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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

     Tangan merupakan salah satu media penyebar infeksi. Kebersihan tangan yang 

tidak memenuhi syarat berkontribusi menyebabkan penyakit. Mencuci tangan 

dengan sabun bisa berdampak besar mengurangi angka kematian yang disebabkan 

oleh bakteri seperti diare (Menkes, 2010).  

     Tanaman daun ceremai memiliki aktivitas antibakteri. Penelitian  menunjukan 

KBM ekstrak etil asetat daun ceremai terhadap bakteri S. aureus sebesar 1% dan 

E. coli sebesar 7% dan dalam bioutografinya terdapat senyawa flavonoid dan 

polifenol (Mulyati, 2009). 

     Handsanitizer merupakan sediaan praktis yang ditujukan untuk membunuh 

bakteri-bakteri patogen yang ada di tangan seperti S aureus dan E. coli. Daya 

antiseptik sediaan hansanitizer dipengaruhi oleh kadar bahan aktif dan bahan-

bahan yang terdapat dalam formula sediaan. Salah satu bahan yang berpengaruh 

adalah basis gelling agent. Gelling agent yang digunakan adalah HPMC. HPMC 

dipilih karena dapat menghasilkan gel yang netral, jernih, tidak berwarna, stabil 

pada pH 3-11, serta mempunyai viskositas yang stabil pada penyimpanan jangka 

panjang (Rowe dkk., 2009). 

     Berdasarkan latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian pembuatan 

formulasi gel ekstrak etil asetat daun ceremai dengan basis HPMC sebagai 

handsanitizer. 
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B. Rumusan Masalah 

     Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah ekstrak etil asetat daun ceremai memiliki aktivitas antibakteri terhadap 

bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus? 

2. Apakah variasi konsentrasi  basis HPMC mempengaruhi karakteristik fisik gel 

ekstrak etil asetat daun ceremai? 

3. Apakah formulasi gel ekstrak etil asetat daun ceremai mempunyai efektivitas  

antibakteri? 

 

C. Tujuan Penelitian 

     Penelitian ini bertujuan: 

1. Mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak etil asetat daun ceremai terhadap 

bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. 

2. Mengetahui pengaruh variasi konsentrasi basis HPMC terhadap karakteristik 

fisik gel ekstrak etil asetat daun ceremai. 

3. Mengetahui efektivitas antibakteri  gel ekstrak etil asetat daun ceremai. 

 

D. Manfaat Penelitian 

     Hasil penelitian ini  diharapkan mampu memberikan manfaat antara lain: 

1. Memberi bukti ilmiah bahwa ekstrak etil asetat daun ceremai memiliki 

aktivitas antibakteri pada konsentrasi 8%. 
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2. Sebagai informasi tambahan bahwa basis HPMC dapat diaplikasikan dalam 

sediaan gel ekstrak etil asetat daun ceremai. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman ceremai 

a. Morfologi  

     Pohon ceremai dapat tumbuh pada tanah ringan sampai berat, dan tahan 

akan kekurangan atau kelebihan air. Pohon ceremai memiliki ciri pohon 

kecil, tinggi 10 m kadang lebih, percabangan banyak, dan kulit kayu tebal. 

Daun tunggal, bertangkai pendek, tersusun dalam tangkai membentuk 

rangkaian seperti daun majemuk. Helai daun bundar telur sampai jorong, 

ujung runcing, pangkal tumpul sampai bundar, tepi rata, pertulangan 

menyirip, permukaan licin tidak berambut, panjang 2 cm hingga 7 cm, lebar 

1,5 cm hingga 4 cm, warna hijau muda  (Pratama dan Ramadhan, 2013). 

b. Klasifikasi tanaman 

Division  : Spermatophyta  

Sub division : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyladoneae 

Bangsa  : Euphorbia les 

Suku  : Euphorbiaceae 

Marga  : Phyllanthus 

Jenis  : Phyllanthus acidus (L) Skeells (Hariana, 2006). 
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c. Kandungan  

     Daun ceremai mengandung alkaloid, saponin, flavonoid, tanin, dan 

polifenol. Akar mengandung saponin, asam galat, zat samak, dan zat 

beracun. Sedangkan buah mengandung vitamin C (Hariana, 2006). 

d. Khasiat 

     Daun ceremai berkhasiat untuk urus-urus, obat mual, kegemukan, 

sariawan, anti kanker dan obat asma (Hariana, 2006). Menurut Mulyati 

(2009) daun ceremai telah terbukti memiliki aktivitas antibakteri terhadap 

Staphylococcus aureus dan Escherichia coli.  

        
                            (a)                                                  (b) 
 

 Gambar 1.   (a) Daun dan buah ceremai, (b) tanaman  ceremai (Phyllanthus acidus (L) 

Skeells) 

 

2. Ekstraksi 

     Ekstraksi atau penyarian adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang 

dapat larut sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut 

cair (Depkes RI, 2000). 

a. Ekstraksi cara dingin. 

     Ekstraksi dingin memungkinkan banyak senyawa terekstraksi meskipun 

beberapa senyawa memiliki kelarutan terbatas dalam pelarut ekstraksi 
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suhu kamar. Metode ekstraksi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

ekstrasi metode maserasi.  

     Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisia yang paling sederhana 

dimana pengekstrakan simplisia dilakukan menggunakan pelarut dengan 

beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur ruangan 

(kamar). Secara teknologi termasuk ekstraksi dengan prinsip metode 

pencapaian konsentrasi pada keseimbangan. Maserasi kinetik berarti 

dilakukan pengadukan yang kontinue (terus-menerus). Remaserasi berarti 

dilakukan pengulangan penambahan pelarut setelah dilakukan penyarian 

maserat pertama, dan seterusnya   (Depkes RI, 2000). 

    Kelebihan ekstraksi maserasi adalah prosedur dan peralatan yang 

digunakan sederhana, metode ekstraksi tidak dipanaskan sehingga bahan 

alam tidak rusak terurai.  

b. Ekstraksi cara panas 

1). Refluks 

     Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik 

didihnya, selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif 

konstan dengan adanya pendingin balik. Umpamanya dilakukan 

pengulangan proses pada residu pertama sampai 3-5 kali sehingga dapat 

termasuk proses ekstraksi sempurna. (Depkes RI, 2000). 

2). Soxhlet 

     Soxhlet adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru yang 

umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi 
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kontinyu dengan jumlah pelarut relatif konstan dengan adanya 

pendingin balik (Depkes RI, 2000). 

3.  Gel 

     Gel didefinisikan sebagai suatu sistem setengah padat yang terdiri dari 

suatu dispersi yang terdispersi baik dari partikel anorganik yang kecil atau 

molekul organik besar yang sering diresapi cairan (Ansel, 1989). Zat - zat 

pembentuk gel digunakan sebagai pengikat dalam granulasi, koloid pelindung 

dalam suspensi, pengental dalam sediaan oral dan sebagai basis supositoria. 

Secara luas sediaan gel banyak digunakaan pada produk obat-obatan, 

kosmetik, makanan juga pada beberapa proses industri (Loden, 2009). 

     Makromolekul pada sediaan gel disebarkan ke seluruh cairan sampai tidak 

terlihat ada batas diantaranya disebut sebagai gel satu fase. Jika masa gel 

terdiri dari kelompok-kelompok partikel kecil yang berbeda, maka gel ini 

dikelompokan dalam sistem dua fase (Ansel, 1989). 

     Polimer-polimer yang biasa digunakan untuk membuat gel farmasetik 

meliputi gom arab, tragakan, pectin, karagen, agar, asam algiat, serta bahan-

bahan sintesis dan semi sintetis seperti metil selulosa, hidroksi metilselulos, 

karboksi metilselulosa. Gel dibuat dengan proses peleburan atau dilakukan 

dengan suatu prosedur khusus berkenaan dengan sifat mengembang dari gel   

(Lachman dkk., 1994). 
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Beberapa uji karalteistik fisik gel, diantaranya: 

a. Organoleptis 

     Pengujian karakteristik fisik gel secara organoleptis dilakukan dengan 

cara mengamati secara visual yaitu warna, bau dan tekstur (Depkes RI, 

2000). 

b. Homogenitas 

     Pengujian homogenitas merupakan gambaran suatu sediaan gel yang 

homogen atau partikel yang terdistribusi secara sempurna. Sediaan uji 

harus menunjukkan susunan yang homogen, apabila tidak terdapat butiran-

butiran kasar di atas gelas objek maka gel yang diuji homogen (Voigt, 

1984). 

c. 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 sedian semi padat  berkisar 

pada diameter 3 cm - 5 cm. 

d. Viskositas 

     Viskositas merupakan gambaran suatu benda cair untuk mengalir. 

Viskositas menentukan suatu sifat sediaan dalam hal campuran dan sifat 

alirnya, pada saat diproduksi, dimasukan ke dalam kemasan, serta sifat-

sifat penting pada saat pemakaian seperti konsentrasi, daya sebar dan 

kelembaban. Selain itu viskositas akan mempengaruhi stabilitas fisik dan 

ketersediaan hayatinya (Paye dkk., 2001). Semakin tinggi viskositas, 
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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.  

4. Monografi bahan 

a. Propilen glikol 

       Propilen glikol banyak digunakan sebagai pelarut dan pembawa dalam   

pembuatan sediaan farmasi dan kosmetik, khususnya untuk zat - zat yang 

tidak stabil atau tidak dapat larut dalam air.  Propilen glikol adalah cairan 

kental, jernih, tidak berwarna, dan hampir tidak berbau (Depkes RI, 1995). 

     Propilen glikol dapat bercampur dengan air, dengan aseton dan dengan 

kloroform, larut dalam ester dan dalam beberapa minyak esensial tetapi 

tidak dapat bercampur dengan minyak lemak (Depkes RI, 1995). 

b. HPMC (hydroxypropyl methylcelluloce) 

     HPMC merupakan turunan dari metilselulosa yang memiliki ciri - ciri 

serbuk atau butiran putih, tidak memiliki bau dan rasa. Sangat sukar larut 

dalam eter, etanol atau aseton. Dapat mudah larut dalam air panas dan 

akan segera menggumpal dan membentuk koloid. Mampu menjaga 

penguapan air sehingga secara luas banyak digunakan dalam produk 

kosmetik dan obat.  

     HPMC digunakan sebagai agen pengemulsi, pensuspensi, dan sebagai 

agen penstabil pada sediaan topikal seperti gel dan salep. Sebagai koloid 

pelindung yaitu dapat mencegah tetesan air dan partikel dari 
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penggabungan atau aglomerasi, sehingga menghambat pembentukan 

sedimen (Rowe dkk., 2009). 

     HPMC merupakan gelling agent golongan polimer semi sintetik dan 

secara luas digunakan sebagai eksipien dalam formulasi sediaan topical. 

HPMC merupakan material yang stabil walaupun higroskopis setelah 

dikeringkan. HPMC digunakan sebagai gelling agent pada konsentrasi 

2,5% - 10% b/v dan stabil pada pH 3 - 11. Peningkatan suhu dapat 

menurunkan viskositas sediaan. HPMC mengalami perubahan bentuk jika 

terjadi pemanasan atau pendinginan.  

     HPMC tidak cocok pada agen oksidasi, sebaiknya penyimpanan 

sediaan dengan menggunakan HPMC sebagai gelling agent dimasukkan 

dalam wadah yang tertutup (Rowe dkk., 2009). 

     HPMC memiliki resistensi yang baik terhadap serangan mikroba serta 

memberikan kekuatan film yang baik bila mengering pada kulit. Apabila 

dibandingkan dengan gelling agent yang lain, HPMC menghasilkan cairan 

yang lebih jernih, netral, tidak berwarna, tidak berasa, menghasilkan gel 

dengan viskositas yang baik dalam penyimpanan jangka lama, tidak 

beracun, dan tidak mengiritasi kulit (Rowe dkk., 2009). 

c. Metil paraben  

     Metil paraben memiliki ciri-ciri serbuk hablur halus, berwarna putih, 

hampir tidak berbau dan tidak mempunyai rasa. Metil paraben banyak 

digunakan sebagai pengawet dan antimikroba dalam kosmetik, produk 

makanan, dan formulasi farmasi dan digunakan baik sendiri atau dalam 
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kombinasi dengan paraben lain atau dengan antimikroba yang paling 

sering digunakan. Metil paraben digunakan dalam sediaan topikal pada 

konsentrasi 0,02-0,03% b/v. Jenis paraben lainnya efektif pada kisaran pH 

yang luas dan memiliki aktivitas antimikroba yang kuat. Metil paraben 

meningkatkan aktivitas antimikroba dengan panjangnya rantai alkil, 

namun dapat menurunkan kelarutan terhadap air, sehingga paraben sering 

dicampur dengan bahan tambahan yang berfungsi meningkatkan kelarutan. 

(Rowe dkk., 2009). 

d. Aquadest  

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. Bereaksi 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). 

5. Bakteri   

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

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

dengan pembelahan biner sederhana yaitu proses aseksual. Beberapa bakteri 

ada yang menyebabkan penyakit (Pelczar dan Chan, 1986). 
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      Bakteri umumnya tumbuh pada batas suhu ekstrim (0 - 90°C). Beberapa 

bakteri dapat menimbulkan penyakit pada binatang, manusia, tumbuhan 

maupun mikroba lainnya. Bakteri mempunyai daerah penyebaran yang sangat 

luas. Secara umum, bakteri termasuk organisme yang bersifat cosmopolitan, 

karena dapat ditemukan dalam tanah maupun permukaan bumi, atmosfer dan 

lingkungan sehari-hari (Plechzar dan Chan, 1986). 

      Bakteri Escherichia coli strain tertentu merupakan bakteri gram negatif 

yang banyak menyebabkan penyakit infeksi saluran pencernaan selain Vibrio 

cholera. Bakteri ini bertransmisi melalui jalur fekal-oral akibat rendahnya 

kualitas kebersihan individu (konsumen). Selain bakteri gram negatif, toksin 

bakteri gram positif seperti S. aureus yang bersifat termostabil juga dapat 

menyebabkan penyakit infeksi (Ryan, 2004). 

     Toksin S. aureus berperan besar dalam meningkatnya wabah infeksi saluran 

cerna akibat keracunan makanan atau food-poisoning disease. Toksin tersebut 

dihasilkan oleh bakteri S. aureus yang masuk dan berkembang di dalam 

makanan akibat dari proses pengolahan yang tidak bersih oleh food-handler 

(Loir dkk., 2003). 

a. Escherichia coli 

     Escherichia coli secara alami hidup dalam saluran pencernaan. E. coli 

pada umumnya tidak menyebabkan penyakit bila masih berada dalam usus, 

tetapi dapat menyebabkan penyakit pada saluran kencing, paru-paru, saluran 

empedu, peritorium, dan saluran otak (Jawetz dkk., 1986). 



12 
 

 
  

      
                                                   

     Gambar 2. Bakteri Escherichia coli 

 

     Escherichia coli adalah bakteri gram negatif dengan ukuran 0,4-0,7 um x 

1,4 um berbentuk batang, pendek (kokobasi), letak satu sama lain kadang-

kadang berderet seperti rantai, sebagian besar bergerak dan beberapa strain 

mempunyai kapsul (Salle, 1961). 

         Klasifikasi Escherichia coli adalah sebagai berikut: 

          Divisio :   Protophyta 

          Classis :   Schizomycetes 

          Orde :   Eubacteriales 

Familia :   Enterobakteriaceae 

Genus :   Escherichia  

Spesies :   Escherichia coli (Jawetz dkk., 1995) 

b. Staphylococcus aureus 

     Staphylococcus aureus (S. aureus) merupakan bakteri gram positif 

berbentuk bulat berdiameter 0,7-1,2 μm,  tersusun dalam kelompok-

kelompok yang tidak teratur seperti buah anggur, fakultatif tidak 

membentuk spora dan tidak bergerak. Bakteri ini tumbuh pada suhu 
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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). 

     Staphylococcus aureus hidup dalam saluran-saluran pengeluaran lendir 

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

dikeluarkan pada waktu batuk dan bersin. S. aureus memiliki kemampuan 

untuk mensintesis lipase yang dapat mengubah sebum tigliserid menjadi 

asam lemak yang bebas yang dapat merangsang inflamasi.   

     Staphylococcus aureus  menyebabkan bermacam-macam infeksi, yang 

ditandai dengan kerusakan jaringan dan abses bernanah. Beberapa penyakit 

infeksi yang disebabkan oleh S. aureus juga merupakan penyebab utama 

infeksi nosokornial,  keracunan makanan dan syndrome syok toksis (Ryan, 

2004).  

 
                                                 

   Gambar 3. Bakteri Staphylococus aureus.   
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6. Uji aktivitas antibakteri 

     Menurut Pratiwi (2008) uji aktivitas antibakteri dapat dilakukan dengan 

beberapa cara, diantaranya : 

a. Metode difusi 

     Pada metode ini, penentuan aktivitas didasarkan pada kemampuan difusi 

dari zat antimikroba dalam lempeng agar yang telah diinokulasikan dengan 

mikroba uji. Hasil pengamatan yang diperoleh berupa ada tidaknya zona 

hambatan yang akan terbentuk di sekeliling zat antimikroba pada waktu 

tertentu masa inkubasi (Eko, 2013). 

b. Metode  dilusi 

     Pada metode ini dilakukan dengan mencampurkan zat antimikroba dan 

media agar, yang kemudian diinokulasi dengan mikroba uji. Hasil 

pengamatan yang akan diperoleh berupa tumbuh atau tidaknya mikroba di 

dalam media. Aktivitas zat antibakteri ditentukan dengan melihat 

konsentrasi hambat minimum (KHM) yang merupakan konsentrasi terkecil 

dari zat antimikroba uji yang masih memberikan efek penghambatan 

terhadap pertumbuhan mikroba uji (Eko, 2013). 

c. Metode swab 

     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 metode swab ini biasanya digunakan untuk mengetahui jumlah 
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mikroorganisme (per cm
2
) pada permukaan yang kontak dengan tangan 

(Harrigan, 1998; Lukman dan Soejoedono, 2009).  

 

F. Landasan Teori 

Staphylococcus aureus dan Escherichia coli merupakan bakteri yang paling 

sering menyebabkan infeksi pada kulit (Jawetz dkk., 2005).  

Penelitian Jagessar dkk (2008) menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun 

ceremai dengan metode dilusi cair memiliki nilai kadar hambatan minimum 

sebesar 0,18 mg/10 ml.  Berdasarkan penelitian Mulyati (2009), KBM ekstrak etil 

asetat daun ceremai terhadap S. aureus sebesar 1% dan E. coli sebesar 7%.  

Penelitian Fulviana (2013) menyebutkan bahwa ekstrak patikan kebo yang 

diformulasikan ke dalam sediaan gel dengan basis HPMC  konsentrasi 8% zona 

hambat yang dihasilkan sebesar 9,00 ± 0 mm terhadap Pseudomonas aeruginosa. 

Basis gel HPMC merupakan gelling agent  yang  sering  digunakan  dalam 

produksi kosmetik dan obat, karena dapat menghasilkan gel yang bening, mudah 

larut dalam air, dan mempunyai ketoksikan yang rendah. Penelitian Nursiah dkk 

(2011) menunjukkan bahwa gelling agent HPMC memiliki kestabilan fisik paling 

optimal pada sediaan gel dibandingkan dengan karbopol. 
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G. Hipotesis 

1. Ekstrak etil asetat daun ceremai memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri 

Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. 

2. Ada pengaruh variasi konsentrasi HPMC sebagai handsanitizer  terhadap 

karakteristik fisik gel ekstrak etil asetat daun ceremai. 

3. Formulasi gel handsanitizer ekstrak etil asetat daun ceremai memiliki 

efektivitas antibakteri. 
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