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ABSTRAK
Ekstrak etanolik bunga kembang sepatu (Hibiscus rosa-sinensis L.) mempunyai zat aktif

yang berkhasiat sebagai antibakteri. Penggunaan ekstrak etanolik dalam bentuk kental sangat
tidak praktis, sehingga perlu dibuat dalam bentuk sediaan topical, misalnya gel. Penggunaan
carbomer 934 sebagai gelling agent dapat meningkatkan konsistensi basis yang akan
berpengaruh terhadap pelepasan zat aktif di dalam gel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh variasi kadar basis carbomer 934 gel ekstrak etanolik bunga kembang sepatu terhadap
sifat fisik gel dan aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus.

Bunga kembang sepatu diekstraksi dengan etanol 70% menggunakan metode maserasi.
Gel dibuat dalam 6 formula (3 gel dengan ekstrak bunga kembang sepatu dan 3 gel dengan basis
carbomer 934 saja)  dengan konsentrasi basis carbomer 934 yaitu 1%, 1,5%, dan 2%. Gel diuji
sifat fisik (organolepstis, homogenitas, viskositas, daya lekat, daya sebar, dan pH) dan daya
antibakteri terhadap Staphylococcus aureus. Metode  yang digunakan untuk pegukuran zona
hambat antibakteri  Staphylococcus aureus  adalah metode difusi padat yang dilakukan dengan
cara membuat sumuran pada media agar (media Mueller hinton), setelah itu dimasukkan gel
yang akan diuji dengan berat masing-masing yaitu 0,1 gr, kemudian untuk kontrol positif
digunakan gel bioplacenton. Pengukuran diameter zona hambat antibakteri dilakukan setelah
diinkubasi pada suhu 37 ºC selama 24 jam. Data dari uji sifat fisik dan pengukuran diameter zona
hambat anti bakteri dianalisis dengan korelasi regresi.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa gel ekstrak etanolik bunga kembang sepatu
dengan penambahan gelling agent carbomer 934 dapat meningkatkan viskositas dengan R2 = 1,
penurunan daya sebar dengan R2 = 0,984, peningkatan daya lekat dengan R2 = 0,970, tidak
mempengaruhi daya hambat antibakteri Staphylococcus aureus dengan R2 = 0,25 dan juga tidak
mempengaruhi pH, serta homogenitas.

Kata kunci: gel, carbomer 934, gelling agent, Hibiscus rosa-sinensis L., Staphylococcus aureus

ABSTRACT

Ethanolic extract of hibiscus flowers (Hibiscus rosa-sinensis L.) has the active substance
that is active substances that is effective as antibacterial. The use of etanolik extract in the form of
condensed isn t very practical, so it needs to be made in the form of topical preparations, such as
gel. The use of carbomer 934 as a gelling agent can improve the consistency of the base will
have an effect on the release of active substances in the gel. This research aims to know the
influence of variation in the levels of the carbomer 934 gel extract etanolik Hibiscus flowers on the
physical properties of gels and the antibacterial activity against Staphylococcus aureus.

Hibiscus flower extracted with etanol 70% using methods maceration. Gel made in six
formula (3 a gel with an extract hibiscus flowers and 3 gel with the base carbomer 934 only) by
concentration of the best carbomer 934: 1%, 1,5%, 2%. Gel (organoleptis, homogeneity, viscosity,
attaching, power spread and pH) and southwestern antibacterial againt Staphylococcus aureus.
Methods used to measurement zone obstruent antibacterial Staphylococcus aureus is a methods
diffusion of solid done by means of making pitting on the media to (a medium Mueller hinton),
after it is included a gel that will be tested by weight of each, namely 0,1 g then to control positive
used gel bioplacenton. The measurement of the diameter of a zone obstruent antibacterial done
after incubation at a temperature of 37ºC for 24 hours. Data from a test of the physical properties
and measuring the diameter of a zone obstruent antibacterial analyzed by correlation the
regression.
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Research results can be concluded that the gel extract etanolik Hibiscus flowers with the
addition of gelling agent carbomer 934 can improve viscosity with R2 = 1, power loss spread with
R2 = 0,984, increased power closely linked to R2 = 0,970, doesn t affect the inhibitory power of
antibacterial Staphylococcus aureus with R2 = 0,25 and also doesn t affect the pH, as well as its
homogenity.

Keywords: gel, carbomer 934, gelling agent, Hibiscus rosa-sinensis L., Staphylococcus aureus

PENDAHULUAN

Bunga kembang sepatu (Hibiscus rosa-sinensis L.) adalah tanaman yang tumbuh

subur di beberapa negara seperti Indonesia yang salah satunya dapat digunakan sebagai

obat herbal. Bunga kembang sepatu berkhasiat untuk bisul, radang selaput lendir hidung,

sariawan, mimisan, gondongan (Dalimarta, 2005). Menurut Gajalakshmi & Ruban,

(2011) senyawa yang berperan dalam aktivitas antibakteri dari bunga kembang sepatu

adalah flavonoid, alkaloid, tanin. Menurut Gajalakshmi & Ruban, (2011) senyawa yang

berperan dalam aktivitas antibakteri dari bunga kembang sepatu adalah flavonoid,

alkaloid, tanin.

Menurut penelitian sebelumnya, ekstrak etanolik bunga kembang sepatu  dapat

menghambat pertumbuhan Staphylococcus aureus pada media agar dengan  konsentrasi

50 mg/sumuran dan 100 mg/sumuran nutrient broth dengan zona hambat 26 mm dan 29

mm (Ahmed et al., 2010). Pada penelitian lainnya menunjukkan ekstrak etanolik bunga

kembang sepatu dapat menghambat pertumbuhan Staphylococcus aureus dengan metode

difusi pada volume larutan uji sebanyak 50 mikroliter dengan konsentrasi 25% dan 50%

memiliki zona hambat yaitu 18 mm dan 20 mm (Samsumaharto & Hartanto, 2010).

Untuk meningkatkan efektivitas terapetik dan kenyamanan dalam penggunaannya,

maka ekstrak etanolik bunga kembang sepatu dibuat dalam sediaan gel. Salah satu basis

yang digunakan dalam pembuatan gel adalah basis carbomer 934 yang dibuat dalam

konsentrasi 0,5-2,0% (Rowe, et al., 2009). Semakin tinggi konsentrasi carbomer yang

digunakan maka semakin tinggi pula viskositasnya. Sedangkan semakin tinggi viskositas

maka zat aktif yang keluar dari senyawa obat akan semakin sulit (Madan & Singh, 2010).

Basis tersebut merupakan basis yang dapat menghasilkan gel yang bening, mudah larut

didalam air, dan mempunyai ketoksikan yang rendah.

Menurut Madan & Singh (2010) basis carbomer mempunyai sifat yang lebih baik

dalam hal pelepasan zat aktif dibandingkan dengan gel basis lainnya.Basis gel dapat

dibedakan menjadi basis gel hidrofobik dan basis gel hidrofilik (Niyaz et al., 2011).Basis

gel hidrofilik (carbomer) mempunyai daya sebar pada kulit baik, efeknya mendinginkan,
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tidak menyumbat pori-pori kulit, mudah dicuci dengan air dan pelepasan obatnya baik

(Niyaz et al., 2011).

METODE PENELITIAN

Alat dan Bahan

Alat yang digunakan adalah viskosimeter RION VT-04E, kain flanel,  bejana,

vacuum (487414, JP Selecta), rotatory evaporator (RE-300,Stuart), corong buchner,

bejana, vacuum (487414, JP Selecta), timbangan (Neraca Ohaus), gelas ukur (pyrex),

beker glass (pyrex),  mikropipet (Socorex) , pipet tetes, bluetips, yellowtips, incubator

(Memmert), oven, autoklaf (My Life), Laminar Air Flow (LAF) cabinet (No-ID,

CV.Srikandi Laboratory Yk),  inkubator shaker (Excella24 New Swick Scientific),

tabung reaksi, cawan petri, cawan porselin, pembakar Bunsen, kawat / jarum Ose, pH

stick, baskom, bejana, blender, tabung Mc Farland, object glass, spider glass, kaca

silinder, alat uji daya sebar, dan alat uji daya lekat.

Kualitas bahan yang digunakan adalah tehnis. Bahan yang digunakan antara lain

bunga kembang sepatu (Hibiscus rosa-sinensis L.) diperoleh dari daerah Purwodadi Jawa

Tengah, bakteri Staphylococcus aureus diperoleh dari Laboratorium Mikrobiologi

Fakultas Farmasi UMS, cairan penyari yaitu etanol 70% (Bratachem), media Brain Heart

Infusion (BHI), Mueller Hinton (MH) sebagai media pertumbuhan bakteri, standart Mc.

Farland (10  CFU/mL), carbomer 934 (Eva nusa tbk.), trietanolamin atau TEA (Eva nusa

tbk.), gliserin (Eva nusa tbk.), metil paraben (Eva nusa tbk.), dan gel bioplacenton (Kalbe

Farma).

Jalan Penelitian

1. Determinasi Tanaman

Determinasi dilakukan di Laboratorium Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan Jurusan Biologi Universitas Muhammadiyah Surakarta.Buku yang digunakan

sebagai acuan determinasi tanaman adalah Taksonomi Tumbuhan Spermatophyta

karangan Tjiptrosoepomo (2007) serta Flora karangan Van Steenis (2005).

2. Pembuatan Ekstrak Bunga Kembang Sepatu

Pembuatan ekstrak bunga kembang sepatu menggunakan metode ekstraksi

maserasi. Maserasi dilakukan selama 3 hari dengan pengadukan setiap 24 jam. Setelah 3

hari ekstrak ditampung dan pelarut etanol 70% diganti dengan yang baru. Hasil maserasi

dipekatkan dengan rotary evaporator sehingga diperoleh ekstrak kental. Kemudian

dipekatkan kembali diatas waterbath hingga didapatkan ekstrak dengan kekentalan yang

diinginkan.
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3. Uji ekstrak etanolik bunga kembang sepatu

Uji meliputi organoleptis, sifat fisik ekstrak (viskositas, daya lekat dan daya sebar)

dan susut pengeringan

4. Pembuatan gel ekstrak etanolik bunga kembang sepatu (Hibiscus rosa-sinensis Linn)

dengan gelling agent carbomer 934

Carbomer didispersikan terlebih dahulu ke dalam 50 mL akuades dan diaduk hingga

terbentuk basis gel, kemudian ditambahkan metil paraben (sebelumnya dilarutkan dengan

etanol 96 %) dan gliserin kemudian diaduk sampai homogen. Ekstrak bunga kembang

sepatu dimasukkan ke dalam basis gel tersebut dan diaduk hingga homogen. Sisa akuades

ditambahkan sampai berat gel menjadi 100 gram. Sediaan gel yang didapat disimpan pada

yang wadah yang tertutup rapat.

5. Evaluasi sediaan gel

Evaluasi sediaan gel yang dilakukan meliputi uji sifat fisik yaitu uji organoleptis, uji

viskositas, uji pH, uji daya sebar, uji daya lekat, serta uji aktivitas antibakteri terhadap

Staphyloccocus aureus.

Analisis Data

Data yang didapat dari hasil evaluasi sediaan gel (viskositas, daya sebar, daya lekat, pH)

serta diameter zona hambat dianalisis dengan korelasi regresi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Determinasi Tanaman

Hasil determinasi tanaman bunga kembang sepatu menurut buku acuan “Taksonomi

Tumbuhan Spermatophyta” karangan Tjitrosoepomo (2007)adalah :

1b, 2b, 3b, 4b, 6b, 7b, 9b, 10b, 11b, 12b, 13b, 14a, 15a, 109b, 119b, 120b, 128b, 129b,

135b, 136b, 139b, 140b, 142b, 143b, 146b, 154b, 155b, 156b, 162b, 163b, 167b, 169b,

171a, 172b, 173b, 174b, 176a,  Familia : Malvaceae

1a, 2b, 3b,...............................................  Genus  : Hibiscus

1a, 2a, 3b, ....................................................  Spesies : Hibiscus rosa-sinensis. L

Berdasarkan hasil determinasi tersebut menunjukkan bahwa bunga tanaman uji

yang digunakan benar bunga tanaman kembang sepatu (Hibiscus rosa-sinensis.L).

2. Ekstraksi Bunga Kembang Sepatu

Bunga kembang sepatu yang digunakan berasal dari desa Ngaringan, kabupaten

Grobogan, Jawa Tengah.Berat basah bunga kembang sepatu adalah 4.620 gram. Setelah

dikeringkan berat bunga kembang sepatu menjadi 3.300 gram dan setelah proses maserasi

didapatkan ekstrak kental kembang sepatu sebanyak 1.335 gram (40% b/b).
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3. Identifikasi Ekstrak Etanol Kembang Sepatu

Hasil identifikasi organoleptis ekstraksi bunga kembang sepatu adalah bau khas

bunga kembang sepatu, warna ekstrak merah tua dengan bentuk kental.
Tabel 1. Uji Sifat Fisik Ekstrak Etanol Bunga Kembang Sepatu

Uji Fisik Hasil Pengujian

Viskositas 637,5 dPa.s

Daya Lekat 18,37 detik

Daya Sebar 4,01 cm

pH 6

Susut Pengeringan 36,44%

Pada Tabel 1 didapatkan hasil viskositas ekstrak sebesar 637,5 dPa.S yang

menunjukkan bahwa viskositas ekstrak besar yaitu ekstrak memiliki bentuk yang kental.

Makin kental suatu cairan makin besar viskositasnya (Sinko, 2011). Viskositas sendiri

dapat mempengaruhi hasil dari daya sebar dan daya lekat ekstrak. Uji daya lekat yaitu

18,37 detik yang menunjukkan kelekatan ekstrak lama dan daya sebar yang cukup rendah,

hal tersebut dapat mempengaruhi kenyamanan serta keefektifan penggunaan ekstrak

secara langsung pada kulit. Pada uji pH didapatkan pH ekstrak 6, masih dalam range pH

kulit yaitu 4,5-7,5. Untuk produk kosmetika yang memiliki pH sangat asam atau sangat

basa dapat menyebabkan kulit teriritasi (Poorahmary & Kermany, 2010), sehingga

ekstrak tidak mengiritasi atau dapat digunakan langsung pada kulit, sedangkan uji susut

pengeringan didapatkan 36,44% dengan menggunakan oven selama tiga hari.

4. Gel Ekstrak Etanolik Bunga Kembang Sepatu

Gambar 1. Hasil formulasi gel ekstrak etanolik bunga kembang sepatu
Keterangan:

F1 : Formula gel ekstrak etanolik bunga kembang sepatu basis carbomer 934 dengan konsentrasi 1%
F2 : Formula gel ekstrak etanolik bunga kembang sepatu basis carbomer 934 dengan konsentrasi 1,5%
F3 : Formula gel ekstrak etanolik bunga kembang sepatu basis carbomer 934 dengan konsentrasi 2%
K1 : Formula gel basis carbomer 934 dengan konsentrasi 1%
K2 : Formula gel basis carbomer 934 dengan konsentrasi 1,5%
K3 : Formula gel basis carbomer 934 dengan konsentrasi 2%

F1 F2 F3 K1 K2 K3
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Pembuatan sediaan gel carbomer 934 pada penelitian ini mengacu dari Goeswin,

2008 sebagaimana terlihat pada tabel 2.
Tabel 2. Formula acuan gel carbomer 934

Formula                                               Berat (g)

Carbomer 934                                             1
Metil Paraben                                             0,2
Gliserin                                                       5
Trietanolamin                                             1
Akuades ad                                                100

Formula modifikasi sediaan gel carbomer 934 ekstrak etanolik bunga kembang

sepatu pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.
Tabel 3. Formula modifikasi gel ekstrak etanolik bunga kembang sepatu dengan  perbedaan penambahan carbomer 934

sebagai gelling agent

Bahan
Formula (g)

F 1 F 2 F 3 K 1 K 2 K 3

Ekstrak 15 15 15 - - -
Metil  paraben  0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Carbomer 934 1% 1,5% 2% 1% 1,5% 2%
Trietanolamin 1 1 1 1 1 1
Gliserin 5 5 5 5 5 5

Akuades ad 100 100  100  100  100  100

Keterangan:

F1 : Formula gel ekstrak etanolik bunga kembang sepatu basis carbomer 934 dengan   konsentrasi 1%
F2 : Formula gel ekstrak etanolik bunga kembang sepatu basis carbomer 934 dengan konsentrasi 1,5%
F3 : Formula gel ekstrak etanolik bunga kembang sepatu basis carbomer 934 dengan konsentrasi 2%
K1    : Formula gel basis carbomer 934 dengan konsentrasi 1%
K2 : Formula gel basis carbomer 934 dengan konsentrasi 1,5%
K3 : Formula gel basis carbomer 934 dengan konsentrasi 2%

Cara pembuatan sediaan gel

Carbomer didispersikan terlebih dahulu ke dalam 50 mL akuades dan diaduk hingga

terbentuk basis gel, kemudian ditambahkan metil paraben (sebelumnya dilarutkan dengan

etanol 96 %) dan gliserin kemudian diaduk sampai homogen. Ekstrak bunga kembang

sepatu dimasukkan ke dalam basis gel tersebut, ditambah trietanolamin dan diaduk hingga

homogen. Sisa akuades ditambahkan sampai berat gel menjadi 100 gram. Sediaan gel

yang didapat disimpan pada  yang wadah yang tertutup rapat.

Uji fisik sediaan gel ekstrak etanolik

1. Uji organoleptis

Uji organoleptis sediaan gel dilakukan pengamatan terhadap warna, bentuk, bau

dari sediaan gel yang didapatkan secara visual. Uji organoleptis gel diamati secara visual
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dengan mengamati konsistensi, warna dan bau gel. Gel tanpa penambahan ekstrak

berwarna bening sedangkan dengan penambahan ekstrak etanolik bunga kembang sepatu

dihasilkan gel berwarna merah tua. Penambahan ekstrak etanolik bunga kembang sepatu

juga menyebabkan adanya bau khas bunga kembang sepatu pada sediaan gel. Konsistensi

danintensitas  warna gel tidak berubah dengan adanya bahan tambahan dan peningkatan

konsentrasi basis carbomer 934. Hasil ujinya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Hasil uji organoleptis gel ekstrak etanolik bunga kembang sepatu

Uji sifat fisik

Formula Warna Bau Viskositas pH Homogenitas

F 1   merah tua
khas kembang sepatu kental 7 homogen

F 2 merah tua
khas kembang sepatu kental 7 homogen

F 3  merah tua
khas kembang sepatu kental 7 homogen

K 1
bening tidak berbau kental 7 homogen

K 2
bening tidak berbau kental 7 homogen

K 3
bening tidak berbau kental 7 homogen

Keterangan:

F1 : Formula gel ekstrak etanolik bunga kembang sepatu basis carbomer 934 dengan   konsentrasi 1%
F2 : Formula gel ekstrak etanolik bunga kembang sepatu basis carbomer 934 dengan konsentrasi 1,5%
F3 : Formula gel ekstrak etanolik bunga kembang sepatu basis carbomer 934 dengan konsentrasi 2%
K1    : Formula gel basis carbomer 934 dengan konsentrasi 1%
K2 : Formula gel basis carbomer 934 dengan konsentrasi 1,5%
K3 : Formula gel basis carbomer 934 dengan konsentrasi 2%

2. Viskositas sediaan

Pada sediaan dengan basis yang sama, semakin tinggi konsentrasi basis gel yang

digunakan maka semakin besar pula viskositasnya. Viskositas merupakan tahanan dari

suatu cairan yang mengalir, semakin besar  tahanan, maka semakin besar pula

viskositasnya (Sinko, 2011)
Tabel 5. Hasil uji sifat fisik viskositas gel ekstrak etanolik bunga kembang sepatu

Viskositas Carbomer 934  1% Carbomer 934  1,5% Carbomer 934 2% Rata-rata ± SD

replikasi 1 150 200 250
150 ± 0

replikasi 2 150 200 250
200 ± 0

replikasi 3 150 200 250
250 ± 0
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Berikut ini adalah gambar korelasi regresi antara konsentrasi carbomer 934 dengan

viskositas gel ekstrak etanolik bunga kembang sepatu:

Gambar 2. Hasil korelasi regresi antara konsentrasi carbomer dengan viskositas gel ekstrak etanolik bunga kembang
sepatu

Dapat dilihat pada gambar 3 bahwa penambahan konsentrasi carbomer 934

meningkatkan viskositas gel. Hal ini terjadi karena adanya netralisasi pada sediaan gel

dengan penambahan trietanolamin. Carbomer terdispersi dalam air untuk membentuk

larutan koloid asam mempunyai viskositas yang rendah. Penetralan gel akan

menghasilkan gel yang sangat kental. Viskositas netralisasi gel carbomer tinggi pada pH

6-11, dan viskositas akan menurun jika pH kurang dari 3 atau lebih besar dari 12 (Madan

& Singh, 2010). Uji viskositas ini berfungsi untuk mengetahui bentuk konsistensi dari

sediaan gel ekstrak etanolik bunga kembang sepatu.

Hasil korelasi regresi didapat persamaan y = 50x + 100, menunjukkan adanya

pengaruh terhadap viskositas gel dengan nilai R2 =  1.  R2 merupakan persentase dari

variabel tidak bebas Y yang dipengaruhi oleh variable X, sehingga pengaruh peningkatan

konsentrasi carbomer 934 memberikan pengaruh sebesar 100%, dengan nilai slope

positif, yaitu 1, artinya semakin tinggi konsentrasi carbomer dapat meningkatkan

viskositas gel,  meningkatnya viskositas ini karena carbomer dapat mengembang ketika

terdispersi dalam air membentuk suatu koloid (Madan & Singh, 2010).

3. Daya Sebar Sediaan

Salah satu sifat basis yang baik adalah yang memiliki daya sebar yang baik dan

mudah dioleskan karena basis merupakan faktor yang menentukan kecepatan pelepasan

obat yang nantinya akan mempengaruhi khasiat obat. Daya sebar merupakan bagian dari

psikoreologi yang  dapat dijadikan sebagai parameter acceptabilitas (Niyaz et al.,  2010).

Tujuan dilakukannya uji daya sebar untuk mengetahui kecepatan penyebaran dan

kelunakan dari sediaan gel.
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Tabel 6. Hasil uji sifat fisik daya sebar gel ekstrak etanolik bunga kembang sepatu

Daya sebar Carbomer 934  1% Carbomer 934   1,5% Carbomer 934   2%

0 3.3 3.2 2.95

50 3.93 3.4 3.35

100 4.1 3.7 3.4

150 4.55 3.9 3.6

200 4.85 4.3 3.8

250 5.35 4.6 4.05

rata-rata 4.35 3.85 3.53

sd 0.73 0.53 0.38
Berikut ini adalah gambar korelasi regresi antara konsentrasi carbomer 934 dengan

daya sebar gel ekstrak etanolik bunga kembang sepatu:

Gambar 3. Hasil korelasi regresi antara konsentrasi carbomer dengan daya sebar gel ekstrak etanolik bunga kembang
sepatu

Gambar 3 menunjukkan bahwa daya penyebaran gel dengan pemberian beban yang

sama pada masing-masing formula menunjukkan semakin tinggi konsentrasi carbomer

934 maka luas penyebarannya semakin menurun pada masing-masing formula. Hasil

analisis korelasi regresi  didapat persamaan yaitu y = - 0,82x +  5,14 terhadap daya sebar

gel menunjukkan bahwa konsentrasi carbomer berpengaruh terhadap luas area

penyebaran gel dengan nilai slope negatif, yaitu - 0,82, yang artinya semakin tinggi

konsentrasi carbomer maka luas area penyebaran gel semakin kecil. Pengaruh

penambahan carbomer 934 terhadap daya penyebaran gel ekstrak etanolik bunga

kembang sepatu yaitu sebesar 98,4% yang ditunjukkan dengan nilai R2 = 0,984.

Meningkatnya konsentrasi carbomer akan meningkatkan viskositas dan menurunkan luas

daya sebar sediaan sehingga gel sulit untuk menyebar.

4. Daya Lekat Sediaan

Daya lekat adalah kemampuan gel untuk melapisi permukaan kulit secara kedap,

tidak menyumbat pori-pori serta tidak menyumbat fungsi fisiologis kulit. Semakin lama

gel  yang melekat pada kulit maka semakin banyak zat aktif yang berdifusi ke dalam

kulit, sehingga semakin efektif dalam penggunaannya (Voigt, 1984).
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Tabel 7. Hasil uji sifat fisik daya lekat gel ekstrak etanolik bunga kembang sepatu
Daya
lekat Carbomer 934 1% Carbomer 934 1,5% Carbomer 934  2%

Rata-rata ± SD

replikasi
1 1.44 3.25 4.94

1,48 ± 0,15

replikasi
2 1.35 3.37 4.28

3,46 ± 0,26

replikasi
3 1.65 3.75 4.34

4,52 ± 0,36

Berikut ini adalah gambar korelasi regresi antara konsentrasi carbomer 934 dengan

daya lekat gel ekstrak etanolik bunga kembang sepatu:

Gambar 4. Hasil korelasi regresi antara konsentrasi carbomer dengan daya lekat gel ekstrak etanolik bunga kembang
sepatu

Gambar 4 menunjukkan hasil analisis korelasi regresi  didapat persamaan yaitu y =

3,04x – 1,406 yang menunjukkan bahwa konsentrasi carbomer 934 berpengaruh terhadap

waktu melekat gel. Daya melekat gel  sebesar 97%, ditunjukkan dengan nilai R2 = 0,970.

Semakin tinggi konsentrasi carbomer 934 maka waktu melekat gel semakin lama yang

ditunjukkan dengan nilai slope = 3,04. Semakin lama waktu melekat gel maka gel  juga

akan melekat semakin lama pada kulit sehingga akan semakin banyak zat aktif dari gel

yang diabsorbsi oleh kulit. Hasil uji daya lekat setiap formula menunjukkan dengan

meningkatnya konsentrasi carbomer 934  maka waktu melekat gel semakin lama. Hal ini

terjadi karena carbomer 934  membentuk koloid dengan penambahan air panas (Rowe et

al., 2009). Koloid terbentuk karena zat terdispersinya (carbomer 934) mengabsorbsi

medium pendispersinya (air) sehingga menjadi kental dan bersifat lengket, maka dapat

disimpulkan dengan meningkatnya konsentrasi carbomer 934  koloid yang terbentuk akan

semakin banyak sehingga meningkatkan daya lekatnya.

5. Antibakteri Gel

Uji daya hambat gel dilakukan dengan menggunakan metode difusi padat yaitu

dengan menanam sedian gel dalam media Mueller hinton yang telah diberi bakteri

Staphylococcus aureus. Uji antibakteri gel ektrak etanolik bunga kembang sepatu dengan
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metode sumuran diisi gel sebanyak 0,1 gram dan diinkubasi pada suhu 37oC selama 24

jam.

Gambar 4. Gambar diameter zona hambat antibakteri gel ekstrak etanolik bunga kembang

Sepatu

Keterangan:

F1 : Formula gel ekstrak etanolik bunga kembang sepatu basis carbomer 934 dengan   konsentrasi 1%
F2 : Formula gel ekstrak etanolik bunga kembang sepatu basis carbomer 934 dengan konsentrasi 1,5%
F3 : Formula gel ekstrak etanolik bunga kembang sepatu basis carbomer 934 dengan konsentrasi 2%
K1 : Formula gel basis carbomer 934 dengan konsentrasi 1%
K2 : Formula gel basis carbomer 934 dengan konsentrasi 1,5%
K3 : Formula gel basis carbomer 934 dengan konsentrasi 2%
K+ : Kontrol positif gel bioplacenton

Tabel 8. Hasil uji sifat fisik antibakteri Staphylococcus aureus

gel ekstrak etanolik bunga kembang sepatu

Daya
antibakteri Carbomer 934 1% Carbomer 934 1,5% Carbomer 934 2% Rata-rata ± SD

replikasi 1 14 14 13.67
14 ± 0

replikasi 2 14 13.67 14
13,78 ± 0,15

replikasi 3 14 13.67 14
13,89 ± 0,15

Hasil percobaan gel uji memiliki aktivitas antibakteri yang ditunjukkan oleh adanya

zona radikal yaitu suatu daerah disekitar sumuran dimana bakteri dihambat oleh

antibakteri. Terbentuknya zona hambat di sekitar sumuran membuktikan bahwa gel

ekstrak etanolik bunga kembang sepatu dapat bersifat antibakteri terhadap bakteri

Staphylococcus aureus yang merupakan salah satu bekteri penyebab bisul, sehingga gel

ini bisa digunakan sebagai obat bisul ataupun penyakit kulit lainnya. Pada uji

ditambahkan kontrol negatif yaitu basis tanpa penambahan ekstrak etanolik kembang

sepatu untuk setiap formula dan juga kontrol positif yaitu gel bioplacenton yang ada di

pasaran untuk membandingkan daya hambat yang dihasilkan oleh sediaan.
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Gambar 5. Hasil korelasi regresi antara konsentrasi carbomer dengan daya hambat anti bakteri
Hasil analisis korelasi regresi terhadap aktivitas antibakteri dari gambar 7 didapat

persamaan y = -0,11x + 14,05 dengan R2 = 0,25 yang menunjukkan bahwa konsentrasi

carbomer 934 tidak berpengaruh terhadap luas area penyebaran gel, hal ini dikarenakan

adanya perbedaan kecepatan penyebaran difusi pada masing-masing formula sehingga

zona hambat antibakteri hasilnya tidak sesuai yang diinginkan. Sesuai teori semakin

tinggi konsentrasi carbomer 934 maka viskositas sediaan gel akan semakin kental

sehingga bakteri Staphylococcus aureus akan sulit untuk berdifusi, yang berakibat pada

penurunan diameter zona hambat antibakteri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan:

1. Semakin tinggi konsentrasi carbomer 934 (gelling agent) maka semakin tinggi pula

viskositas, daya lekat, dan semakin turun daya sebarnya.

2. Semakin tinggi konsentrasi carbomer 934 (gelling agent) tidak berpengaruh terhadap

zona hambat antibakteri.

Saran

Perlu dilakukan uji stabilitas fisik untuk penelitian lebih lanjut dan uji

acceptabilitas (syarat diterima)  pada kulit manusia untuk mengetahui efektivitas dan

keamanannya jika digunakan pada kulit manusia.
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