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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Penyakit infeksi merupakan penyakit yang banyak diderita masyarakat 

Indonesia sejak dulu, diantaranya adalah infeksi usus (diare). Kasus diare  di 

Indonesia lebih sering disebabkan oleh Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 

Vibrio cholerae, Salmonella sp., selain Shigella sp., dan Campylobacter 

(Riskesdas, 2013). Salah satu cara yang sederhana untuk memutuskan penyebaran 

kuman adalah dengan mencuci tangan yang merupakan pertahanan awal untuk 

mencegah penyebaran dan perkembangan kuman yang menyebabkan berbagai 

penyakit sampai 90% dari jumlah semula dan akan kembali dalam 8 jam 

(Syahrurachman dkk., 1994).  

Kulit pisang kepok yang sering tidak digunakan, ternyata memiliki 

aktivitas antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus, Streptococcus 

mutans, Pseudomonas aeruginosa and Escherichia coli (Fadhilah dkk., 2014). 

Berdasarkan penelitian Faradhila (2015) ekstrak etanol 96% kulit pisang kepok 

memiliki senyawa aktif berupa tanin, kuinon, alkaloid, flavonoid, dan saponin 

yang memiliki aktivitas sebagai agen antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus 

aureus dengan kategori sedang hingga kuat. Menurut Asih (2017) sediaan gel 

hand sanitizer ekstrak kering kulit pisang kepok memiliki aktivitas antibakteri 

Staphylococcus aureus dengan konsentrasi 10%, 30% dan 50% sebesar 1,15 – 

1,32 cm. 
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Saat ini telah umum digunakan sediaan gel hand sanitizer yang 

mengandung antiseptik oleh masyarakat, untuk menjaga kesehatan dan kebersihan 

tangan yang praktis dan mudah dibawa (Shu, 2013). Bahan antiseptik yang 

digunakan sebagai bahan aktif adalah alkohol, klorheksidin dan triklosan (Jawets 

dkk., 2005). Alkohol sebagai pelarut organik dan dapat melarutkan lapisan lemak, 

sebum pada kulit dan pada pemakaian berulang dapat mengiritasi kulit (Dryer 

dkk., 1998). Gel merupakan salah satu bentuk sediaan yang cukup digemari 

sebagai hand sanitizer. Pada penelitian Shu (2013) digunakan karbomer sebagai 

basis gel karena karbomer sering digunakan pada sediaan gel topikal. Karbomer 

memiliki sifat mengiritasi yang sangat rendah pada penggunaan berulang dan 

konsentrasi karbomer yang dibutuhkan untuk pembuatan masa gel adalah 0,5-2% 

dan pada konsentrasi 0,5% dapat menghasilkan masa gel yang memiliki 

spesifikasi yang dibutuhkan sebagai hand sanitizer (Dewi dan Saptarani, 2017). 

Oleh karena itu, pada penelitian ini menggunakan ekstrak kulit pisang kepok 

sebagai pengganti zat aktif alkohol dengan basis karbomer untuk mengurangi efek 

yang akan terjadi pada pemakaian berulang. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka, rumusan masalah penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pengaruh variasi karbomer dalam sediaan gel hand sanitizer 

ekstrak etanol kulit pisang kepok (Musa balbisiana) terhadap karakteristik 

fisik dan kimianya? 
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2. Bagaimanakah pengaruh variasi karbomer dalam sediaan gel hand sanitizer 

ekstrak etanol kulit pisang kepok (Musa balbisiana) pada aktivitas 

antibakterinya terhadap Staphylococcus aureus? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui pengaruh variasi karbomer dalam gel hand sanitizer ekstrak 

etanol kulit pisang kepok (Musa balbisiana) terhadap sifat fisika dan 

kimianya. 

2. Mengetahui pengaruh variasi karbomer dalam gel hand sanitizer ekstrak 

etanol kulit pisang kepok (Musa balbisiana) pada aktivitas antibakterimya 

terhadap Staphylococcus aureus. 

D. Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian ini adalah menghasilkan suatu sediaan gel hand 

sanitizer ekstrak etanol kulit pisang kepok (GHSEEKPK) dengan karakteristik 

fisika kimia yang memenuhi persyaratan dan mempunyai aktivitas terhadap 

Staphylococcus aureus, serta menambah variasi sediaan gel hand sanitizer yang 

mengandung bahan alam. 
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E. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman pisang kepok (Musa balbisiana) 

a. Klasifikasi botani tanaman pisang kepok adalah sebagai berikut: 

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   (Munadjim, 1988). 

 

Gambar 1 Pisang kepok (Musa balbisiana) (Munadjim, 1988) 

b. Kandungan kimia 

Buah pisang pada umumnya banyak mengandung karbohidrat baik 

isinya maupun kulitnya. Umumnya masyarakat hanya buahnya saja dan 

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

kandungan vitamin C, B, kalsium, protein dan juga lemak yang cukup. Hasil 
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analisis fitokimia menunjukkan bahwa kandungan pisang pada umumnya 

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

(Anhwange, 2008), saponin, tanin, alkaloid, flavonoid, phylobattanin, 

antrakuinon, dan kuinon (Salaub dkk, 2010). 

Kulit pisang kepok kuning (Musa balbisiana) mengandung alkaloid, 

flavonoid, saponin tanin dan kuinon (Faradhila, 2015) 

2. Ekstraksi dan ekstrak 

Ekstraksi adalah suatu proses untuk memperoleh kandungan senyawa 

kimia dari  tumbuhan maupun hewan. Cairan penyari yang sering digunakan 

adalah etanol, karena etanol merupakan pelarut universal yang dapat menarik 

senyawa yang bersifat polar sampai non polar, selektif, ekonomis, 

absorbsinya yang baik, tidak beracun, pertumbuhan bakteri dan kapang yang 

tidak melebihi 20% (Depkes RI., 2000). 

Tujuan ekstraksi adalah untuk menarik bahan kimia yang terdapat pada 

hewan maupun tumbuhan dengan prinsip mengikat zat kimia menggunakan 

pelarut yang sesuai, dimana perpindahan mulai terjadi pada lapisan antar 

muka kemudian berdifusi masuk ke dalam pelarut. 

Ekstraksi yang digunakan adalah cara dingin karena kandungan kimia 

bahan alam yang digunakan akan rusak ketika dilakukan pemanasan. 

Sedangkan metode maserasi dipilih karena cara pengerjaan dan peralatan 

yang digunakan sederhana serta mudah untuk diusahakan. Metode maserasi 

dapat dilakukan dengan cara memasukkan 10 bagian simplisia dengan derajat 

yang sesuai kedalam bejana, kemudian ditambah 70 bagian cairan penyari, 
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setelah itu disimpan selama 5 hari dalam wadah tertutup rapat dan terhindar 

dari sinar matahari sambil sekali-kali diaduk, setelah itu diperas dan 

ampasnya diremaserasi kembali. Akhir dari penyarian dapat dilihat pada 

pelarut yaitu tidak berwarna lagi, lalu dipindahkan kedalam bejana tertutup,  

jauh dari sinar matahari, dan setelah 2 hari maka endapan dipisahkan (Depkes 

RI., 1986). Kemudian akan diuapkan menggunakan rotary evaporator untuk 

mendapatkan ekstrak kental. Prinsip rotary evaporator  adalah pemekatan 

maserat menggunakan uap dari pelarut yang bertekanan rendah dan dibawah 

titik didih pelarut yang digunakan sehingga senyawa aktif yang terkandung 

dalam maserat tidak rusak oleh suhu tinggi. Proses ini akan dihentikan ketika 

tidak ada cairan penyari yang menetes pada labu penampung atau dapat 

dikatakan pelarut sudah menguap secara sempurna sehingga menyisakan 

ekstrak murni (Hoeger, 1998). 

Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dari ekstraksi zat aktif dari 

simplisia nabati maupun hewani menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian 

seluruh atau hampir seluruh pelarut diuapkan agar didapatkan ekstrak kental 

(Depkes RI, 1995). Ekstrak merupakan sediaan kering, kental atau cair yang 

dibuat dengan menyari simplisia nabati atau hewani menggunakan cara yang 

sesuai dan terhindar dari kontak langsung dengan sinar matahari (Tiwari dkk., 

2011). 
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3. Gel 

Gel merupakan sediaan semipadat yang terdiri dari suspensi yang 

dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang  besar, 

terpenetrasi oleh suatu cairan (Depkes RI., 1995). 

Beberapa keuntungan sediaan gel adalah kemampuan penyebarannya 

baik pada kulit, tidak ada penghambatan fungsi secara fisiologis, kemudahan 

pencuciannya dengan air yang baik, pelepasan obatnya baik (Voight, 1994). 

4. Monografi bahan 

a. Karbomer 940 

Karbomer merupakan polimer akrilik. Viskositas yang dihasilkan 

karbomer tergantung pada pH. Pada pH 3, karbomer akan berebntuk 

larutan, dan pada pH 6-8 viskositas akan meningkat dan membentuk gel 

(Quinones dan Ghaly, 2010) 

Karbomer akan membentuk gel transparan dan bioadhesive. 

Karbomer saat disebar dalam air akan mengembang, membentuk polimer 

untuk membentuk dispersi koloid yang bertindak sebagai elektrolit anionik 

(Buchan dkk., 2010) 

Konsentrasi yang dibutuhkan untuk pembuatan masa gel adalah 

0,5-2% dan pada konsentrasi 0,5% karbomer dapat menghasilkan masa gel 

yang memiliki spesifikasi yang dibutuhkan sebagai hand sanitizer (Dewi 

dan Saptarini, 2017) 
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b. TEA (Trietanolamina) 

Trietanolamina (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). 

Trietalolamina memiliki pH 10,5 dan larut dalam air, metanol, 

karbon tetraklorida dan aseton. Khasiat sebagai penetral carbopol agar 

terbentuk larutan jernih, sehingga gel transparan (Rowe, 2009). Netralisasi 

yang berlebihan (pH optimal 5-10) akan menghasilkan penurunan 

viskositas, yang tidak dapat balik dengan penambahan asam. pH sangat 

penting dalam menentukan viskositas gel basis karbomer (Allen, 2002). 

c. Sorbitol 

Sorbitol merupakan cairan, putih dan rasa manis. Kelarutan sangat 

mudah larut 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). Range 

konsentrasi sorbitol sebagai humektan yaitu (0,5-15%) (Barel, dkk., 2009). 

5. Mikrobiologi 

a. Bakteri Staphylococcus aureus 

Staphylococcus aureus merupakan bakteri patogen penyebab infeksi. 

Staphylococcus aureus dapat menyebabkan penyakit mulai dari yang ringan 

sampai yang berat bahkan sampai sepsis. Staphylococcus aureus sering 

menyebabkan jerawat dan frunkulosis pada kulit, infeksi Staphylococcus 

aureus pada tulang juga sering menyebabkan osteomielitis, infeksi 
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Staphylococcus aureus pada organ dalam dapat menyebabkan endokarditis, 

pneumonia dan infeksi berat lainnya. Pada luka terbuka Staphylococcus 

aureus juga sering menyebabkan infeksi (Syahrurachman dkk., 1994). 

Sebagian bakteri Stafilokokus merupakan flora normal pada kulit, 

saluran pernafasan, dan saluran pencernaan makanan pada manusia. Bakteri 

ini juga ditemukan di udara dan lingkungan sekitar. S. aureus yang patogen 

bersifat invasif, menyebabkan hemolisis, membentuk koagulase, dan mampu 

meragikan manitol (Warsa, 1994). 

 
Gambar 2. Hasil pewarnaan Gram bakteri Staphylococcus aureus (Faradhila, 2015) 

 

b. Metode uji aktivitas antibakteri 

Metode yang digunakan untuk uji aktivitas antibakteri 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 GHSEEKPK 

dengan kontrol positif. 
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F. Landasan Teori 

Gel hand sanitizer yang akan dibuat mengandung karbomer sebagai basis 

gel. Berdasarkan penelitian Shu (2013) karbomer tidak mengiritasi pada 

pemakaian berulang serta cocok untuk sediaan gel yang di dalamnya terdapat air 

dan alkohol. Dewi dan Saptarini (2017) menyebutkan bahwa konsentrasi 

karbomer yang dibutuhkan untuk pembuatan masa gel adalah 0,5-2% dan dengan 

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

dibutuhkan sebagai hand sanitizer. Menurut Nailufar (2013) penambahan gelling 

agent karbomer 934 pada sediaan gel ekstrak etanolik bunga kembang sepatu 

(Hibiscus rosa-sinensis L.) dapat meningkatkan viskositas, daya lekat, dan 

menurunkan daya sebar, tetapi tidak mempengaruhi pH serta homogenitas. 

 Penelitian Asih (2017) menyatakan bahwa sediaan gel hand sanitizer 

ekstrak kulit pisang kepok (Musa balbisiana) memiliki aktivitas antibakteri 

Staphylococcus aureus. Berdasarkan penelitian Nailufar (2013) penambahan 

gelling agent karbomer 934 pada sediaan gel ekstrak etanolik bunga kembang 

sepatu (Hibiscus rosa-sinensis L.) tidak mempengaruhi daya hambat antibakteri 

Staphylococcus aureus, maka dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui 

pengaruh variasi karbomer dalam sediaan GHSEEKPK terhadap sifat fisika kimia 

dan aktivitas antibakteri Staphylococcus aureus. 
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G. Hipotesis 

 Perbedaan konsentrasi karbomer sebagai gelling agent dalam sediaan 

GHSEEKPK dapat mempengaruhi: 

1. Karakteristik gel hand sanitizer ekstrak etanol kulit pisang kepok  

2. Aktivitas antibakteri gel hand sanitizer ekstrak etanol kulit pisang kepok pada 

Staphylococcus aureus. 
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