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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Penyakit infeksi masih menjadi masalah kesehatan, diantaranya adalah diare 

infeksi yang disebabkan oleh bakteri Salmonella spp, Campylobacter jejuni, 

Stafilococcus aureus, Bacillus cereus, Clostridium perfringens dan 

Enterohemorrhagic Escherichia coli (EHEC) (Zein, dkk., ). Salah satu aspek yang 

penting agar masyarakat terhindar dari berbagai macam penyakit infeksi, 

khususnya yang disebabkan oleh mikroorganisme adalah dengan mencuci tangan 

(Pramita, 2013). 

Sediaan gel antiseptik tangan atau sering disebut hand sanitizer digunakan 

untuk mengganti ketersediaan sabun cuci sehingga penggunaannya lebih praktis, 

gel antiseptik tangan ditujukan untuk membunuh bakteri yang berada ditangan 

seperti Stapylococcus aureus. Salah satu bahan yang berpengaruh dalam sediaan 

gel yaitu gelling agent. Penggunaan gelling agent karbopol 940 dipilih karena 

memiliki sifat mengiritasi yang sangat rendah pada penggunaannya yang berulang 

(Shu, 2013). Karbopol jika digunakan  sebagai gelling agent menggunakan 

konsentrasi sebesar 0,5%-2% (Rowe, dkk., 2009). Menurut Ahmad (2012), 

ekstrak etanol sabut kelapa diformulasi menjadi sediaan gel antiseptik dengan 

variasi karbopol 940 sebagai basis dari konsentrasi 0,5%; 1,0%; 1,5% dan 2,0% 

didapatkan gel yang memiliki konsistensi baik yaitu pada konsentrasi 1,0%.  
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Produk antiseptik tangan yang terdapat di pasaran sering kali menggunakan 

alkohol sebagai bahan aktifnya. Namun, penggunaannya memiliki banyak 

keterbatasan antara lain alkohol hanya dapat digunakan sebagai antiseptik pada 

kulit yang bersih tetapi tidak dapat digunakan pada bagian kulit yang terluka, 

bersifat mudah terbakar dan pada pemakaian berulang dapat menyebabkan 

kekeringan dan iritasi pada kulit. Sedangkan gel antiseptik tangan selalu 

diperlukan setiap saat, dan sering untuk pemakaian berulang (Pramita, 2013). 

Saat ini masyarakat lebih memilih menggunakan bahan alam, ditanggapi 

dengan banyaknya produk-produk topikal yang berbahan baku dari alam. Daun 

rambutan berpotensi sebagai agen antibakteri dengan dibuktikan pada penelitian 

sebelumnya, menyatakan bahwa pada konsentrasi 100 ppm; 50 ppm; 25 ppm; 

12,5 ppm dan 6,25 ppm sudah dapat menghambat bakteri Staphylococcus aureus 

ATCC 25922 dengan rata-rata zona hambat yang terbentuk sebesar 15 mm; 14 

mm; 12,7 mm; 10 mm dan 8,77 mm (Maradona, 2013). 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ingin dilakukan penelitian 

Pengaruh Gelling Agent Karbopol Dalam Gel Antiseptik Tangan Ekstrak Etanol 

Daun Rambutan (Nephelium lappaceum L.) Terhadap Sifat Fisika Kimia dan 

Antibakteri Staphylococcus aureus. 

B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimanakah pengaruh gelling agent karbopol 940 dalam  gel antiseptik 

tangan ekstrak etanol daun rambutan (Nephelium lappaceum L.) terhadap 

sifat fisik dan kimia sediaan? 
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2. Bagaimanakah pengaruh gelling agent karbopol 940 dalam  gel antiseptik 

tangan ekstrak etanol daun rambutan (Nephelium lappaceum L.) terhadap 

aktivitas antibakteri Staphylococcus aureus? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh gelling agent karbopol 940 dalam gel antiseptik 

tangan ekstrak etanol daun rambutan (Nephelium lappaceum L.) terhadap 

sifat fisik dan kimia sediaan. 

2. Mengetahui pengaruh gelling agent karbopol 940 dalam gel antiseptik 

tangan ekstrak etanol dalam daun rambutan (Nephelium lappaceum L.) 

terhadap aktivitas antibakteri Staphylococcus aureus. 

D. Manfaat Penlitian 

Pentingnya skripsi ini diajukan untuk memanfaatkan kandungan yang 

terdapat dalam daun rambutan sebagai antiseptik tangan dengan membuat suatu 

formulasi sediaan gel. 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Rambutan (Nephelium lappaceum L.) 

 

 

 

 

Gambar 1. Daun Rambutan (Nephelium lappaceum L.). (dokumentasi pribadi) 

Menurut Pratiwi (2015), klasifikasi dari tumbuhan rambutan dikelompokan 

dalam : 
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Kingdom  : Plantae  

Divisio  : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Ordo   : Sapindales 

Famili  : Sapindaceae 

Genus : Nephelium 

Spesies  : Nephelium lappaceum L. 

Rambutan adalah tanaman yang berasal dari Indonesia kemudian 

menyebar sampai ke China (Yunnan dan Hainan)  yang termasuk ke dalam 

famili Sapindacaeae. Kata “rambutan” sendiri berasal dari bentuk buahnya 

yang mempunyai kulit menyerupai rambut. Rambutan banyak ditanam 

sebagai pohon buah, terkadang ditemukan sebagai tumbuhan liar terutama di 

daerah luar Jawa. Pohon rambutan sendiri sering ditanam oleh masyarakat 

atau tumbuh dengan liar, dan masyarakat sering menggunakannya untuk 

diambil buahnya dan kemudian dikonsumsi dalam bentuk segar maupun yang 

telah diolah, seperti salah satu contohnya yaitu sirup. Buah rambutan 

mengandung karbohidrat, protein, lemak, fosfor, besi, kalsium dan vitamin C 

yang dibutuhkan oleh manusia (Hanum, 2008).  

a. Senyawa yang terkandung dalam daun rambutan 

Beberapa peneliti sebelumnya dikatakan bahwa ekstrak etanol daun 

rambutan (Nephelium lappaceum Linn) menunjukkan adanya kandungan 

senyawa metabolit sekunder diantaranya flavonoid, saponin, dan tannin 

(Ulfah, 2016). Menurut Maradona (2013), ekstrak daun rambutan 
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(Nephelium lappaceum L.) positif mengandung senyawa saponin, fenol 

(tannin), hidrokuinon dan flavonoid. Menurut Alfianingsih (2016), 

ekstrak daun etanol rambutan mengandung senyawa steroid, terpenoid, 

alkaloid, saponin, tannin dan flavonoid dan pada fraksi fase etanol 

mengandung senyawa saponin, flavonoid, dan tannin. 

2. Ekstrak dan ekstraksi 

a. Pengertian 

Ekstrak berupa sediaan kering, kental ataupun cair yang dibuat 

dengan cara menyari simplisia nabati atau hewani menggunakan cara 

yang cocok, penyari yang sesuai dan di luar pengaruh cahaya matahari 

secara langsung (Depkes RI., 1979). 

Ekstraksi adalah suatu kegiatan penarikan kandungan kimia yang 

dapat larut sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan 

pelarut cair. Struktur kimia yang berbeda-beda akan mempengaruhi 

kelarutan serta stabilitas senyawa-senyawa tersebut. Dengan diketahuinya 

senyawa aktif yang dikandung simplisia akan mempermudah pemilihan 

pelarut dan cara ekstraksi yang tepat, sehingga akan didapatkan ekstrak 

yang diinginkan dengan tidak merusak senyawa aktif yang akan 

dibutuhkan (Depkes RI., 2000). 

b. Beberapa metode ekstraksi  

1). Ekstraksi cara dingin dengan metode maserasi  

Maserasi adalah proses pengekstraksi simplisia dengan 

menggunakan pelarut, dan beberapa kali pengocokan atau 
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pengadukan pada temperatur ruangan (kamar), metode maserasi 

digunakan untuk menyari senyawa non polar menggunakan pelarut n-

heksan. Secara teknologi termasuk ekstraksi dengan prinsip metode 

pencapaian konsentrasi pada keseimbangan. Maserasi kinetik berarti 

dilakukan pengadukan yang kontinu (terus-menerus). Remaserasi 

berarti dilakukan pengulangan penambahan pelarut setelah dilakukan 

penyaringan pada maserat pertama (Depkes RI., 2000). 

2). Ekstraksi cara lain dengan metode ultrasonik 

Ekstraksi yang dilakukan menggunakan ultrasonik, yaitu 

dengan getaran ultrasonik (>20.000 Hz) akan menimbulkan terjadinya 

pengadukan secara intensif sehingga akan meningkatkan osmosis dan 

terjadi peningkatan proses ekstraksi, memberikan efek pada proses 

ekstrak dengan prinsip meningkatkan permiabilitas dinding sel, 

menimbulkan gelembung spontan (cavitation) keadaan ini akan 

memacu keluarnya sel sehingga bercampur dengan larutan. Hasil 

ekstraksi tergantung pada frekuensi getaran, kapasitas alat dan lama 

proses ultrasonikasi (Depkes RI., 2000).  

Metode ultrasonik ini menggunakan pelarut yaitu etanol 70%. 

Etanol 70% digunakan sebagai pelarut karena etanol 70% memiliki 

sifat semipolar yang dapat melarutkan senyawa yang bersifat polar 

seperti tannin, saponin, dan flavonoid maupun senyawa non polar 

seperti terpenoid san steroid, selain itu kapang dan kuman sulit 

tumbuh dalam etanol 20% keatas, tidak beracun, netral, absorbsinya 
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baik, etanol dapat bercampur dengan air pada segala perbandingan, 

dan panas yang diperlukan untuk pemekatan lebih sedikit. (Depkes 

RI., 1986) 

Keuntungan tersendiri dari metode ultrasonik dibandingkan 

dengan metode lain adalah meningkatkan rendemen dan 

mempercepat proses ekstraksi, meningkatkan transfer massa, distrupsi 

sel, dan meningkatkan efek penetrasi. Gelombang ultrasonik dapat 

memfasilitasi pembengkakan (swelling) dan hidrasi sehingga dapat 

memperluas pori-pori dinding sel. Hal ini akan meningkatkan proses 

difusi dan transfer massa (Ardianti dan Joni, 2014). 

3. Gel 

Gel terkadang disebut dengan jeli, merupakan sistem semipadat yang 

terdiri dari suspensi terbuat dari partikel anorganik kecil atau molekul organik 

yang besar, terpenetrasi oleh suatu cairan. Sediaan gel sendiri dapat 

digunakan untuk obat yang akan diberikan secara topikal atau dimasukkan ke 

dalam lubang tubuh (Depkes RI., 1995). 

Gel dapat diaplikasikan dalam sediaan antiseptik tangan atau lebih 

popular dengan sebutan hand sanitizer adalah produk yang dipilih oleh 

sebagian masyarakat karena dinilai lebih praktis dan mudah pemakaiannya. 

Sediaan gel bila digunakan memiliki efek pendinginan pada kulit, penampilan 

sediaan yang jernih, pada pemakaian di kulit setelah kering meninggalkan 

film tembus pandang, elastis, daya lekat tinggi yang tidak menyumbat pori 
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sehingga pori tidak terganggu, mudah dicuci dengan air, pelepasan obat baik 

dan kemampuan penyebaran pada kulit baik (Ahmad, 2012). 

4. Monografi bahan 

a. Karbopol 940 

Karbopol yang paling baik digunakan sebagai pembentuk gel adalah 

karbopol 934 dan 940. Mereka memiliki viskositas yang paling baik. 

Karbopol 934 dapat memberikan hidrogel yang transparent. Sementara 

karbopol 940 menghasilkan sistem hidroalkohol yang lebih transparant, 

sedingga penelitian ini menggunakan basis karbopol 940 sebagai gelling 

agent. Karbopol 940 merupakan salah satu jenis gelling agent yang 

memberikan stabilitas yang sangat baik ketika dalam kondisi netral, basis 

ini tergolong ke dalam kelompok senyawa asam poliakrilat. Basis ini 

tidak beracun dan dapat diterima dengan baik pada kulit (Ahmad, 2012). 

Karbopol 940 berupa serbuk putih dengan bau yang khas, sangat 

mudah terion, sedikit asam, tidak larut dalam air dan sebagian besar 

pelarut, serta bersifat higroskopis. Dalam bentuk netral, karbopol larut 

dalam air, alkohol, dan gliserin serta akan membentuk gel yang jernih dan 

stabil. Karbopol memiliki solubility yang tinggi pada etanol 90%, 

sehingga gel yang berbasis. Karbopol tidak dapat dipecah menggunakan 

etanol (Rowe, 2009). 

b. Trietanolamin (TEA) 

TEA berbentuk cairan kental, tidak berwarna hingga kuning pucat, 

berbau lemah mirip amoniak, dan higroskopik. TEA mudah larut dalam 

air dan dalam etanol (95%) P dan kloroform P. TEA stabil jika disimpan 
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dalam wadah yang tertutup baik dan terhindar dari cahaya (Depkes RI., 

1979). 

TEA memiliki sifat yang terbilang basa yaitu memiliki pH 10,5 

dapat digunakan sebagai agen pembasa dan juga sebagai emulsifying. 

Disini TEA digunakan sebagai zat tambahan (Rowe, dkk., 2009). 

c. Propilenglikol 

Propilenglikol stabil dalam wadah yang tertutup baik dan juga 

merupakan suatu zat kimia yang stabil bila dicampur dengan gliserin, air, 

atau alkohol. Propilenglikol memiliki stabilitas yang baik pada pH 3-6. 

Bagian yang sangat berpengaruh terhadap kualitas fisik dari sediaan gel 

adalah gelling agent dan humektan. Humektan akan menjaga kestabilan 

sediaan gel dengan cara mengabsorbsi lembab dari lingkungan dan 

mengurangi penguapan air dari sediaan. Selain menjaga kestabilan 

sediaan, secara tidak langsung humektan juga dapat mempertahankan 

kelembaban kulit sehingga kulit tidak kering (Sayuti, 2015). 

d. Sorbitol 

Sorbitol juga berfungsi sebagai humektan yang akan menjaga 

kestabilan sediaan. Humektan adalah agen yang mengontrol perubahan 

kelembaban antara produk dengan udara pada kulit (Ahmad, 2012).  

Sorbitol mudah larut dalam air namun sukar larut dalam etanol 

(95%) P, dalam metanol P dan dalam asam asetat P. Sorbitol stabil jika 

disimpan dalam wadah yang tertutup baik (Depkes RI.,1979).  
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5. Tinjauan Mikrobiologi 

a. Bakteri Staphylococcus aureus 

Domain : Bacteria 

Kingdom : Eubacteria 

Phylum : Firmicutes 

Class  : Bacilli 

Order  : Bacillales 

Family  : Staphylococcaceae 

Genus  : Staphylococcus 

Species : Staphylococcus aureus (S. aureus) (Salle, 1961). 

 

Gambar 2. Mikroskopik Staphylococcus aureus pada pewarnaan gram, terlihat 

bakteri berbentuk bulat/coccus (Yuwono, 2009) 

Staphylococcus aureus merupakan bakteri gram positif yang 

berbentuk bulat dengan garis tengah sekitar 1 𝜇m dan tersusun dalam 

kelompok-kelompok tak beraturan. Bakteri ini tumbuh paling cepat pada 

suhu 37˚C, tetapi membentuk pigmen paling baik pada suhu kamar (20-

25˚C) (Jawetz, dkk., 1996)  

Staphylococcus aureus merupakan bakteri aerob yang bersifat 

gram-positif dan merupakan salah satu flora normal manusia pada kulit 

dan selaput mukosa. Struktur dinding selnya lebih sederhana dan dinding 
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sel bakteri, mempunyai struktur dinding sel yang mengandung 

polisakarida dan protein yang bersifat antigen, dan mempunyai 

kandungan lipid yang rendah (1-4%). Gram positif terdiri atas beberapa 

lapisan peptidoglikan yang bersifat polar membentuk struktur yang tebal, 

kaku dan sedikit lipid serta mengandung substansi dinding sel yang 

disebut asam teikoat yang merupakan polimer larut dalam air dan bersifat 

polar untuk dimasuki oleh senyawa bioaktif (Fatisa, Y., 2013). 

Banyak bakteri ditularkan dari satu orang ke orang lain melalui 

tangan. Staphylococcus aureus merupakan patogen utama pada manusia 

dan hampir setiap orang pernah mengalami infeksi Staphylococcus aureus 

yang bervariasi dalam beratnya, mulai dari keracunan makanan hingga 

infeksi kulit ringan sampai berat yang mengancam jiwa (Triana, D., 

2014).  

6. Uji Efektivitas Antibakteri 

Uji efektivitas ditentukan dengan kepekaan bakteri patogen terhadap 

antibakteri. Digunakan beberapa metode untuk menentukan potensi 

antibakteri yang sedang diperiksa atau kepekaan mikroorganisme. 

Metode difusi yang digunakan untuk menguji antibakteri dari ekstrak 

etanol daun rambutan pada penelitian ini yaitu cakram kertas saring cawan 

yang berliang renik, atau silinder tidak beralas, yang mengandung obat dalam 

jumlah tertentu ditempatkan pada pembenihan padat yang telah ditanami 

dengan biakan tebal organisme yang diperiksa. Setelah pengeraman, garis 

tengah daerah hambatan jernih yang mengelilingi obat dianggap sebagai 
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ukuran kekuatan hambatan obat terhadap organisme yang diperiksa (Jawetz, 

dkk., 1996). 

Penggunaan cakram tunggal untuk tiap antibiotika dengan keadaan tes 

yang standar memungkinkan penilaian kepekaan atau resistensi 

mikroorganisme dengan membandingkan ukuran daerah hambatan terhadap 

suatu patokan obat yang sama (metode Kirby-Bauer) (Jawetz, dkk., 1996). 

Metode swab digunakan untuk uji aktivitas antibakteri sediaan gel 

dengan 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. Metode swab digunakan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya pertumbuhan mikroorganisme pada media pegujian (Zuhriyah, 

2004). 

F. Landasan Teori 

Sediaan gel antiseptik tangan memiliki salah satu bahan yang berpengaruh 

yaitu gelling agent. Penggunaan gelling agent karbopol 940 dipilih karena 

memiliki sifat mengiritasi yang sangat rendah pada penggunaannya yang berulang 

(Shu, 2013). Menurut Ahmad (2012), Ekstrak etanol sabut kelapa diformulasi 

menjadi sediaan gel antiseptik menggunakan variasi karbopol 940 sebagai basis 

dari konsentrasi 0,5%; 1,0%; 1,5% dan 2,0% dimana gel memiliki bentuk semi 

padat namun cair pada konsentrasi 0,5%, berwarna coklat, memiliki pH sesuai 

dengan pH kulit, terjadi peningkatan viskositas, dan didapatkan gel yang memiliki 

konsistensi baik yaitu pada konsentrasi 1,0%. 
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Daun rambutan (Nephelium Lappaceum L.) merupakan salah satu tanaman 

yang mengandung senyawa saponin, fenol (tannin) dan flavonoid yang memiliki 

aktivitas sebagai antibakteri. Daun rambutan berpotensi sebagai agen antibakteri 

dengan dibuktikan pada penelitian sebelumnya, menyatakan bahwa pada 

konsentrasi 100ppm; 50ppm; 25ppm; 12,5ppm dan 6,25ppm sudah dapat 

menghambat bakteri Stapylococcus aureus ATCC 25922 dengan rata-rata zona 

hambat yang terbentuk sebesar 15mm; 14mm; 12,7mm; 10mm dan 8,77mm 

(Maradona, 2013). 

G. Hipotesis 

1. Penambahan gelling agent karbopol 940 dalam gel antiseptik tangan 

ekstrak etanol daun rambutan (Nephelium lappaceum L.) berpengaruh pada 

sifat fisik dan kimia sediaan. 

2. Penambahan gelling agent karbopol 940 dalam gel antiseptik tangan 

ekstrak etanol daun rambutan (Nephelium lappaceum L.) berpengaruh 

pada aktivitas antibakteri Staphylococcus aureus. 

 


