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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Jerawat dapat terjadi pada hampir semua orang (90%) yang menginjak masa 

pubertas pada usia 15-19 tahun, orang dewasa, dan dapat juga pada orang dengan 

usia lanjut (BPOM RI, 2009). Pada kondisi normal di kulit terdapat 

Propionibacterium acnes, Propionibacterium granulosum, Staphylococcus 

epidermidis, dan  Malassezia furfur, yang akan berproliferasi secara cepat selama 

masa pubertas dan seringkali menyebabkan timbulnya jerawat               

(Chomnawang dkk, 2005).   

Chomnawang dkk (2005) melakukan skrining fitokimia pada ekstrak metanol 

kelopak rosella dan diketahui memiliki senyawa aktif flavonoid, saponin dan 

alkaloid. Ekstrak bunga rosella memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri 

penyebab jerawat seperti Staphylococcus aureus (Limyati dan Soegianto, 2008), 

Propionibacterium acne (Chomnawang dkk, 2005), dan Staphylococcus epidermidis 

(Moshafi dkk, 2006). Ekstrak kelopak bunga rosella kemudian dibuat dalam sediaan 

krim untuk mempermudah dalam penggunaan. 

Penelitian ini menggunakan krim sebagai sediaan yang dipilih karena krim 

mudah dalam pemakaian, umumnya mudah menyebar rata dan mudah dibersihkan 

bila dibandingkan dengan sediaan salep (Ansel, 1989). Krim adalah bentuk sediaan 

setengah padat mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam 

bahan dasar yang sesuai (Depkes RI, 1995). Krim mempunyai dua sistem atau tipe, 

yaitu tipe minyak dalam air (M/A) dan tipe air dalam minyak (A/M).  Keduanya 

dibedakan oleh sifat fisika kimia terutama dalam hal penyerapan bahan obat dan 

pelepasannya dari basis (Banker dan Rhodes, 2002).  

Pada sediaan topikal sebelum bahan obat dapat berkhasiat di kulit, bahan 

obat harus  terlepas dahulu dari basisnya. Pelepasan bahan obat dari basis dipengaruhi 

oleh faktor fisika kimia baik dari basis maupun dari bahan obatnya, kelarutan, 

viskositas, ukuran partikel, dan formulasi (Aulton, 2003).  Pelepasan obat dari basis 

berpengaruh pada sifat fisik dan aktivitas antibakteri suatu sediaan. Perbedaan 

formulasi krim tipe M/A dan A/M memiliki pelepasan obat yang berbeda maka akan 

memiliki aktivitas dan sifat fisik yang berbeda pula sehingga dalam penelitian ini 
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akan dibandingkan pengaruh perbedaan sediaan krim ekstrak rosella dengan tipe 

minyak dalam air (M/A) dan air dalam minyak (A/M) terhadap sifat fisik krim 

ekstrak rosella, serta untuk mengetahui bahwa ekstrak bunga rosella memiliki 

aktivitas antibakteri terhadap  Staphylococcus epidermidis setelah diformulasikan 

dalam sediaan krim. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut, maka dapat 

dirumuskan suatu permasalahan yaitu : 

1. Bagaimana pengaruh perbedaan tipe krim A/M dan M/A dan konsentrasi 

ekstrak bunga rosella terhadap sifat fisik sediaan?  

2. Bagaimana pengaruh perbedaan tipe krim A/M dan M/A dan konsentrasi 

ekstrak bunga rosella terhadap aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus 

epidermidis?  

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

1. Mengetahui pengaruh perbedaan tipe krim A/M dan M/A dan konsentrasi 

ekstrak bunga rosella terhadap sifat fisik sediaan 

2. Mengetahui pengaruh perbedaan tipe krim A/M dan M/A dan konsentrasi 

ekstrak bunga rosella terhadap aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus 

epidermidis.  

D. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Rosella (Hibiscus sabdariffa Linn.) 

Sistematika rosella atau Hibiscuss sabdariffa L. adalah sebagai berikut: divisi 

Spermatophyta, sub divisi Angiospermae, kelas Dicotyledoneae, bangsa Malvales, 

suku Malvaceae, marga Hibiscus, dan jenis Hibiscus sabdariffa L.                   

(Backer dan Brink, 1968). Kandungan bunga rosella adalah senyawa flavonoid yang 

terdiri dari antosianin, sianidin-3-glukosida, delfinidin pentosid glukosida, delfinidin, 

sianidin, delfinidin-3-monoglukosida, sianida-3-monoglukosida, sianidin-3,5-

diglukosida, hibisetin, gosipitrin, sabdaritrin, kuersetin, mirisetin, luteolin, luteolin-

glukosida, asam klorogenat, terpenoid dan steroid yang terdiri dari ß-sitosterol, 

ergosterol, kolesterol, kampasterol, stigmasterol, spinasterol, asam protoketekuat, 

minyak atsiri, polisakarida, dan asam-asam organik seperti oksalat, tartat, malat, 

suksinat dan hibiskat, serta beberapa gula sederhana dan oliglikosakarida. Bunga 
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rosella juga mengandung senyawa fenol, vitamin C, ß-karoten, asam sitrat, dan 

pektin (BPOM RI, 2009). Aktivitas antibakteri pada tanaman ini disebabkan oleh  

adanya kandungan senyawa flavonoid, saponin, dan alkaloid (Olaleye dan Tolulope, 

2007).  

 
Gambar 1. Bunga rosella (Kiat, 2011) 

 
  Ekstrak kelopak bunga rosella memiliki aktivitas antibakteri terhadap 

bakteri penyebab jerawat seperti  Staphylococcus aureus (Limyati dan Soegianto, 

2008), Propionibacterium acne (Chomnawang dkk, 2005), dan Staphylococcus 

epidermidis (Moshafi dkk, 2006).  

 

2. Staphylococcus epidermidis 

 Staphylococcus epidermidis diklasifikasikan sebagai berikut: kingdom 

Protista, divisi Schizophyta, kelas Eubacteriales, famili Enterobacteriaceae, genus 

Staphylococcus, dan  spesies Staphylococcus epidermidis (Salle, 1991). 

Staphylococcus epidermidis adalah kuman bakteri Gram positif (bakteri penyebab 

jerawat) yang bersifat aerob. Sel berbentuk bola dengan diameter 1 µm yang tersusun 

dalam bentuk kluster yang tidak teratur. Staphylococcus epidermidis berupa kokus 

tunggal, berpasangan, dan berbentuk rantai juga tampak dalam biakan cair. Bakteri 

pembentuk spora yang banyak terdapat di udara, air, dan tanah. Koloni biasanya 

berwarna abu-abu hingga putih terutama pada isolasi primer. Beberapa koloni 

menghasilkan pigmen hanya pada inkubasi yang diperpanjang. Tidak ada pigmen 

yang dihasilkan secara anaerobik atau pada media cair (Jawetz dkk, 2005). Bakteri 

ini tidak memiliki lapisan protein A pada dinding sel, dapat meragi laktosa, tidak 

meragi manitol, dan bersifat koagulase negatif (Radji, 2010).  
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Staphylococcus epidermidis adalah anggota flora normal pada kulit 

manusia, saluran pencernaan dan saluran pernafasan. Staphylococcus yang non  

patogen dan tidak invasif seperti Staphylococcus epidermidis cenderung bersifat 

koagulase-negatif dan tidak hemolitik. Staphylococcus epidermidis umumnya dapat 

menimbulkan penyakit pembengkakan seperti jerawat, infeksi kulit, infeksi saluran 

kemih, dan infeksi ginjal (Jawetz dkk, 2005). 

 

3. Krim 

Krim adalah bentuk sediaan setengah padat mengandung satu atau lebih 

bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai.  Istilah ini secara 

tradisional telah digunakan untuk sediaan setengah padat yang mempunyai 

konsistensi relatif cair diformulasikan sebagai emulsi cair dalam minyak atau minyak 

dalam air.  Tetapi sekarang ini batasan tersebut lebih diarahkan untuk produk yang 

terdiri dari emulsi minyak dalam air atau dispers mikrokristal asam-asam lemak atau 

alkohol berantai panjang dalam air yang dapat dicuci dengan air dan lebih ditujukan 

untuk penggunaan kosmetika dan estetika (Depkes RI, 1995).  

Tipe krim ada dua yaitu krim tipe air dalam minyak (A/M) dan krim  minyak 

dalam air (M/A). Untuk membuat krim digunakan zat pengemulsi, umumnya berupa 

surfaktan-surfaktan anionik, kationik, dan nonionik.  Untuk krim tipe A/M digunakan  

sabun polivalen, span, adeps lanae, kolesterol, dan cera alba.  Untuk krim tipe M/A 

digunakan sabun monovalen seperti trietanolaminum stearat, natrium stearat, kalium 

stearat, ammonium stearat (Anief, 1990). 

Krim tipe A/M merupakan krim dengan fase terdispersi air dan fase 

pendispersi minyak.  Untuk menstabilkan krim tipe A/M digunakan ion- ion polivalen 

seperti magnesium, kalsium, dan alumunium dengan membentuk ikatan silang 

dengan gugus polar bahan-bahan lemak (Lachman dan Lieberman, 1986).  Krim tipe 

A/M memiliki bentuk yang lebih berminyak dan mempunyai viskositas yang lebih 

besar daripada tipe M/A (Aulton, 2003).  

Krim tipe M/A memiliki beberapa keuntungan yaitu mudah dicuci dengan air, 

pelepasan obatnya baik karena jika digunakan pada kulit maka akan terjadi 

penguapan dan peningkatan konsentrasi dari suatu obat yag larut dalam air sehingga 

mendorong penyerapannya ke dalam jaringan kulit, tetapi pada umumnya orang lebih 

menyukai tipe air dalam minyak (AM) karena penyebarannya lebih baik, walaupun 
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sedikit berminyak tetapi penguapan airnya dapat mengurangi rasa panas di kulit 

(Aulton, 2003).  

Pada pembuatan krim perlu digunakan zat pengemulsi atau emulgator.  

Emulgator didefinisikan sebagai senyawa yang mempunyai aktivitas permukaan 

(surface active agent) sehingga dapat menurunkan tegangan permukaan (surface 

tension) antara cairan-cairan yang terdapat dalam suatu sistem.  Kemampuannya 

menurunkan tegangan permukaan merupakan hal yang menarik karena emulgator 

memiliki struktur kimia yang mampu menyatukan kedua senyawa yang berbeda 

polaritasnya (Ansel,1989). 

Penggunaan atau penambahan emulgator (emulsifying agent) merupakan 

faktor yang sangat kritis dalam formulasi sediaan krim yang berbasis emulsi.  Hal ini 

terkait dengan stabilitas sistem emulsi yang terbentuk.  Emulgator yang digunakan 

dalam krim dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori yaitu emulgator anionik, 

kationik dan nonionik. Emulgator yang baik memiliki beberapa kriteria, yaitu: 

a. Dapat berfungsi sebagai surfaktan, yang mampu menurunkan tegangan muka 

b. Dapat mencegah koalesen, dengan cara mengabsorbsi secara cepat di sekeliling 

droplet/butiran yang terdispersi 

c. Mampu meningkatkan viskositas sehingga dapat terbentuk semipadat yang 

dikehendaki, serta dapat meningkatkan stabilitas sistem. 

d. Efektif pada konsentrasi rendah (Sulaiman dan Rina, 2008).   

 Selain emulsifier perlu adanya penambahan zat tambahan antara lain sebagai 

berikut: 

a. Pelembut  : untuk meningkatkan sifat sensorik pada emulsi.  Penambahan  akan 

memudahkan emulsi untuk menyebar ketika diaplikasikan pada kulit. Contoh : 

isopropil miristat, minyak silikon. 

b. Pelembab dan humektan : untuk meningkatkan dan mengontrol kelembapan 

kulit. Contoh : gliserol dan urea. 

c. Zat penambah  viskositas : ditambahkan untuk meningkatkan viskositas dari fase 

eksternal. Contoh : gum xanthan, ester selulosa. 

d. Zat aktif seperti tabir surya dan vitamin. 

e. Pengawet: untuk menghambat pertumbuhan mikroba, khususnya pada emulsi 

tipe M/A.  

f. Pengharum dan pewarna untuk tujuan estetika (Sulaiman dan Rina, 2008).   
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Oleh karena krim merupakan sediaan yang berbentuk emulsi, sehingga 

metode pembuatannya  sesuai dengan metode pada pembuatan emulsi yaitu:  

a. Metode suspensi (Metode Kontinental)  

 Emulgator disuspensikan ke dalam fase yang tidak terlarut (fase dalam) dengan 

menggerusnya secara hati-hati.  Suspensi ini selanjutnya diracik dengan bagian fase 

yang lain (emulgator larut dalam fase ini, paling tidak terbasahi) menjadi suatu 

emulsi primer.  Oleh karena emulgator terdistribusi halus dalam bentuk suspensi dan 

sangat lambat berubah menjadi emulsi melalui fase yang ditambahkan maka 

disarankan agar emulsi primer dibiarkan sebentar, baru kemudian disatukan dengan 

sisa fase tragakan untuk membuat emulsi M/A.  Menurut aturan umum pembuatan 

emulsi primer dari minyak, gom arab dan air dipertahankan perbandingan jumlah 

2:1:1:5 bagian (Voigt, 1995). 

b. Metode larutan (Metode Inggris) 

 Emulgator dilarutkan dalam fase luar, fase dalam kemudian diemulsikan ke 

dalamnya.  Pada umumnya dilakukan peracikan fase terdispersi sedikit demi sedikit 

ke dalam bahan pendispersi yang mengandung emulgator (Voigt, 1995).  

 

4. Uji Krim 

 Uji sifat fisik suatu sediaan perlu dilakukan untuk mengetahui stabilitas sediaan 

krim tersebut. Aspek evaluasi dari sediaan semisolid menurut Banker dan Rhodes, 

(2002) meliputi : stabilitas zat aktif,  organoleptis,  viskositas,  kehilangan air dan 

komponen yang mudah menguap lainya, distribusi fase (homogenitas atau pemisahan 

fase),  ukuran partikel, pH, tekstur (halus, kasar), kontaminasi partikel, kontaminasi 

mikroba, pelepasan zat aktif, dan bioavailabilitas. 

 

Pengujian yang dilakukan terhadap krim ini yaitu uji sifat fisik dan uji 

mikrobiologi.  

a. Viskositas  

 Uji viskositas dilakukan untuk mengetahui besarnya viskositas suatu sediaan uji. 

Viskositas tersebut menyatakan besarnya tahanan suatu cairan untuk dapat mengalir. 

Semakin besar viskositas maka akan semakin besar pula tahanannya untuk mengalir 

(semakin susah untuk mengalir). 
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b. Daya Menyebar 

 Uji daya menyebar dilakukan untuk mengetahui kecepatan dari penyebaran krim 

pada kulit tempat aplikasinya dan untuk mengetahui kelunakan dari sediaan krim 

yang digunakan pada kulit tersebut. 

c. Daya lekat 

 Uji daya lekat dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan krim 

tersebut melekat pada kulit.  

d. Uji pH sediaan 

 Uji ini dilakukan untuk mengetahui pH dari krim apakah sesuai dengan pH kulit 

ataukah tidak. pH sediaan diukur dengan menggunakan pH stik universal. 

e. Uji kemampuan proteksi 

 Uji ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan krim tersebut dalam melindungi 

zat aktif di dalamnya dari pengaruh luar baik berupa sifat asam, basa, debu, sinar 

matahari, dan lain sebagainya dari pengaruh luar. Pada pengujian ini digunakan 

kertas saring, larutan fenoftalein, dan larutan KOH. KOH merupakan basa kuat yang 

diumpamakan sebagai pengaruh luar dan pp (fenoftalein) sebagai indikator yang 

dapat memberikan warna merah muda jika dalam kondisi basa. Bila muncul warna 

merah muda sebagai hasil reaksi dari KOH dan pp, maka menandakan krim 

mempunyai daya proteksi yang rendah. 

f.  Mikrobiologi 

Uji mikrobiologi ini digunakan untuk mengetahui adanya aktivitas 

penghambatan pertumbuhan bakteri akibat pelepasan dari zat aktif dengan cara 

mengukur diameter hambatan perumbuhan bakteri tersebut (Martin dkk, 1993). 

 

E. Landasan Teori  

Tanaman rosella (Hibiscus sabdariffa L.) diketahui mengandung  senyawa 

flavonoid, saponin, dan alkaloid yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri 

(Olaleye dan Tolulope, 2007).  Hibiscuss sabdariffa L. terbukti merupakan salah satu 

dari 19 tanaman Thailand yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri 

Propionibacterium acne dan Staphylococcus epidermidis (Chomnawang dkk, 2005). 

Ekstrak etanol 70% Hibiscuss sabdariffa L memiliki kemampuan untuk 

menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus epidermidis dengan zona hambat 

berturut-turut pada fraksi etil asetat sebesar 25,3 mm, pada fraksi butanol 22,8 mm, 
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pada fraksi air 16,5 mm sedangkan pada fraksi heksan tidak menghambat 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus epidermidis (Kang, 2007).  

Formulasi pada sediaan krim akan mempengaruhi jumlah dan kecepatan  zat 

aktif yang dapat terdisolusi. Bahan pembawa yang digunakan untuk sediaan  topikal 

akan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pelepasan obat dan  memiliki 

efek yang menguntungkan jika dipilih  secara tepat. Secara ideal, basis dan pembawa 

harus mudah diaplikasikan pada kulit, tidak mengiritasi, dan nyaman digunakan pada 

kulit (Wyatt dkk, 2001). Kestabilan krim akan rusak bila terganggu sistem 

pencampurannya, terutama disebabkan perubahan suhu dan perubahan komposisi, 

disebabkan penambahan salah satu fase secara berlebihan atau pencampuran dua tipe 

krim, jika zat pengemulsinya tidak tercampurkan satu sama lain (Depkes RI, 1995).  

Krim tipe M/A memiliki kelebihan yaitu mudah dicuci dengan air, pelepasan 

obatnya baik karena jika digunakan di kulit maka akan terjadi penguapan dan 

peningkatan konsentrasi dari suatu obat yang larut dalam air sehingga mendorong 

penyerapannya masuk ke jaringan kulit (Aulton, 2003). Secara keseluruhan diketahui 

bahwa krim tipe M/A lebih baik daripada krim tipe A/M baik dalam sifat fisiknya 

maupun dalam hal pelepasan obatnya. 

 

F. Hipotesis 

Perbedaan tipe krim dan konsentrasi ekstrak kelopak bunga rosella 

berpengaruh terhadap sifat fisik dan aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus 

epidermidis. Krim tipe M/A memiliki sifat fisik yang lebih baik daripada tipe krim 

A/M, semakin tinggi konsentrasi ekstrak akan meningkatkan aktivitas antibakteri 

sediaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


