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ABSTRAK 

Lidah buaya  (Aloe vera (L.) Webb.) memiliki banyak khasiat, salah 
satunya sebagai obat jerawat karena memiliki daya antibakteri. Untuk 
mempermudah penggunaannya, dilakukan formulasi ektrak etanol lidah buaya 
dalam sediaan gel dengan basis metilselulosa. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh variasi konsentrasi sediaan gel basis metilselulosa terhadap 
sifat fisik gel dan efektivitas ekstrak etanol daun lidah buaya sebagai antibakteri 
terhadap bakteri Staphylococcus epidermidis setelah diformulasi dalam sediaan 
gel. Ekstrak lidah buaya didapat dengan cara maserasi dengan penyari etanol 70%. 
Formula sediaan gel dibuat dengan basis metilselulosa dengan konsentrasi 6%, 
8% dan 10%, sedangkan kadar ekstrak etanol lidah buaya yang digunakan 4%. 
Gel yang didapat diuji sifat fisik gel yang meliputi organoleptis, daya lekat, daya 
sebar, viskositas dan pH. Evaluasi efektivitas dari daya antibakteri gel dilakukan 
dengan cara in-vitro dengan mengoleskan gel pada media Mueller Hinton, 
kemudian media diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37oC. Diameter zona 
hambat yang terbentuk diukur dengan jangka sorong. Analisis data digunakan uji 
anova satu jalan yang dilanjutkan dengan uji t-LSD dengan taraf kepercayaan 
95%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi metilselulosa 
sebagai gelling agent pada sediaan gel ekstrak etanol lidah buaya dapat 
menurunkan daya sebar gel dan aktivitas antibakterinya, namun daya lekat dan 
viskositas gel meningkat. Peningkatan konsentrasi gel tidak berpengaruh terhadap 
organoleptis dan pH gel. 

Kata kunci : Ekstrak etanol lidah buaya (Aloe vera (L.) Webb.), gel, 
metilselulosa, antibakteri Staphylococcus epidermidis. 

 
ABSTRACT 

 
Aloe vera (Aloe vera (L.) Webb.) Has many benefits, one of them as a 

medicine because of its antibacterial activity. To facilitate its use, made the 
formulation of the ethanol extract of aloe vera gel with a basis in the preparation 
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of methylcellulose. This study aims to determine the effect of variations in the 
concentration of methylcellulose gel base on the physical properties of ethanol gel 
and the effectiveness of aloe vera leaf extract as an antibacterial against 
Staphylococcus epidermidis bacteria after formulated in gel preparations. Aloe 
vera extract obtained by maceration with 70% ethanol. Formula dosage is made 
on the basis of methylcellulose gel with a concentration of 6%, 8% and 10%, 
while the levels of ethanol extract of aloe vera used 4%. Gel derived physical 
properties of the gel that were tested include organoleptis, adhesion, 
spreadibility, viscosity and pH. Evaluate the effectiveness of antibacterial gel is 
done by in-vitro by applying a gel on Mueller Hinton media, then media were 
incubated for 24 h at 37 ° C. Inhibition zone was measured. Data analysis used 
one way ANOVA test followed by LSD t-test with 95% confidence level. The 
results showed that increasing concentrations of methylcellulose as gelling agent 
in the preparation of ethanol extracts of aloe vera gel can reduce the spread gel 
and antibacterial activity, but the adhesion and viscosity of the gel increases. 
Increased concentrations of gel had no effect on organoleptis and pH gel. 

Keywords:  Ethanol extract of aloe vera (Aloe vera (L.) Webb.), Gels, 
methylcellulose, antibacterial Staphylococcus epidermidis. 

 

PENDAHULUAN 

Jerawat adalah peradangan kronik volikel pilosebasea yang ditandai 

dengan adanya komedo, papula, pustula dan kista pada daerah-daerah predileksi, 

seperti muka, bahu, dada, dan punggung (Harahap, 2000). Beberapa hal penyebab 

terjadinya jerawat adalah peningkatan produksi sebum, adanya keratinisasi folikel, 

bakteri dan peradangan (Harahap, 2000). Salah satu bakteri yang menyebabkan 

terjadinya jerawat adalah Staphylococcus epidermidis (Harahap, 2000). Lipase 

bakteri stafilokokus melepaskan asam-asam lemak dari lipid dan menyebabkan 

iritasi jaringan  (Jawetz et al., 2005). Pengobatan jerawat menggunakan 

mekanisme komedolitik (benzoil peroksida, tretionin) dan antibiotik yang 

digunakan secara oral maupun topikal (tetrasiklin, eritromisin) (Harahap, 2000).  

Selain obat diatas terdapat tanaman yang memiliki aktivitas antibakteri 

yang bisa digunakan sebagai obat jerawat. Salah satu produk herbal yang 

memiliki khasiat sebagai anti jerawat adalah lidah buaya (Sawarkar, 2010). 

Ekstrak etanol lidah buaya memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri 

Streptococcus pyogenes dan Staphylococcus aureus pada kadar 10% (b/v) dengan 
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masing-masing zona hambat 16 mm dan 15,66 mm. Zat aktif yang berperan 

sebagai antibakteri adalah asam p-kumarat, asam askorbat, pirokatekol, dan asam 

sinamat (Lawrence et al., 2009).  

Untuk meningkatkan efektivitas penggunaan ektrak lidah buaya pada kulit, 

dilakukan formulasi ektrak etanol lidah buaya dalam sediaan gel dengan basis 

metilselulosa. Sediaan gel bening, elastis dengan daya lekat tinggi, mudah dicuci 

dengan air dan pelepasan obatnya dinilai bagus karena bahan obat dilepaskan 

dalam waktu singkat dan nyaris sempurna dari pembawanya. Viskositas 

metilselulosa akan meningkat dengan meningkatnya konsentrasi metilselulosa 

(Allen dan Luner, 2006). Konsentrasi basis gel semakin meningkat akan 

menyebabkan ikatan fisika antar polimer semakin besar sehingga jaringan gel 

yang terbentuk akan semakin kuat dan akan berpengaruh terhadap sifat fisik gel 

(Ofner III et al, 2007). Peningkatan konsentrasi basis gel juga berpengaruh 

terhadap pelepasan obatnya (Donovan dan Flanagan, 1996). Berdasar 

pertimbangan di atas maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh variasi konsentrasi sediaan gel basis metilselulosa terhadap sifat fisik 

gel dan efektivitas ekstrak etanol daun lidah buaya sebagai antibakteri terhadap 

bakteri Staphylococcus epidermidis setelah diformulasi dalam sediaan gel. 

 

METODE PENELITIAN 

Bahan  

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain daun lidah 

buaya (Aloe vera L.), etanol 70%, metilselulosa, Staphylococcus epidermidis, 

media BHI (Brain Heart Infusion), media MH (Mueller Hinton), standart Mc. 

Farland (10⁸ CFU/mL). 

Alat 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah propipet, mikropipet, 

pipet ukur, yellow tips, blue tips, spreader glass, cork borer, jangka sorong, 

autoklaf, ose, inkubator, viskometer VT-04E RION Co.TLD, pH meter, neraca, 
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milimeter blok, cawan petri, obyek gelas, blender, bejana stainless steel, 

pengaduk 

Determinasi tanaman  

Determinasi tanaman lidah buaya (Aloe vera L.) dilakukan di 

Laboratorium Farmakognosi Fakultas Farmasi, Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. Sebagai bahan acuan determinasi tanaman digunakan buku “Flora of 

Java“ karangan Backer and Van Den Brink (1968). Determinasi ini dilakukan 

dengan mencocokkan ciri-ciri tanaman lidah buaya dengan yang ada di pustaka. 

Pembuatan ekstrak etanol 70% lidah buaya dengan metode maserasi 

Maserasi dilakukan dengan memasukkan 1000 gram daun lidah buaya 

(Aloe vera L.) segar yang telah diblender dalam bejana, ditambahkan 7500 ml 

etanol 70% dibiarkan selama 5 hari sambil diaduk berulang-ulang. Ekstrak 

disaring dengan kain flannel dan diuapkan menggunakan rotary evaporator pada 

suhu dibawah 60 ºC sampai mengental. Selanjutnya hasil evaporasi diletakkan di 

waterbath untuk menguapkan sisa etanol. Remaserasi dilakukan untuk 

mendapatkan keseluruhan zat aktif. 

Pemeriksaan ekstrak kental lidah buaya (Aloe vera L.) 

Dilakukan pemeriksaan organoleptis untuk mendeskripsikan bentuk, 

warna, dan bau. 

Uji pendahuluan ekstrak etanol lidah buaya (Aloe vera (L.) Webb.) 

Uji pendahuluan ektrak etanol lidah buaya (Aloe vera (L.) Webb.) dilakukan 

untuk mengetahui kadar minimum ekstrak yang mampu menghambat 

pertumbuhan bakteri. Kadar ekstrak dibuat menjadi 5 seri konsentrasi (b/v) yaitu 

1%, 2%, 3%, 4% dan 5% dengan pelarut DMSO. Bakteri yang digunakan adalah 

Staphylococcus epidermidis dengan cara difusi agar. Media yang digunakan 

adalah Mueller Hinton. Pada agar dibuat lima sumuran dengan diameter masing-

masing 7 mm. Bakteri Staphylococcus epidermidis diambil 200 µL dengan 

kekeruhan 106 CFU/mL kemudian diratakan dalam permukaan media Mueller 

Hinton menggunakan spreader glass. Ekstrak dituangkan ke dalam sumuran 

kemudian media diinkubasi pada suhu 37oC selama 18-24 jam. Diameter zona 

hambatan yang terbentuk diukur dengan menggunakan jangka sorong. Parameter 
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yang digunakan adalah adanya zona diameter hambatan yang ditimbulkan oleh gel 

ekstrak etanol lidah buaya dengan beberapa konsentrasi basis gel. 

Pembuatan gel ekstrak etanol lidah buaya (Aloe vera L.) 

Pembuatan gel ekstrak etanol daun lidah buaya (Aloe vera L.) dengan basis 

metilselulosa yang telah dimodifikasi dapat dilihat pada tabel 1. Serbuk 

metilselulosa ditambah 1/3 bagian air pada suhu 80oC-90oC dengan pengadukan 

cepat, setelah terdispersi dengan baik tambahkan air dingin dengan pengadukan 

sedang untuk mempercepat kelarutan. Propilenglikol ditambahkan sedikit demi 

sedikit sambil terus diaduk sampai homogen. Metil paraben dan propil paraben 

yang telah dilarutkan dalam etanol di tambahkan ke dalam ekstrak etanol lidah 

buaya, kemudian dipindahkan ke dalam becker glass yang berisi basis, diaduk 

hingga homogen. Gel didinginkan pada suhu 0oC-10oC selama satu jam. 
Tabel 1. Formula Sediaan Gel Ekstrak Etanol Lidah Buaya (Aloe vera L.) 
Bahan Formula I Formula II Formula III Formula IV 

Ekstrak lidah buaya 4 g 4 g 4 g - 
Propilenglikol 15 g 15 g 15 g 15 g 
 Metilselulosa 6 g 8 g 10 g 8 g 
Metilparaben 0,2 g 0,2 g 0,2 g 0,2 g 
Propilparaben 0,05 g 0,05 g 0,05 g 0,05 g 

Akuades sampai 100 mL 100 mL 100 mL 100 mL 

 
Pengujian sifat fisik gel  

1. Uji Organoleptis 

Uji ini dilakukan secara fisual terhadap sediaan gel yang didapatkan. Uji ini 

meliputi bau, warna dan bentuk dari sediaan gel yang didapatkan. 

2. Uji viskositas  

Alat yang digunakan untuk uji viskositas adalah viskometer VT-04E 

RION Co, TLD. 

3. Uji daya sebar gel 

Uji daya sebar menggunakan cawan petri dengan penambahan beban tiap 1 

menit 50 gram, diameter penyebaran gel diukur pada beberapa sisi. 
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4. Uji daya melekat 

Gel ekstrak etanol daun lidah buaya 0,2 gram diletakkan diantara 2 obyek 

gelas, dicatat waktunya sampai obyek gelas terlepas. 

5. Uji pH 

Uji pH dilakukan dengan menggunakan stik pH. Stik pH dicelupkan pada 

gel kemudian dilihat dan diamati warna stik pH sesuai pada angka berapa pada 

kemasan stik pH.  

Uji aktivitas terhadap Staphylococcus epidermidis  

1. Sterilisasi alat dan bahan 

 Semua peralatan yang akan digunakan dicuci bersih, dikeringkan, 

dibungkus kertas dan disterilkan. Alat-alat gelas berupa cawan petri, tabung 

reaksi, erlenmeyer, pipet volume dimasukkan ke dalam oven (pemanasan kering) 

dan disterilkan pada suhu 170oC selama 1 jam. Alat dan bahan yang tidak tahan 

pemanasan kering seperti media, pipet tetes, yellow tips, blue tips dimasukkan 

dalam autoklaf (pemanasan basah) pada suhu 121oC selama 15 menit. 

2. Pembuatan media 

Media yang digunakan telah tersedia dalam kemasan, sehingga dalam 

pembuatannya hanya dengan cara melarutkan dalam akuades sesuai dengan 

instruksi yang terdapat dalam masing-masing kemasan. Jumlah media yang 

ditimbang disesuaikan dengan volume yang dibutuhkan. Media yang ditimbang 

untuk tiap liternya media MH adalah 64 g, media BHI sebanyak 37g. Jumlah 

media yang ditimbang disesuaikan dengan volume yang dibutuhkan. 

3. Penyiapan stok bakteri 

Bakteri diambil dari stok bakteri kemudian digoreskan pada media padat. 

Selanjutnya media diinkubasi pada suhu 37oC selama 24 jam. Bakteri yang 

tumbuh disimpan pada suhu 4oC sebagai stok bakteri.  

4. Pembuatan suspensi bakteri 

  Bakteri Staphylococcus epidermidis diambil dari stok bakteri, 

disuspensikan dalam media cair BHI 2 mL, diinkubasi pada suhu 37ºC selama 2 

jam kemudian disamakan konsentrasinya dengan standar Mc Farland (108 

CFU/mL) dengan cara disuspensikan dalam Natrium Klorida fisiologis steril 
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hingga didapat kekeruhan yang sama dengan standar Mc Farland. Untuk 

mendapatkan suspensi bakteri 106 CFU/mL, maka diambil sebanyak 50 µL  

kemudian diencerkan  hingga  5 mL media BHI 

5. Pengujian daya antibakteri sediaan  

Uji daya antibakteri sediaan menggunakan bakteri Staphylococcus 

epidermidis dengan cara difusi agar. Bakteri Staphylococcus epidermidis diambil 

200 µL dengan kekeruhan 106 CFU/mL kemudian diratakan dalam permukaan 

media Mueller Hinton menggunakan spreader glass. Pada agar dibuat lima 

sumuran dengan diameter sama untuk masing-masing perlakuan. Tiga sumuran 

untuk gel basis metilselulosa yang mengandung ekstrak etanol lidah buaya 

(Formula I, II dan III). Satu sumuran untuk gel basis metilselulosa tanpa ekstrak 

etanol lidah buaya (Formula IV) sebagai kontrol gel, dan satu sumuran lagi untuk 

ekstrak etanol lidah buaya tanpa gel (kontrol ekstrak). Media kemudiaan 

diinkubasi pada suhu 37 oC selama 18-24 jam. Diameter zona hambatan yang 

terbentuk diukur dengan menggunakan jangka sorong. Parameter yang digunakan 

adalah adanya zona diameter hambatan yang ditimbulkan oleh gel ekstrak etanol 

lidah buaya dengan beberapa konsentrasi basis gel 

Analisis Data 

Hasil data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan uji anova 

satu jalan dan dilanjutkan dengan uji t-LSD dengan taraf kepercayaan 95%. 

Apabila nilai p-value < 0,05 maka perlakuan memberikan perbedaan yang 

signifikan pada tiap uji. Apabila p-value > 0,05 maka tiap perlakuan memberikan 

perbedaan yang tidak signifikan pada tiap uji sehingga dilanjutkan uji non 

parametrik Kruskal Walis. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Determinasi Tanaman 

Hasil determinasi tanaman lidah buaya adalah : 

1b - 2b, 3b, 4b, 12b, 13b, 14b, 17b, 18b, 19b, 20b, 21b, 22b, 23b, 24b, 25b, 26b, 

27a, 28b, 29b, 30b, 31a, 32a, 33b, 35a, 36d, 37b, 38b, 39b, 41b, 42b, 44b, 45b, 
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46e, 50b, 51b, 53b, 54b, 56b, 57b, 58b, 59d, 72b, 73b, 74a, 75b, 76a, 77a, 78a, 

79b, 80a, 81b, 86b, 87b, 88b, 89b, 91a, 92b, 93b, 94a, 210 → family Liliaceae. 

1b,  3b, 6a, 7a, 10 → Genus Aloe  

1a, 2b → (A. vera (L.) Webb) atau A. Baebandesis Mill 

Hasil dari determinasi ini menunjukkan bahwa tanaman yang digunakan 

adalah benar tanaman Lidah buaya (Aloe vera (L.) Webb). 

 

Hasil Pemeriksaan Ekstrak Etanol Lidah Buaya (Aloe vera (L.) Webb) 

Hasil pemeriksaan organoleptis ekstrak etanol kental daun lidah buaya sebagai 

berikut : 

Bentuk : kental/pekat 

Warna : coklat kehitaman  

Rasa : pahit 

Bau : Khas aromatic 

Hasil Uji Sifat Fisik Gel Ekstrak Etanol Daun Lidah Buaya 

1. Hasil uji viskositas gel ekstrak etanol daun lidah buaya 

Viskositas adalah suatu pernyataan tahanan dari suatu cairan untuk 

mengalir, semakin tinggi viskositasnya semakin tinggi tahanannya.  
 Tabel 2. Hasil uji viskositas gel ekstrak etanol daun lidah buaya dengan basis  metilselulosa 

Formula Viskositas (dPa-s) 
Formula I 15 ± 0 
Formula II 45 ± 0
Formula III 150 ± 0 
Formula IV 35 ± 0 

Keterangan : 
Formula I  :  gel ekstrak etanol daun lidah buaya dengan metilselulosa 6% 
Formula II  : gel ekstrak etanol daun lidah buaya dengan metilselulosa 8% 
Formula III  : gel ekstrak etanol daun lidah buaya dengan metilselulosa 10% 
Formula IV  : gel tanpa ekstrak dengan metilselulosa 8% ( kontrol basis ) 
 

Dari tabel diatas terlihat semakin tinggi konsentrasi metilselulosa yang 

digunakan sebagai basis gel maka viskositas gel akan semakin meningkat.  

Uji Organoleptis Sediaan Gel 

Uji organoleptis sediaan gel ini dilakukan pengamatan terhadap warna, bau 

dan bentuk dari sediaan gel yang didapatkan secara visual, hasil yang didapatkan 

dapat dilihat pada tabel 3. 
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Tabel 3. Hasil Pengamatan Organoleptis Sediaan Gel Ekstrak lidah buaya 
Formula Warna Bau Bentuk 

Formula I Coklat Khas lidah buaya Semi padat, mudah 
dioleskan 

Formula II Coklat Khas lidah buaya Semi padat, mudah 
dioleskan 

Formula III Coklat Khas lidah buaya Semi padat, mudah 
dioleskan 

Formula IV Bening Khas metilselulosa Semi padat, mudah 
dioleskan 

Keterangan : 
Formula I  :  gel ekstrak etanol daun lidah buaya dengan metilselulosa 6% 
Formula II  : gel ekstrak etanol daun lidah buaya dengan metilselulosa 8% 
Formula III  : gel ekstrak etanol daun lidah buaya dengan metilselulosa 10% 
Formula IV  : gel tanpa ekstrak dengan metilselulosa 8% (kontrol basis) 
 
Hasil Uji Daya Menyebar Gel ekstrak Etanol daun Lidah Buaya 

Pengujian terhadap daya sebar gel bertujuan untuk mengetahui kemampuan 

gel menyebar pada kulit. Kemampuan menyebar sediaan gel ekstrak etanol lidah 

buaya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:  

 

Gambar 1.  Hubungan Penambahan Berat Beban Terhadap  Diameter Sebar 
Gel  Ekstrak Etanol Daun Lidah Buaya  

 
Gambar 1. menunjukkan semakin tinggi konsentrasi metilselulosa sebagai 

basis gel maka daya sebar gel akan semakin menurun.  
 

Hasil Uji Daya Melekat Gel Ekstrak etanol Daun Lidah buaya.  

Pengujian terhadap daya lekat gel bertujuan untuk mengetahui kemampuan 

suatu gel untuk melekat pada permukaan kulit. Semakin lama suatu gel melekat 
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pada kulit maka kontak gel dengan kulit semakin lama sehingga obat yang 

diabsorbsi semakin besar.  
Tabel 4. Hasil Uji Daya Melekat Gel Ekstrak Etanol Daun Lidah 

Buaya 
Formula   Daya lekat 

I   10,3±0,58 
II   15±0 
III   20±0 
IV   5±0 

Keterangan : 
Formula I  :  gel ekstrak etanol daun lidah buaya dengan metilselulosa 6% 

  Formula II  : gel ekstrak etanol daun lidah buaya dengan metilselulosa 8% 
  Formula III  : gel ekstrak etanol daun lidah buaya dengan metilselulosa10% 
  Formula IV  : gel tanpa ekstrak dengan metilselulosa 8% ( kontrol basis ) 

 
Tabel diatas menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi metilselulosa 

maka semakin besar pula daya lekat suatu gel. 

Hasil uji pH gel ekstrak etanol daun lidah  buaya 

Pengujian terhadap pH bertujuan untuk mengetahui keamanan penggunaan 

gel pada permukaan kulit. Hasil uji pH gel ekstrak etanol lidah buaya dapat dilihat 

pada tabel 5. 
Tabel 5. hasil uji pH Gel Ekstrak Etanol Daun Lidah Buaya  

Sediaan Gel pH 
Formula I 6 ± 0 
Formula II 6 ± 0 
Formula III 6 ± 0 
Formula IV 6 ± 0 

Keterangan : 
Formula I  :  gel ekstrak etanol daun lidah buaya dengan metilselulosa 6% 
Formula II  : gel ekstrak etanol daun lidah buaya dengan metilselulosa 8% 
Formula III  : gel ekstrak etanol daun lidah buaya dengan metilselulosa 10% 
Formula IV  : gel tanpa ekstrak dengan metilselulosa 8% ( kontrol basis ) 
 

 Dari tabel diatas terlihat bahwa semua formula menunjukkan pH yang 

sama yaitu pH 6. Formula gel ekstrak etanol tersebut dapat digunakan pada kulit 

karena aman dan tidak mengiritasi sebab pH gel ekstrak etanol lidah buaya masuk 

dalam rentang pH yang dapat diterima oleh kulit yaitu antara 5 – 6,5.  

B. Hasil Uji Antibakteri Gel Ekstrak Etanol Daun Lidah Buaya 

Uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun lidah buaya terhadap bakteri 

Staphylococcus epidermidis dilakukan secara in vitro dengan menggunakan 

metode difusi agar. Hasil uji pendahuluan ekstrak etanol lidah buaya dapat dilihat 

padel 6.  
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Tabel 6. Hasil Uji Ekstrak Etanol Lidah Buaya Aloe vera (L.) webb. 
 

 
 
 

 
 

Dari tabel diatas dapat dilihat kadar minimum ekstrak etanol daun lidah 

buaya didapat pada kadar 4%. Selanjutnya dilakukan formulasi gel ekstrak etanol 

daun lidah buaya dengan kadar ekstrak 4%. Kemudian dilakukan uji antibakteri 

terhadap gel ekstrak etanol daun lidah buaya. Hasil uji antibakteri gel dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini : 
Tabel 7. Hasil Uji Antibakteri Gel Ekstrak Etanol Lidah Buaya 

 
 
 
 

 
 
 
 

Dari Tabel 7 terlihat semakin tinggi konsentrasi metilselulosa maka viskositas gel 

semakin tinggi dan gel semakin sukar melepaskan obatnya.  

 

KESIMPULAN 

1. Ekstrak etanol daun lidah buaya tetap memiliki aktivitas antibakteri terhadap 

bakteri Staphylococcus epidermidis setelah diformulasi menjadi sediaan gel 

dengan gelling agent metilselulosa dengan diameter zona hambat paling besar 

14 mm pada konsentrasi gel 6%, dan diameter paling kecil 11 mm pada 

konsentrasi gel 10%. 

2. Variasi konsentrasi metilselulosa sebagai gelling agent berpengaruh terhadap 

sifat fisik gel dan aktivitas antibakterinya terhadap Staphylococcus 

epidermidis, semakin tinggi konsentrasi metilselulosa sebagai gelling agent 

maka daya sebar gel akan semakin rendah, daya lekat dan viskositasnya 

semakin tinggi sehingga aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus 

epidermidis semakin rendah. Variasi konsentrasi metilselulosa tidak 

berpengaruh terhadap organoleptis dan pH gel. 

Konsentrasi Zona Hambat (mm) 
1% 7 (Irradikal) 
2% 7 (Irradikal) 
3% 7 (Irradikal) 
4% 15 
5% 17 

Formula Zona Hambat (mm) 
I 14 
II 13 
III 11 
IV 7 

Kontrol Ekstrak 15 
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SARAN 

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk formulasi gel ekstrak etanol 

lidah buaya  untuk meningkatkan estetika dari sediaan gel agar lebih diterima. 

2. Proses pembuatan gel harus diperhatikan dengan baik karena berpengaruh 

terhadap hasil yang didapatkan. 
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