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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Penyakit infeksi masih merupakan jenis penyakit yang paling banyak 

diderita oleh penduduk di negara berkembang, termasuk Indonesia (Radji, 2011). 

Salah satu penyebab infeksi adalah bakteri Staphylococcus aureus (Zaidan et al., 

2005). Bakteri ini merupakan bakteri Gram positif yang banyak menyebabkan 

penyakit, seperti keracunan makanan, sindrom kulit melepuh (scalded skin 

syndrome), infeksi oportunistik, dan infeksi pada kulit (Radji, 2011). 

Pengendalian infeksi bakteri pada kulit dapat diatasi dengan pemberian 

antibakteri. Salah satu antibakteri yang berasal dari alam adalah Centella asiatica 

atau yang umumnya dikenal dengan nama tanaman pegagan (Taemchuay et al., 

2009). Bagian yang umum digunakan dari tanaman pegagan adalah bagian herba. 

Herba pegagan mengandung senyawa triterpenoid yang terdiri dari asiaticoside, 

madecossoide, dan asiatic acid; glucosa, rhamnosa, glikosida; tanin; steroid; 

madasiatic acid; brahninaside; dan brachnic acid (Jagtap et al., 2009). Asam 

asiatik merupakan sebuah aglikon dari asiaticoside yang diisolasi dari tanaman 

Centella asiatica yang biasanya digunakan untuk penyembuhan luka, antijamur, 

dan berpotensi sebagai antibakteri (Taemchuay et al., 2009). Ekstrak etanol herba 

pegagan dengan konsentrasi 125 µg/mL memiliki daya antibakteri terhadap 

Staphylococcus aureus dengan zona hambat sebesar 8 mm (Jagtap et al., 2009). 

Seiring dengan bentuk sediaan lain, obat herbal atau agen antibakteri yang 

berasal dari tanaman juga diformulasikan dalam bentuk salep (Chhetri et al., 

2010). Salah satu basis salep yang biasa digunakan dalam salep adalah polietilen 

glikol. Keuntungan dari basis ini adalah sifat PEG yang tidak merangsang, 

memiliki daya lekat dan distribusi yang baik pada kulit, dan tidak menghambat 

pertukaran gas dan produksi keringat (Voigt, 1984). Salep basis polietilen glikol 

dapat ditingkatkan waktu kontaknya dengan kulit dengan membuat campuran 

polietilen glikol dengan bobot molekul yang tinggi dan polietilen glikol dengan 

bobot molekul yang rendah. Campuran ini dapat menghasilkan produk-produk 
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salep dengan konsistensi yang larut dalam air (Lachman et al., 1994). 

Perbandingan konsentrasi PEG dengan BM rendah dan BM tinggi mengakibatkan 

adanya perbedaan terhadap konsistensi salep yang nantinya akan berdampak pada 

perbedaan sifat fisik salep seperti pada salep dengan komposisi PEG 400 dan PEG 

4000 yang berbeda. Perbedaan konsistensi berpengaruh erat dengan perbedaan 

viskositas salep. Viskositas memiliki hubungan berbanding terbalik dengan 

kecepatan difusi (Aulton, 2003). Kecepatan difusi menggambarkan kecepatan 

ekstrak keluar dari basis. Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap aktivitas 

ekstrak herba pegagan sebagai antibakteri S.aureus. 

Berdasarkan data tersebut, perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh 

perbedaan konsentrasi basis PEG 400 dan PEG 4000 terhadap sifat fisik salep 

ekstrak herba pegagan (Centella asiatica) dan efektivitasnya dalam menghambat 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Formula optimum kombinasi 

keduanya ditentukan dengan studi optimasi model simplex lattice design dengan 

keuntungan model optimasi yang relatif sederhana dan rancangan formula yang 

terarah. 

 
B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh perbedaan konsentrasi basis PEG 400 dan PEG 4000 

terhadap sifat fisik salep ekstrak etanol herba pegagan dan aktivitas 

antibakterinya terhadap Staphylococcus aureus? 

2. Pada konsentrasi berapa kombinasi PEG 400 dan PEG 4000 yang dapat 

menghasilkan salep ekstrak etanol herba pegagan yang memiliki sifat fisik 

dan aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus yang optimum? 

 
C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh perbedaan konsentrasi basis PEG 400 dan PEG 4000 

terhadap sifat fisik salep ekstrak etanol herba pegagan dan aktivitas 

antibakterinya terhadap Staphylococcus aureus dengan metode difusi. 

2. Mendapatkan konsentrasi PEG 400 dan PEG 4000 yang dapat menghasilkan 

salep ekstrak etanol herba pegagan yang memiliki sifat fisik dan aktivitas 

antibakteri terhadap Staphylococcus aureus yang optimum. 
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D. Tinjauan Pustaka 

1. Pegagan (Centella asiatica (L.) Urban) 

Sistematika tanaman pegagan adalah sebagai berikut : 

Divisi  :  Magnoliophyta 

Kelas  :  Magnoliopsida 

Anak kelas :  Rosidae 

Bangsa  :  Apiales 

Suku  :  Apiaceae 

Marga  :  Centella 

Jenis  :  Centella asiatica (L.) Urb. 

(BPOM RI, 2010) 

Tanaman pegagan merupakan salah satu tanaman yang banyak 

dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional terutama di kawasan Asia Tenggara 

dan China (Winarto & Surbakti, 2003). Pegagan merupakan herba menjalar dan 

tidak berbatang yang khasiatnya cukup banyak (Maryani & Kristiana, 2004). 

Herba pegagan biasa dimanfaatkan untuk revitalisasi tubuh, penambah daya ingat, 

antilepra (Kusuma & Zaky, 2005), dan telah dilaporkan berguna dalam 

pengobatan radang, diare, asma, TBC, serta berbagai penyakit kulit seperti kusta, 

lupus, dan psoriasis keloid (Ullah et al., 2009). Centella asiatica juga diklaim 

memiliki berbagai efek farmakologis yang digunakan untuk penyembuhan luka, 

gangguan mental, antioksidan, fungisida, antibakteri, dan antikanker (Dash et al., 

2011).  

Herba pegagan mengandung beberapa komponen senyawa antara lain 

senyawa triterpenoid yang terdiri dari asiaticoside, madecossoide, dan asiatic 

acid; glucosa, rhamnosa, glikosida; tanin; steroid; madasiatic acid; brahninaside; 

dan brachnic acid (Jagtap et al., 2009). Senyawa triterpenoid dari Centella 

asiatica diklaim berpotensi sebagai antibakteri, antijamur, dan antioksidan 

(Arumugam et al., 2011).  

Berbagai penelitian in vitro terhadap pegagan menemukan bahwa ekstrak 

etanol pegagan dipercaya dapat menghambat pertumbuhan bakteri penyebab 

infeksi seperti Staphylococcus aureus (Agoes, 2010). Menurut Vadlapudi et al. 
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(2012), ekstrak metanol dapat menghambat pertumbuhan S.aureus dengan 

diameter zona hambat sebesar 9 mm pada konsentrasi 100 mg/mL DMSO. 

Penelitian lain dilakukan oleh Jagtap et al. (2009) menunjukkan bahwa ekstrak 

etanol herba pegagan mempunyai aktivitas antibakteri terhadap S.aureus dengan 

zona hambat sebesar 8 mm pada konsentrasi 125 µg/mL.  

2. Salep  

Salep adalah sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan 

sebagai obat luar, bahan obatnya harus larut atau terdispersi secara homogen 

dalam dasar salep yang cocok (Padmadisastra et al., 2007). Salah satu basis salep 

adalah basis salep larut air, dimana dalam basis ini tidak mengandung bahan 

berlemak dan dapat dicuci dengan air. Basis ini lebih baik digunakan untuk 

dicampurkan dengan bahan tidak berair atau bahan padat. Contohnya adalah 

polietilen glikol (Ansel, 2005). Dasar salep ini terdiri dari PEG atau campuran 

PEG (Anief, 2006). 

Salep dibuat dengan dua metode umum meliputi pencampuran dan 

peleburan. Dalam metode pencampuran, komponen dari salep dicampur bersama-

sama dengan segala cara sampai sediaan yang rata tercapai. Sedangkan dalam 

metode peleburan, semua atau beberapa komponen dari salep dicampurkan 

dengan melebur bersama dan didinginkan dengan pengadukan yang konstan 

sampai mengental. Komponen-komponen yang tidak dicairkan biasanya 

ditambahkan pada pencampuran yang sedang mengental setelah didinginkan dan 

diaduk. Tentu saja bahan-bahan yang mudah menguap ditambahkan terakhir bila 

temperatur dari campuran telah cukup rendah tidak menyebabkan penguraian atau 

penguapan dari komponen (Ansel, 2005). 

Kontrol kualitas pada sediaan salep meliputi pemeriksaan organoleptis, uji 

viskositas, uji daya menyebar, uji daya melekat, dan uji pH. Pemeriksaan 

organoleptis meliputi pemeriksaan bentuk, bau, warna, dan homogenitas dari 

salep (Padmadisastra et al., 2007). Viskositas menyatakan tahanan dari suatu 

cairan untuk mengalir, semakin besar tahanannya maka viskositas juga semakin 

besar (Sinko, 2006). Uji daya sebar dilakukan untuk melihat salep dapat menyebar 

dengan baik atau tidak dan mengetahui kelunakan massa salep sehingga dapat 
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dilihat kemudahan pengolesan sediaan ke kulit (Chhetri et al., 2010). Uji daya 

lekat bertujuan untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan oleh salep untuk 

melekat di kulit (Astuti et al., 2010). Sedangkan uji pH bertujuan untuk 

mengetahui keamanan sediaan pada waktu digunakan pada kulit (Padmadisastra et 

al., 2007).  

3. PEG sebagai Basis Salep 

Polietilen glikol (PEG) biasanya digunakan pada formulasi sediaan 

parenteral, topikal, ophtalmik, oral, dan rektal (Price, 2009). Polietilen glikol 

merupakan salah satu basis salep yang mempunyai sifat hidrofil. Dasar salep ini 

bersifat anhidrous, larut dalam air, dan mudah dicuci dari kulit dengan air karena 

mudah campur dengan air dan dapat mendukung cairan obat tanpa merubah 

viskositas (Anief, 2000). 

Polietilen glikol merupakan polimer larut air dengan rentang bobot molekul 

dari 200-200.000. Pada suhu 27° C, PEG dengan rentang BM 200-600 adalah 

jernih agak kental; BM 1000-1450 lunak, tidak lengket, padatan putih (di 

Indonesia terlihat semisolida); BM 3500-20.000 terlihat opak, padatan putih. 

Larutan dari polimer ini jernih, inert, dan tingkat toksisitasnya rendah sehingga 

menjadi pembawa ideal untuk sediaan farmasi. Salep PEG telah diteliti secara uji 

klinik untuk menentukan toksisitasnya sebagai sediaan topikal (Agoes, 2008).  

Bahan pembawa yang larut dalam air dibuat dari campuran polietilen glikol 

dengan bobot molekul yang tinggi dan polietilen glikol dengan bobot molekul 

yang rendah. Kombinasi dari keduanya akan menghasilkan produk-produk dengan 

konsistensi seperti salep, yang melunak atau meleleh jika digunakan pada kulit. 

Pembuatan sediaan dengan bahan-bahan ini tidak memerlukan air. Basis ini larut 

dalam air karena adanya gugusan polar dan ikatan eter yang banyak (Lachman et 

al., 1994).  

Formula resmi basis polietilen glikol menurut USP memerlukan kombinasi 

40% polietilen glikol 4000 (padat) dan 60% polietilen glikol 400 (cair) (Anief, 

2000). Akan tetapi bila diperlukan salep yang lebih baik lagi, formula dapat 

diubah lagi untuk memungkinkan bagian yang sama antara kedua bahan (Ansel, 

2005). 
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4. Simplex Lattice Design 

Suatu formula merupakan campuran yang terdiri dari beberapa komponen. 

Permasalahan umum dalam studi formulasi terjadi bila komponen-komponen 

formula diubah-diubah dalam upaya untuk mengoptimalkan hasil. Setiap 

perubahan fraksi dari salah satu komponen dari campuran akan merubah 

sedikitnya satu variabel atau bahkan lebih fraksi komponen lain. Metode simplex 

lattice design dapat digunakan untuk menentukan proporsi relatif bahan-bahan 

yang digunakan dalam suatu formula, sehingga diharapkan akan dapat dihasilkan 

suatu formula yang paling baik (dari campuran tersebut) sesuai kriteria yang 

ditentukan (Kurniawan & Sulaiman, 2009). 

Simplex lattice design yang paling sederhana adalah simplex dengan 2 

variabel/komponen.  

Y = β1(A) + β2(B) + β12(A)(B) ...................................................... (1) 

Y  =  respon 

(A)(B)  =  proporsi A dan B 

β1, β2, β12 =  koefisien yang diperoleh dari hasil percobaan 

Simplex lattice design hanya bisa digunakan untuk campuran yang bisa 

dikuantisasi (secara fisik ada), misal campuran pelarut atau bahan, tidak bisa 

untuk suhu, tekanan, dan lama pengeringan. Faktor-faktor lain yang berpengaruh 

dalam percobaan harus dikendalikan sama (Kurniawan & Sulaiman, 2009).  

5. Antibakteri 

Klasifikasi Staphylococcus aureus sebagai berikut :  

Divisi  :   Firmicutes 

Kelas  :   Bacilli 

Bangsa  :   Bacillales 

Suku  :   Staphylococcaceae 

Marga  :   Staphylococcus  

Spesies :   Staphylococcus  aureus  (NCBI, 2013) 

Staphylococcus merupakan sel Gram positif berbentuk bulat biasanya 

tersusun dalam bentuk kluster yang tidak teratur seperti anggur. Staphylococcus 

aureus adalah patogen utama pada manusia (Radji, 2011). Hampir setiap orang 
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pernah mengalami berbagai infeksi S.aureus selama hidupnya, dari keracunan 

makanan yang berat atau infeksi kulit yang kecil sampai infeksi yang tidak bisa 

disembuhkan. Sebagian orang mempunyai stafilokokus pada kulit dan dalam 

hidung atau tenggorokan bahkan jika kulit dibersihkan dari stafilokokus (misalnya 

pada eksema), infeksi ulang oleh droplet akan terjadi dengan cepat. 

Staphylococcus aureus dapat menyebabkan beberapa penyakit infeksi seperti 

bisul, jerawat, impetigo, dan infeksi lokal. Ciri khas infeksi lokal Staphylococcus 

aureus berupa abses, benjolan merah, dan mengeluarkan nanah pada kulit yang 

terinfeksi. Bisul atau abses setempat, seperti jerawat dan borok merupakan infeksi 

kulit di daerah folikel rambut, kelenjar sebasea, atau kelenjar keringat (Jawetz et 

al., 2005). 

Aktivitas antibakteri adalah kemampuan suatu zat untuk menghambat atau 

membunuh sel bakteri (Chhetri et al.,  2009). Penentuan kepekaan bakteri patogen 

terhadap antimikroba dapat dilakukan dengan salah satu dari dua metode pokok 

yakni dilusi atau difusi (Jawetz et al., 2005). 

Metode yang paling sering digunakan adalah metode difusi agar. Cakram 

kertas saring berisi sejumlah tertentu obat ditempatkan pada permukaan medium 

padat yang sebelumnya telah diinokulasi bakteri uji pada permukaannya. Setelah 

inkubasi, diameter zona hambatan sekitar cakram dipergunakan mengukur 

kekuatan hambatan obat terhadap organisme uji (Jawetz et al., 2005). Salah satu 

dari metode difusi adalah cup plate technique. Metode ini serupa dengan metode 

disc diffusion, dimana dibuat sumur pada media agar yang telah ditanami dengan 

mikroorganisme dan pada sumur tersebut diberi agen antimikroba yang akan diuji 

(Pratiwi, 2008). 

 

E. Landasan Teori 

Ekstrak etanol herba pegagan terbukti dapat menghambat pertumbuhan 

bakteri (Agoes, 2010). Jagtap et al. (2009) menunjukkan bahwa ekstrak etanol 

herba pegagan memiliki aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus 

dengan zona hambat sebesar 8 mm pada konsentrasi 125 µg/mL. 
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Penggunaan ekstrak herba pegagan pada kulit dapat diformulasikan dalam 

bentuk sediaan salep. Salep terdiri dari basis salep dan bahan aktif atau kombinasi 

bahan aktif (Voigt, 1984). Basis yang digunakan akan berpengaruh pada jumlah 

dan kecepatan zat aktif yang diabsorbsi (Wyatt et al., 2001). PEG merupakan 

salah satu basis yang biasa digunakan dalam sediaan salep. 

Salep basis polietilen glikol dapat ditingkatkan waktu kontaknya dengan 

kulit, dengan membuat campuran polietilen glikol dengan bobot molekul yang 

tinggi dan polietilen glikol dengan bobot molekul yang rendah seperti pada salep 

dengan kombinasi PEG 4000 dan PEG 400. Perbedaan komposisi konsentrasi dari 

campuran tersebut akan berpengaruh terhadap konsistensi dari salep, yang 

tentunya akan berpengaruh pula terhadap sifat fisik dari salep. Metode simplex 

lattice design dapat digunakan untuk menentukan proporsi relatif bahan-bahan 

yang digunakan dalam suatu formula, sehingga diharapkan akan dapat dihasilkan 

suatu formula yang paling baik (dari campuran tersebut) sesuai kriteria yang 

ditentukan (Kurniawan & Sulaiman, 2009). 

Semakin tinggi konsentrasi PEG 4000 dapat menyebabkan perbedaan sifat 

fisik salep yang meliputi viskositas salep yang semakin meningkat, daya lekat 

yang semakin lama, dan daya sebar salep yang semakin kecil (Charunia, 2009). 

Semakin besar viskositas maka kecepatan ekstrak keluar dari basis akan 

berkurang (Rahmawati et al., 2010).  

 

F. Hipotesis 

Semakin tinggi konsentrasi PEG 4000 pada salep ekstrak etanol herba 

pegagan dapat menyebabkan peningkatan viskositas dan daya melekat, serta 

penurunan daya menyebar dan aktivitas antibakteri. Selain itu, pada konsentrasi 

tertentu, kombinasi PEG 400 dan PEG 4000 pada salep ekstrak herba pegagan 

akan memberikan sifat fisik salep dan aktivitas antibakteri terhadap 

Staphylococcus aureus yang optimum. 

 

 

 


