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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi konsentrasi HPMC 

didalam gel terhadap sifatfisik, stabilitas fisik dan aktivitas terhadap Staphylococcus 
epidermidis. Ekstrak patikan kebo diperoleh dengan metode maserasi. Formula sediaan 
gel dibuat dengan basis HPMC 7%, 8% dan 9% dengan kadar ekstrak yang digunakan 
5%. Pengamatan terhadap aktivitas antibakteri dilakukan setelah diinkubasi selama 24 
jam dan diukur diameter zona hambat. Analisis data dengan uji menggunakan uji anova 
satu varian dilanjutkan dengan Duncan. 

Hasil penelitian sifat fisik gel menunjukkan dengan adanya variasi HPMC 
meningkatkan viskositas gel, daya lekat gel dan menurunkan daya sebar gel, namun 
tidak mempengaruhi organoleptis dan pH sediaan gel. Hasil uji stabilitas fisik gel 
menunjukkan bahwa dengan adanya variasi konsentrasi HPMC gel stabil secara 
organoleptisdan pH, untuk viskositas gel cukup stabil selama penyimpanan.  

F1 (HPMC 7%), F2 (HPMC 8%) dan F3 (HPMC 9%) tidak memiliki daya 
antibakteri terhadap Staphylococcus epidermidis karena merupakan formula kontrol 
basis, sedangkan F4 (ekstrak 5% + HPMC 7%), F5 (ekstrak 5% + HPMC 8%)dan F6 
(ekstrak 5% + HPMC 9%) memiliki aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus 
epidermidis, Hasil uji statistik menunjukkan F4 memiliki aktivitas antibakteri lebih baik 
dibandingkan F5 dan F6, dengan zona hambat secara berturut-turut 13,50  ± 0,58 mm, 
12,25 ± 0,96 mm dan 11,00 ± 0, 82 mm. 
 
Kata kunci : Staphylococcus epidermidis, gel, ekstrak patikan kebo, HPMC 

 
ABSTRACT 

 
This study aimed to determine the effect of variations in the physical properties of 

HPMC concentration and activity against Staphylococcus epidermidis. Extract Euphorbia 
hirta L. obtained by maceration method. Formula preparation HPMC gell is made with a 
base of 7%, 8% and 9% with high levels of extract used 5%. Observation of antibacterial 
activity performed after incubation for 24 hours and measured the diameter of inhibition 
zone. Analysis of the data with one way ANOVA followed by Duncan.   

The results of pysical porpeties showed that incrise of consentrations HPMC can 
incrise viscosity and adhesivenes, reduce spreading but organoleptic, pH, and 
homogenity of the gell did not change. The results of pysical stability , organoleptic and 
pH of the gell did not change after six week storage,but  the vicosiy of gell during six 
week storage good enoughf stability. 

F1, F2, and F3 did not have have antibacterial power against Staphylococcus 
epidermidis as a control formula while F4, F5 and F6 have antibacterial activity against 
Staphylococcus epidermidis. The rusalt of statistic F4 has better antibacterial activity than 
the F5 and F6, with a zone of inhibition respectively 13.50 ± 0.58 mm, 12.25 ± 0.96 mm, 
and 11.00 ± 0, 82 mm. 
 
Keyword : Staphylococcus epidermidis, gell, extract of Euphorbia hirta L, HPMC. 
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PENDAHULUAN 

Patikan kebo merupakan tanaman liar yang diteliti sebagai tanaman obat. 

Tanaman ini sudah banyak diteliti aktivitasnya antara lain sebagai antikanker dibuktikan 

dengan ekstrak dari patikan kebo memiliki aktivitas selektif menghambat pertumbuhan 

sel kanker (Vijaya et al., 1995). Sebagai antiinflamasi dibuktikan dengan kandungan 

senyawa ekstrak patikan kebo ini seperti triterpenes, β-amyrin, 24-methylenecycloartenol, 

dan β-Sitosterol mempunyai efek antiinflamasi pada tikus (Lanher et al., 1991). Sebagai 

antibakteri dibuktikan dengan ekstrak metanol patikan kebo ini dapat menghambat 

pertumbuhan beberapa bakteri seperti Staphylococcus epidermidis ATCC 12228, 

Pseudomonas pseudoalcaligenes ATCC 17440, Proteus vulgaris NCTC 8313dan 

Salmonella typhimurium ATCC 23564 (Parekh et al., 2005) dan memiliki efek antijerawat 

dibuktikan dengan ekstrak etanol akar tanaman patikan kebo ini memiliki aktivitas 

terhadap bakteri penyebab jerawat yaitu Propionibacterium acnes dan Staphylococcus 

epidermidis (Kumar et al., 2007). 

Patikan kebo memiliki aktivitas antijerawat karena dapat menghambat bakteri 

penyebab jerawat yaitu salah satunya Staphylococcus epidermidis. Menurut Parekh et al 

(2005) ekstrak patikan kebo dapat menghambat Staphylococcus epidermidis dengan 

zona hambat 14 mm. Adapun menurut penelitian Kumar et al (2007) dan Hamdiyati et al 

(2008) akar dan daun patikan kebo memiliki Kadar Hambat Minimum (KHM) terhadap 

Staphylococcus epidermidis pada konsentrasi 100 mg/mL dan 20 mg/mL dengan zona 

hambat 12 mm dan 7,67 mm. Menurut Hertianti (2003) penggunaan bahan alam dalam 

pengobatan lebih aman dibandingkan menggunakan bahan kimia. 

Di pasaran sediaan antijerawat telah banyak beredar baik dalam bentuk gel, krim 

dan losio tetapi dari jenis sediaan tersebut sediaan bentuk gel lebih banyak dipilih (Suardi 

et al., 2005). Bahan pembuatan gel yang biasa digunakan adalah turunan selulosa, 

seperti metil selulosa dan hidroksi propil metil selulosa. HPMC merupakan basis gel 

turunan selulosa yang sering digunakan, selain turunan metil selulosa HPMC juga 

termasuk dalam basis hidrofilik (Kibbe, 2004). Penggunaan basis gel hidrofilik karena 

memiliki daya sebar pada kulit yang baik, efeknya mendinginkan, tidak menyumbat pori-

pori kulit, mudah dicuci dengan air dan pelepasan obatnya baik (Voight, 1984). 

Dibeberapa penelitian gel yang menggunakan HPMC, variasi konsentrasi HPMC yang 

sering digunakan yaitu  3%, 3,5% dan 4%. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dilakukan penelitian tentang  formulasi 

gel ekstrak patikan kebo (Euphorbia hirta L.) dengan variasi konsentrasi  HPMC untuk 

mendapatkan formulasi gel antijerawat yang baik. Evaluasi gel dilakukan dengan 

mengevaluasi sifat fisik, stabilitas fisik dan menguji aktivitasnya terhadap Staphylococcus 

epidermidis. 
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METODOLOGI PENELITIAN 

Alat dan Bahan 

Viskositas RION (VT-04E RION) , kain flannel,  bejana, rotatory evaporator 

(Reidolph), alat-alat gelas (Pyrek), mikropipet, inkubator, oven, autoklaf (HL36AE), LAF , 

Bunsen, kawat/jarum Ose, Obyek glass dan pH stick universal dan analisis KLT 

menggunakan plat KLT  Selulosa 60 GF254 (Merck). Pelarut  yang digunakan semuanya 

berkualitas teknis  yang didestilasi 

Simplisia patikan kebo (Euphorbia hirta L.) (B2P2T2O), DMSO 30% , bakteri 

Staphylococcus epidermidis (Fakultas Farmasi bagian Mikrobiologi), metilparaben (Bate 

Chemical Co.Ltd.), HPMC SH 60 (Braptaco), benzoil peroksida (IBRI FARMA ), propilen 

glikol (Braptaco), akuades, etanol 96% , Mueller hinton, MSA dan BHI. 

Jalannya penelitian 

1. Determinasi tanaman 

Determinasi dilakukan di Laboratorium Farmakognosi Fakultas Farmasi UMS. 

Tanaman yang dideterminasi ialah Patikan kebo (Euphorbia hirta L.) yang didapatkan 

dari daerah B2P2TO2T Tawangmangu, Karnaganyar, Jawa Tengah 

2. Pembuatan ekstrak patikan kebo 

Pembuatan ekstrak menggunakan metode maserasi. Pelarut yang digunakan etanol 

96%. Menurut Cowan (1999), pelarut etanol ini efektif untuk mengekstraksi beberapa 

komponen aktif, seperti tanin, polifenol, flavonol, terpenoid, sterol, dan alkaloid. 

Maserasi dilakukan selama 48 jam dan dilanjutkan dengan evaporasi menggunakan 

rotary evaporator untuk mendapatkan ekstrak yang kental. 

3. Pemeriksaan ekstrak kental patikan kebo 

Pemeriksaan ekstrak patikan kebo meliputi organoleptis, sifat fisik ekstrak ( 

viskositas, daya lekat dan daya sebar) dan susut pengeringan. 

4. Pembuatan sedian gel 

Ekstrak etanol patikan kebo dapat diformulasi dalam bentuk gel menggunakan 

HPMC. HPMC yang digunakan pada penelitian ini ialah HPMC 60 SH yang 

merupakan tipe 2910 (Rowe et al., 2009). Menurut Shin-Etsu Chemical Co. Ltd 

(2010) konsentrasi HPMC 60 SH yang cocok untuk sedian gel berkisar 7%-12%. Jadi 

variasi konsentrasi basis HPMC yang digunkan dalam percobaan ini  7%, 8% dan 

9%.  

5. Uji Gel 

Uji gel meliputi uji sifat fisik (organoleptis, homogenitas, pH, daya lekat, daya sebar 

dan viskositas), stabilitas fisik (organoleptis, pH dan viskositasa selama enam 

minggu penyimpanan) dan aktivitas gel terhadap Staphylococcus epidermidis. 

6. Identifikasi senyawa flavonoid di dalam gel   

Identifiksasi senyawa flavonoid yang merupakan senyawa aktif dalam ekstrak patikan 

kebo. Flavonoid rutin dideteksi dengan pelarut asam asetat 15 % dengan fase diam 

selulosa, sedangkan ekstrak dan gel dengan menggunakan pelarut Kloroform : N-



4 
 

Heksan : Etil asetat ( 4:4:2) yang telah dioptimasi terlebih dahulu dan fase diam yang 

digunakan silika gel 60 F254.  

Analisis data 

1. Data hasil uji sifat fisik dan stabilitas fisik gel (daya lekat dan aktivitas antibakteri gel) 

dianalisis dengan anova satu jalan dan stabilitas viskositas diaanalisis dengan 

anova dua jalan. 

2. Pengukuran zona hambat gel dengan mengukur diameter hambat gel terhadap 
Staphylococcus epidermidis. 

 
HASIL PEMBAHASAN 
1.Determinasi Tanaman 

Hasil determinasi dari buku “Flora of Java” karangan Backer and Van Den Brink 

sebagai berikut:  

1b-2b-3b-4b-13b-14b-17b-18b-19b-20b-21b-22b-23b-24b-25a 99.Euphorbiace 

ae-1a-2a-Euphorbia-1b-6b-9b-13b-16b-17a-Euphorbia hirta L. 

Hasil kunci determinasi menunjukkan bahwa tanaman yang digunakan dalam 
penelitian adalah patikan kebo (Euphorbia hirta L.)  
2.Pembuatan Ekstrak Etanol Patikan Kebo 

Hasil maserasi 600 gram serbuk kering patikan kebo diperoleh ekstrak berwarna 

hijau pekat dan berbentuk liat sebanyak 74,34 gram, sehingga rendemen  yang 

dihasilkan ialah 12,39% (b/b). 

3.Identifikasi Ekstrak Etanol Patikan Kebo 

Hasil identifikasi ekstrak kental patikan kebo secara organoleptis yaitu berbau 

khas patikan kebo, warna hijau tua dan berbentuk liat atau sulit dituang.  

Tabel 1. Sifat fisik ekstrak etanol patikan kebo 

Pemeriksaan Hasil Pemeriksaan 
Viskositas 875 dPa-s 
Daya lekat 63,25 detik 

Daya Sebar 3,800 cm2 

pH 4 
Susut pengeringan 24,54 % 

 
Hasil uji sifat fisik ekstrak (Tabel 1) menunjukkan viskositas ekstrak yang cukup 

tinggi 875 dPa-s, hal ini dimungkinkan karena bentuk ekstrak yang liat dan sedikit 

kandungan air di dalam ekstrak menyebabkan ekstrak menjadi viskos. Uji daya lekat 

ekstrak menunjukkan waktu melekat ekstrak cukup tinggi dan luas penyebaran 

ekstraknya cukup rendah sehingga menimbulkan rasa ketidaknyamanan karena lengket, 

sedikit diabsorbsi di kulit karena luas penyebarannya yang relatif kecil. Ekstrak memiliki 

pH 4, artinya sedikit lebih asam dari rentang pH normal kulit, sehingga jika ekstrak 

langsung digunakan pada kulit yang berjerawat dikhawatirkan dapat mengiritasi kulit. Uji 

susut pengeringan pada ekstrak menunjukkan ekstrak mengalami penyusutan sebesar 

24,54 % setelah dioven selama tiga hari.  
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4.Gel ekstrak etanol patikan kebo 
Tabel 2. Formulasi gel ekstrak etanol patikan kebo 

 

Nama Zat F1 F2 F3 F4 F5 F6 

Ekstrak patikan kebo - - - 5 5 5 

HPMC 7 8 9 7 8 9 
Propilenglikol 15 15 15 15 15 15 
Metil Paraben 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 
Akuades ad 100 100 100 100 100 100 

Keterangan :    Formula kontrol = F1(HPMC  7 %)          Formula Uji=  F4 (HPMC 7 % + ekstrak 5 %) 
         F2 (HPMC 8 %)          F5 (HPMC 8 % + ekstrak 5 %)   
         F3 (HPMC 9 %)              F6 (HPMC 9 % + ekstrak 5 %)  

Gel dibuat dengan membuat basis gel terlebih dahulu dengan mendispersikan 

HPMC pada sepertiga bagian akuades dari berat HPMC yang  dipanaskan hingga kurang 

lebih 900C, dikembangkan dalam baskom yang berisi air es, setelah kembang 

ditambahkan metil paraben yang sudah dilarutkan dengan etanol. Ekstak ditimbang 5 

gram  dimasukkan dalam  mortir. Ekstrak digerus di dalam mortir hingga halus, lalu 

ditambahkan propilenglikol sedikit demi sedikit sambil terus digerus sampai homogen, 

lalu dipindahkan ke dalam beker gelas yang berisi basis, terakhir dicukupkan dengan 

akuades dan diaduk hingga homogen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Hasil formulasi gel ekstrak etanol patikan kebo 

Keterangan  FU : Formula uji dengan penambahan  5%  ekstrak etanol patikan kebo 
              FK : Formula kontrol tanpa adanya penambahan ekstrak 
 

5.Hasil uji sifat fisik gel 
 

Tabel 3.  Hasil uji organoleptis, homogenitas dan pH gel ekstrak etanol patikan kebo 
 

Uji Sifat Fisik 
Formula 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 
Konsistensi Kental Kental Kental Kental Kental Kental 

Warna Bening Bening Bening Hijau Tua Hijau Tuua Hijau Tua 

Bau Tidak 
berbau 

Tidak 
berbau 

Tidak 
berbau 

Patikan 
Kebo Patikan Kebo 

Patikan 
Kebo 

Homogenitas Homogen Homogen Homogen Homogen Homogen Homogen 
pH 5 5 5 5 5 5 

 
Uji organoleptis gel diamati secara visual dengan mengamati konsistensi, warna 

dan bau gel. Gel tanpa penambahan ekstrak berwarna bening sedangkan dengan 

penambahan ekstrak patikan kebo dihasilkan gel berwarna hijau kecoklatan. 

FU 
7% 

FU 
8% 

FU 
9% 

FK 
7% 

FK 
8% 

FK 
9% 



 

Penambahan ekstrak patikan k

pada sediaan gel. Intensitas konsistensi dan warna gel tidak berubah dengan adanya 

bahan tambahan dan peningkatan konsentrasi basis HPMC. 

Sediaan gel yang baik adalah sedia

obatnya merata. Pengujian homogenitas pada setiap formulasi gel kon

F3) maupun gel uji (F4, F5 dan F

adanya partikel di dalam gel

karena HPMC memiliki sifat sebagai koloid pelindung yaitu dapat mencegah tetesan air 

dan partikel dari penggabungan sehingga menghambat pembentukan sedimen (Rowe 

al., 2009). Susunan gel dikatakan homogen dikarenakan terdapat persamaan warna 

yang merata dan tidak ditemukan partikel (Syamsuni, 2005). Hasil uji homogenitas 

menunjukkan tidak adanya pengaruh variasi konsentrasi HPMC terhadap homogenitas 

gel.  

Uji pH sediaan gel menunjukkan dengan adanya penambahan HPMC dan bahan 

tambahan dalam pembuata

semula sedikit lebih asam yaitu 4 setelah diformulasi pHnya meningkat menjadi 5. Hal ini 

dimungkinkan karena adanya penambahan HPMC yang 

netral dan tidak ada pengaruh pada s

adanya metil paraben yang memiliki kisaran pH yang luas

pH ekstrak (Rowe et al

mempengaruhi perubahan pH gel, formula gel dengan kons

9%  baik formula kontrol maupun formula uji memiliki pH yang sama yaitu 5 dalam artian 

masih dalam rentang pH normal kulit sehingga bisa meningkatkan kenyaman

digunakan pada kulit yang berjerawat.

 

 Gambar 2. Grafik hubungan variasi konsentrasi HPMC dengan waktu melekat gel

Hasil uji daya lekat gel kontrol dengan kenaikan konsentrasi HPMC, gel uji 

dengan kenaikan konsentrasi HPMC dan penambahan ekstrak patikan kebo 

menunjukkan semakin meningkatnya konsentrasi HPMC maka waktu melekat gel 

semakin lama (Gambar 2), selain itu dat

FK= Formula kontrol

FU= Formula uji 

Penambahan ekstrak patikan kebo juga menyebabkan adanya bau khas patikan kebo 

pada sediaan gel. Intensitas konsistensi dan warna gel tidak berubah dengan adanya 

bahan tambahan dan peningkatan konsentrasi basis HPMC.  

Sediaan gel yang baik adalah sediaan gel yang homogen sehingga 

obatnya merata. Pengujian homogenitas pada setiap formulasi gel kon

F3) maupun gel uji (F4, F5 dan F6) memiliki persamaan warna dan tidak ditemukan 

adanya partikel di dalam gel sehingga dapat disimpulkan homogen. Hal ini dimungk

karena HPMC memiliki sifat sebagai koloid pelindung yaitu dapat mencegah tetesan air 

dan partikel dari penggabungan sehingga menghambat pembentukan sedimen (Rowe 

., 2009). Susunan gel dikatakan homogen dikarenakan terdapat persamaan warna 

merata dan tidak ditemukan partikel (Syamsuni, 2005). Hasil uji homogenitas 

menunjukkan tidak adanya pengaruh variasi konsentrasi HPMC terhadap homogenitas 

n gel menunjukkan dengan adanya penambahan HPMC dan bahan 

dalam pembuatan gel dapat meningkatkan pH ekstrak. pH ekstrak yang 

semula sedikit lebih asam yaitu 4 setelah diformulasi pHnya meningkat menjadi 5. Hal ini 

dimungkinkan karena adanya penambahan HPMC yang memiliki sifat 

netral dan tidak ada pengaruh pada suasana asam maupun basa dan juga dengan 

adanya metil paraben yang memiliki kisaran pH yang luas sehingga dapat meningkatkan 

et al., 2009). Namun pengaruh variasi konsentrasi HPMC tidak 

mempengaruhi perubahan pH gel, formula gel dengan konsentarsi HPMC 7%, 8% dan 

9%  baik formula kontrol maupun formula uji memiliki pH yang sama yaitu 5 dalam artian 

masih dalam rentang pH normal kulit sehingga bisa meningkatkan kenyaman

digunakan pada kulit yang berjerawat. 

. Grafik hubungan variasi konsentrasi HPMC dengan waktu melekat gel

Hasil uji daya lekat gel kontrol dengan kenaikan konsentrasi HPMC, gel uji 

dengan kenaikan konsentrasi HPMC dan penambahan ekstrak patikan kebo 

menunjukkan semakin meningkatnya konsentrasi HPMC maka waktu melekat gel 

semakin lama (Gambar 2), selain itu data hasil daya lekat gel juga menunjukkan adanya 

= Formula kontrol 
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Hasil uji daya lekat gel kontrol dengan kenaikan konsentrasi HPMC, gel uji 

dengan kenaikan konsentrasi HPMC dan penambahan ekstrak patikan kebo 

menunjukkan semakin meningkatnya konsentrasi HPMC maka waktu melekat gel 

a hasil daya lekat gel juga menunjukkan adanya 



 

penambahan ekstrak patikan kebo pada gel uji menyebabkan daya lekat gel uji lebih 

tinggi dibandingkan dengan gel kontrol. Peningkatan konsentrasi HPMC dapat 

meningkatkan daya lekat gel karena HPMC mampu memben

penambahan air panas (Rowe 

mengabsorbsi medium pendispersinya sehingga menjadi kental dan bersifat lengket, 

sehingga semakin tinggi konsentrasi HPMC maka koloid yang terbentuk akan

banyak sehingga meningkatkan daya lekatnya. Pada hasil uji statistik daya lekat dengan 

anova satu jalan menunjukkan bahwa F

disimpulkan daya lekat gel 

lanjutan dengan metode 

HPMC akan meningkatkan

dengan menggunakan 

formula baik gel kontrol maupun gel uji (0,000<0,05) artinya daya lekat pada masing

masing formula tidak berbeda signifikan.

Hasil daya penyebaran gel dengan pemberian beban yang sama pada masing
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uji (F1, F2 dan F3) (Gambar 3), selain itu data uji daya sebar juga menunjukkan daya 

sebar gel kontrol lebih besar dibandingkan dengan gel uji

 

Gambar 3. Grafik hubungan antara variasi ko
 

Sifat penyebaran gel dipengaruhi oleh adanya komponen yang banyak 

mengandung gugus OH seperti HPMC dan propilenglikol (Teti & Fina, 2011). Penurunan 

kemampuan menyebar seiring dengan peningkatan viskositas gel, bila tekanan yang 

diberikan sama pada setiap pengukuran formula gel maka semakin kental sediaannya 

akan menyebabkan kemam

merupakan data yang absolut karena tidak ada literatur yang menyatakan angka yang 

pasti untuk ini (Suardi et al

23,74

15,02

FK= Formula kontrol 

FU= Formula uji 

penambahan ekstrak patikan kebo pada gel uji menyebabkan daya lekat gel uji lebih 

tinggi dibandingkan dengan gel kontrol. Peningkatan konsentrasi HPMC dapat 

meningkatkan daya lekat gel karena HPMC mampu membentuk koloid dengan 

penambahan air panas (Rowe et al., 2009). Koloid terbentuk karena zat terdispersinya 

mengabsorbsi medium pendispersinya sehingga menjadi kental dan bersifat lengket, 

sehingga semakin tinggi konsentrasi HPMC maka koloid yang terbentuk akan

banyak sehingga meningkatkan daya lekatnya. Pada hasil uji statistik daya lekat dengan 

anova satu jalan menunjukkan bahwa Fhitung > Ftabel (9,48 > 3,10), sehingga dapat 

disimpulkan daya lekat gel mempunyai perbedaan yang nyata, sedangkan dari analisis 

lanjutan dengan metode Duncan, dapat disimpulkan bahwa semakin besar konsentrasi 

HPMC akan meningkatkan daya lekat gel. Untuk analisis masing-masing formula gel 

dengan menggunakan Post Hoct Test menunjukkan probabilitas antara masin

formula baik gel kontrol maupun gel uji (0,000<0,05) artinya daya lekat pada masing

masing formula tidak berbeda signifikan. 

Hasil daya penyebaran gel dengan pemberian beban yang sama pada masing

masing gel menunjukkan semakin tinggi konsentrasi HPMC maka luas penyebarannya 

semakin menurun pada masing-masing gel, baik gel kontrol (F1, F2 dan F3) maupun gel 

uji (F1, F2 dan F3) (Gambar 3), selain itu data uji daya sebar juga menunjukkan daya 

sebar gel kontrol lebih besar dibandingkan dengan gel uji. 

. Grafik hubungan antara variasi konsentrasi HPMC dengan luas penyebaran gel

ifat penyebaran gel dipengaruhi oleh adanya komponen yang banyak 

gugus OH seperti HPMC dan propilenglikol (Teti & Fina, 2011). Penurunan 

kemampuan menyebar seiring dengan peningkatan viskositas gel, bila tekanan yang 

diberikan sama pada setiap pengukuran formula gel maka semakin kental sediaannya 

akan menyebabkan kemampuan menyebarnya semakin kecil. Daya menyebar ini bukan 

merupakan data yang absolut karena tidak ada literatur yang menyatakan angka yang 

et al., 2005).  

23,74 

16,79 

15,02 
13,36 
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penambahan ekstrak patikan kebo pada gel uji menyebabkan daya lekat gel uji lebih 

tinggi dibandingkan dengan gel kontrol. Peningkatan konsentrasi HPMC dapat 

tuk koloid dengan 

., 2009). Koloid terbentuk karena zat terdispersinya 

mengabsorbsi medium pendispersinya sehingga menjadi kental dan bersifat lengket, 

sehingga semakin tinggi konsentrasi HPMC maka koloid yang terbentuk akan semakin 

banyak sehingga meningkatkan daya lekatnya. Pada hasil uji statistik daya lekat dengan 

> 3,10), sehingga dapat 

sedangkan dari analisis 

, dapat disimpulkan bahwa semakin besar konsentrasi 

masing formula gel 

menunjukkan probabilitas antara masing-masing 

formula baik gel kontrol maupun gel uji (0,000<0,05) artinya daya lekat pada masing-

Hasil daya penyebaran gel dengan pemberian beban yang sama pada masing-

PMC maka luas penyebarannya 

masing gel, baik gel kontrol (F1, F2 dan F3) maupun gel 

uji (F1, F2 dan F3) (Gambar 3), selain itu data uji daya sebar juga menunjukkan daya 

sentrasi HPMC dengan luas penyebaran gel 

ifat penyebaran gel dipengaruhi oleh adanya komponen yang banyak 

gugus OH seperti HPMC dan propilenglikol (Teti & Fina, 2011). Penurunan 

kemampuan menyebar seiring dengan peningkatan viskositas gel, bila tekanan yang 

diberikan sama pada setiap pengukuran formula gel maka semakin kental sediaannya 

puan menyebarnya semakin kecil. Daya menyebar ini bukan 

merupakan data yang absolut karena tidak ada literatur yang menyatakan angka yang 

15,02 

9,62 



 

Gambar 4. Grafik hubungan variasi konsentrasi HPMC dengan viskositas gel
 

Viskositas sediaan gel tergantung pada struktur dan berat molekul bahan 

pembentuk gel atau basis gel yang digunakan. Pada sediaan dengan basis yang sama, 

semakin tinggi konsentrasi basis gel 

viskositasnya (Zatz, 1996). Hasil penelitian menunjukkan viskositas gel kontrol (F1, F2 

dan F3) dengan peningkatan konsentrasi HPMC dan gel uji (F4, F5, dan F6) dengan 

peningkatan konsentrasi HPMC dan penambahan 5% ek

viskositas gel kontrol maupun gel uji meningkat. Hal ini terjadi karena HPMC termasuk 

turunan selulosa (Kibbe, 2004). Pada dispersi polimer turunan selulosa, molekul polimer 

masuk ke dalam rongga (cavities) yang dibentuk oleh

terjadinya ikatan hidrogen antara gugus hidroksil (

Ikatan hidrogen ini yang berperan dalam hidrasi pada proses swelling dari suatu polimer 

sehingga dengan peningkatan konsentrasi HPMC menyebabk

banyak dan viskositasnya semakin tinggi.

Hasil Uji Stabilitas Sifat Fisik Gel

Berdasarkan hasil pengamatan uji stabilitas organoleptis (Tabel 4) Formula gel 

dengan variasi konsentrasi HPMC memiliki konsistensi, warna, dan bau yang relatif stabil 

selama enam minggu penyimpanan. Hal ini menunjukkan bahan

gel tidak mengalami penguraian, hal ini terjadi dikarenakan HPMC bersifat netral, tahan 

terhadap pengaruh asam dan basa, punya pH stabil antara 3

serangan mikroba dan tahan panas (Rowe 

pengawet di dalam gel juga menambah kestabilan gel ini, selain itu wadah tertutup rapat 

dan terhindar dari cahaya matahari juga dapat menjaga kestabilan gel.

 

 

 

 

 

 

FK= Formula kontrol 

FU= Formula uji 
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Viskositas sediaan gel tergantung pada struktur dan berat molekul bahan 

pembentuk gel atau basis gel yang digunakan. Pada sediaan dengan basis yang sama, 

semakin tinggi konsentrasi basis gel yang digunakan maka semakin besar pula 

viskositasnya (Zatz, 1996). Hasil penelitian menunjukkan viskositas gel kontrol (F1, F2 

dan F3) dengan peningkatan konsentrasi HPMC dan gel uji (F4, F5, dan F6) dengan 

sentrasi HPMC dan penambahan 5% ekstrak patikan kebo menunjukkan 

viskositas gel kontrol maupun gel uji meningkat. Hal ini terjadi karena HPMC termasuk 

turunan selulosa (Kibbe, 2004). Pada dispersi polimer turunan selulosa, molekul polimer 

masuk ke dalam rongga (cavities) yang dibentuk oleh molekul air menyebabkan 

terjadinya ikatan hidrogen antara gugus hidroksil (-OH) dari polimer dengan molekul air. 

Ikatan hidrogen ini yang berperan dalam hidrasi pada proses swelling dari suatu polimer 

sehingga dengan peningkatan konsentrasi HPMC menyebabkan gugus hidroksil semakin 

banyak dan viskositasnya semakin tinggi. 

Hasil Uji Stabilitas Sifat Fisik Gel 

Berdasarkan hasil pengamatan uji stabilitas organoleptis (Tabel 4) Formula gel 

dengan variasi konsentrasi HPMC memiliki konsistensi, warna, dan bau yang relatif stabil 

selama enam minggu penyimpanan. Hal ini menunjukkan bahan-bahan dalam formula 

mengalami penguraian, hal ini terjadi dikarenakan HPMC bersifat netral, tahan 

terhadap pengaruh asam dan basa, punya pH stabil antara 3-11, tahan terhadap 

serangan mikroba dan tahan panas (Rowe et al.,  2009) dan juga dengan adanya zat 

l juga menambah kestabilan gel ini, selain itu wadah tertutup rapat 

dan terhindar dari cahaya matahari juga dapat menjaga kestabilan gel. 
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Viskositas sediaan gel tergantung pada struktur dan berat molekul bahan 

pembentuk gel atau basis gel yang digunakan. Pada sediaan dengan basis yang sama, 

yang digunakan maka semakin besar pula 

viskositasnya (Zatz, 1996). Hasil penelitian menunjukkan viskositas gel kontrol (F1, F2 

dan F3) dengan peningkatan konsentrasi HPMC dan gel uji (F4, F5, dan F6) dengan 

strak patikan kebo menunjukkan 

viskositas gel kontrol maupun gel uji meningkat. Hal ini terjadi karena HPMC termasuk 

turunan selulosa (Kibbe, 2004). Pada dispersi polimer turunan selulosa, molekul polimer 

molekul air menyebabkan 

OH) dari polimer dengan molekul air. 

Ikatan hidrogen ini yang berperan dalam hidrasi pada proses swelling dari suatu polimer 

an gugus hidroksil semakin 

Berdasarkan hasil pengamatan uji stabilitas organoleptis (Tabel 4) Formula gel 

dengan variasi konsentrasi HPMC memiliki konsistensi, warna, dan bau yang relatif stabil 

bahan dalam formula 

mengalami penguraian, hal ini terjadi dikarenakan HPMC bersifat netral, tahan 

11, tahan terhadap 

.,  2009) dan juga dengan adanya zat 

l juga menambah kestabilan gel ini, selain itu wadah tertutup rapat 
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Tabel 4. Uji stabilitas fisik organoleptis dan pH gel ekstrak etanol patikan kebo  
selama enam minggu penyimpanan 

 

Pengamatan Formula 
Lama pengamatan ( Minggu ) 

Ke-0 Ke-2 Ke-4 Ke-6 
Konsistensi 

Warna 
Bau 

F1 
Kental 
Bening 

Tidak berbau 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

pH  5    
Konsistensi 

Warna 
Bau 

F2 
Kental 
Bening 

Tidak berbau 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

pH  5    
Konsistensi 

Warna 
Bau 

F3 
Kental 
Bening 

Tidak berbau 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

pH  5    

Konsistensi 
Warna 

Bau 
F4 

Kental 
Hijau 

kecoklatan 
Patikan kebo 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

pH  5    

Konsistensi 
Warna 

Bau 
F5 

Kental 
Hijau 

kecoklatan 
Patikan kebo 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

pH  5    

Konsistensi 
Warna 

Bau 
F6 

Kental 
Hijau 

kecoklatan 
Patikan kebo 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

pH  5    
Keterangan : - = tidak ada perubahan (tetap) 
 

Hasil uji pH gel selama penyimpanan menunjukkan pH gel tidak berubah selama 

enam minggu penyimpanan baik gel kontrol (F1, F2 dan F3) maupun gel uji (F4, F5 dan 

F6), hal ini dikarenakan adanya HPMC yang bersifat netral dan tahan terhadap suasana 

asam maupun basa sehingga dapat menjaga stabilitas pH gel selama enam minggu 

penyimpanan. 

Tabel 5. Uji viskositas gel ekstrak etanol patikan kebo selama enam minggu penyipanan 

Formula viskositas selama penyimpanan ( minggu) 

 Ke-0 Ke-2 Ke-4 Ke-6 

F1 300,00 300,00 287,50 275,00 

F2 400,00 400,00 362,50 362,00 

F3 650,00 650,00 637,50 625,00 

F4 400,00 400,00 375,00 375,00 

F5 550,00 550,00 537,50 525,00 

F6 700,00 700,00 700,00 687,50 
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       Gambar 5. Grafik hubungan antara viskositas gel dengan lama penyimpanan 

Hasil uji stabilitas viskositas selama penyimpanan menunjukkan viskositas gel 

kontrol dan gel uji stabilitasnya menurun setelah disimpan selama enam minggu (Tabel 5 

dan Gambar 5). viskositas gel kontrol dan gel uji stabil pada penyimpanan minggu ke-2, 

hal ini terjadi karena HPMC mampu menjaga penguapan air (Rowe et al., 2009) dan 

membentuk koloid pelindung sehingga bisa menjaga kestabilan gel, namun pada minggu 

ke-4 viskositas gel mengalami penurunan, tetapi penurunnya tidak terlalu besar, hal ini 

dapat dimungkinkan karena beberapa faktor seperti kemasan yang kurang kedap dan 

kelembapan ruangan penyimpanan gel yang tidak terkontrol dapat menyebabkan gel 

menyerap uap air dari luar, sehingga viskositas gel menurun (Sihombing et al., 2009). Hal 

ini juga didukung dengan uji anova dua jalan Fhitung < Ftabel (1.344E3 < 3.10), berarti tidak 

ada pengaruh yang signifikan antara viskositas dan lama penyimpanan terhadap sediaan 

gel kontrol maupun gel uji, sehingga dapat disimpulkan viskositas gel cukup stabil dalam 

penyimpanan enam minggu.  

 

Hasil Uji Daya Hambat Gel 

Uji antibakteri gel ektrak etanol patikan kebo dengan metode sumuran diisi gel 

sebanyak 0,1 gram dan diinkubasi pada suhu 37oC selama 24 jam. Ekstrak etanol 

patikan kebo 5 % dan sediaan gel uji memiliki aktivitas antibakteri (Gambar 6) yang 

ditunjukkan oleh adanya zona radikal yaitu suatu daerah disekitar sumuran dimana 

bakteri dihambat oleh antibakteri (Jawetz et al., 2005) 
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Gambar 6. Hasil uji aktivitas ekstrak dan gel sebagai antibakteri dengan metode sumuran 
 
Keterangan :  Gambar      A :Uji ekstrak etanol patikan kebo 

               Gambar     B  :Uji aktivitas gel ekstrak etanol patikan kebo 
         E  : Ekstrak etanol patikan kebo dengan konsentrasi 5 %  
         1  : Gel dengan basis HPMC 7 % dan Ekstrak etanol patikan kebo 5%                     
          2 : Gel dengan basis HPMC 8 % dan Ekstrak etanol patikan kebo 5% 

                           3 : Gel dengan basis HPMC 9 % dan Ekstrak etanol patikan kebo 5% 
                           4 : Gel tanpa ekstrak 
            5 : Kontrol positif (Benzoil peroksida) 

 
Terbentuknya zona hambat di sekitar sumuran membuktikan bahwa gel ekstrak 

patikan kebo dapat bersifat antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus epidermidis yang 

merupakan salah satu bekteri penyebab jerawat, sehingga gel ini bisa digunakan sebagai 

obat antijerawat. 
Tabel 6. Hasil Pengukuran zona hambat gel ekstrak etanol patikan kebo  

terhadap Staphylococcus epidermidis 
 

 

    n=3   Keterangan : n =Replikasi aktivitas gel yang dilakukan 
 

Hasil uji aktivitas antibakteri menunjukkan semakin meningkatnya konsentrasi 

HPMC pada formulasi gel menurunkan aktivitas antibakteri dari ekstrak etanol patikan 

kebo. Aktivitas antibakteri ekstrak etanol patikan kebo murni 5% lebih besar dibandingkan 

ekstrak yang telah diformulasi dalam bentuk sediaan gel (Tabel 6). Hal ini dapat 

dikorelasikan dengan viskositas gel (Gambar 4), semakin besar viskositas maka akan 

semakin besar pula tahanannya (Sinko, 2011) sehingga menghalangi pelepasan zat aktif 

akibatnya penghambatan terhadap Staphylococcus epidermidis menurun. Gel kontrol 

Formula Rata- rata zona 
hambat (mm) ± SD 

Ekstrak 5 % 
F1 

14,50 ± 0,58 
0 

F2 0 
F3 0 
F4 13,50  ± 0,58 
F5 12,25 ± 0,96 
F6 11,00 ± 0, 82 

Kontrol Positif (Benzoil peroksida) 20,75  ± 0,96 

12 mm 

11 mm 

20 mm 

13 mm 

14 mm 
14  mm 

15 mm 
15 mm 

E E 

E E 

1 

3 

2 
4 

5 



12 
 

basis (F1, F2 dan F3) tidak memiliki aktivitas antibakteri dikarenakan tidak adanya zat 

aktif (ekstrak etanol patikan kebo) yang ditambahkan dalam formulasi gel kontrol. F4 

merupakan formula gel uji yang memiliki aktivitas antibakteri lebih besar dibandingkan 

formula uji lainnya (F5 dan F6), namun jika dibandingkan dengan kontrol positif, aktivitas 

antibakteri gel uji lebih kecil. Anaisis data statistik aktivitas antibakteri gel menunjukkan 

bahwa Fhitung > Ftabel  (16.636 > 3.68), sehingga dapat disimpulkan aktivitas antibakteri 

antar formula gel uji memiliki daya hambat yang berbeda signifikan, sedangkan dari 

analisis lanjutan dengan metode Duncan, dapat disimpulkan bahwa semakin besar 

konsentrasi HPMC daya hambat antibakteri gel menurun. Untuk analisis gel uji (F4, F5 

dan F6) dengan menggunakan Post Hoct Test menunjukkan probabilitas antara masing-

masing gel uji (0,000<0,05) artinya aktivitas daya hambat gel pada masing-masing 

formula uji tidak berbeda signifikan. 

 

 
6.Deteksi Kandungan Flavonoid Dalam Gel 

Hasil identifikasi flavonoid di dalam gel dan ekstrak menunjukkan setelah elusi 

sempurna timbul empat bercak noda, dan hanya satu bercak berwarna kuning pucat 

pada Rf 0.52 pada ekstrak dan gel uji (F4, F5 dan F6), setelah disemprot dengan 

sitoborat timbul noda warna kuning intensif pada Rf 0.52 yang menunjukkan bahwa 

senyawa tersebut adalah flavonoid dan dugaan ini diperkuat dengan hasil KLT  rutin  

flavonoid yang menunjukkan nilai yang sama dengan flavonoid uji pada ekstrak dan gel 

yaitu Rf 0.52 dan bercak warna kuning intensif setelah disemprot dengan sitroborat. 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 7. Deteksi kandungan flavonoid dengan menggunakan KLT 

 
Keterangan : Gambar   A : Uji KLT Flavonoid rutin 

                       Gambar   B : Uji KLT ekstrak dan gel 
      E : Ekstrak etanol patikan kebo  
      1 : Gel dengan basis HPMC 7 % dan Ekstrak etanol patikan kebo 5% 

   2 : Gel dengan basis HPMC 8 % dan Ekstrak etanol patikan kebo 5% 
      3 : Gel dengan basis HPMC 9 % dan Ekstrak etanol patikan kebo 5% 
 
 

E 1 2 3 

A B 
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Tabel 7. Hasil identifikasi senyawa flavonoid di dalam gel ekstrak etanol patikan kebo 
 

Nama HRf UV254 UV 366 Tampak Senyawa 
Rutin 

 
Ekstrak 

52 
 

52 

Pemadaman 
 

Pemadaman 

Ungu 
 

Ungu 

Kuning 
 

Kuning 

Flavonoid 
 

Flavonoid 
 

F4 
 

52 
 

Pemadaman 
 

Ungu 
 

Kuning 
 

Flavonoid 
 

F5 
 

52 
 

Pemadaman 
 

Ungu 
 

Kuning 
 

Flavonoid 
 

F6 
 

52 
 

Pemadaman 
 

Ungu 
 

Kuning 
 

Flavonoid 

 

Sehingga dapat disimpulkan secara kualitatif tidak ada perbedaan profil KLT ekstrak 

sebelum maupun sudah diformulasi menjadi sediaan gel. Variasi konsentrasi HPMC dan 

bahan tambahan dalam pembuatan gel tidak mempengaruhi kandungan senyawa aktif 

flavonoid pada sediaan gel ekstrak etanol patikan kebo hal ini ditunjukkan dengan hasil 

KLT dengan masih adanya senyawa flavonoid di dalam gel. Flavonoid di dalam gel 

ekstrak etanol patikan kebo ini berperan sebagai antibakteri yang menyebabkan 

terjadinya kerusakan permeabilitas dinding sel bakteri, mikrosom, dan lisosom sebagai 

hasil interaksi antara flavonoid dengan DNA bakteri (Sabir, 2005). 

 

KESIMPULAN 
 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kenaikan variasi HPMC 

dalam sediaan gel terhadap sifat fisik gel dapat menaikan viskositas gel, daya lekat, 

menurunkan daya sebar gel, akan tetapi tidak mempengaruhi perubahan pH, 

homogenitas dan organoleptis. Uji stabilitas gel menunjukkan dengan adanya variasi 

konsentrasi HPMC gel stabil secara organoleptis dan pH.  Untuk viskositas gel cukup 

stabil selama enam minggu penyimpanan. Dari hasi uji statistik anova satu jalan Aktivitas 

daya hambat gel terhadap Staphylococcus epidermidis menurun dengan variasi 

konsentrasi HPMC (7%, 8% dan 9%). F4 (ekstrak 5% + HPMC 7%) memiliki aktivitas 

antibakteri lebih baik dibandingkan F5 (ekstrak 5% + HPMC 8%) dan F6 (ekstrak 5% + 

HPMC 9%), dengan zona hambat secara berturut-turut 13,50  ± 0,58, 12,25  ± 0,96, 

11,00  ± 0,82. 

 

SARAN 

Perlu dilakukan dilakukan pengujian aktivitas gel selama penyimpanan untuk 

mengetahui apakah gel masih aktif menghambat Staphylococcus epidermidis dan perlu 

dilakukan uji stabilitas dipercepat untuk mengetahui stabilitas gel. 
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