan 4,5% 
b

/
v 

terhadap Escherichia coli (Mardiyaningsih dkk., 2014). Salah satu 

bentuk sediaan yang efektif untuk terapi topikal adalah gel (Ginanjar dkk.,2010). 

 

G. Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori di atas, dapat di tarik hipotesis bahwa:  

1. Karbopol diduga mempunyai pengaruh terhadap karakteristik fisik sediaan gel 

handsanitizer. 

2. Gel handsanitizer ekstrak etil asetat daun pandan wangi memiliki aktifitas 

antibakteri terhadap Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


