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ABSTRAK 

Patikan kebo (Euphorbia hirta L.) digunakan dalam pengobatan tradisional untuk 
pengobatan luka terbuka. Pseudomonas aeruginosa merupakan salah satu penyebab infeksi 
pada luka bakar. Pengurangan tingkat hambatan dapat dilakukan dengan meningkatkan 
efektivitas penggunaan pada kulit dengan memformulasi dalam sediaan gel HPMC. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi konsentrasi HPMC didalam gel 
terhadap sifat fisik, stabilitas fisik dan aktivitas terhadap Pseudomonas aeruginosa. Ekstraksi 
secara maserasi menggunakan etanol 96%. Ekstrak diformulasikan dalam basis HPMC. 
Formula sediaan gel dibuat dengan HPMC 8%, 10% dan 12% dengan kadar ekstrak yang 
digunakan 6%. Uji mikrobiologi dengan mengukur diameter zona hambat gel ekstrak herba 
patikan kebo terhadap Pseudomonas aeruginosa. Analisis data menggunakan uji anova satu 
jalan. Hasil penelitian sifat fisik gel menunjukkan dengan peningkatan konsentrasi HPMC 
dapat 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 selama 
penyimpanan. Gel HPMC 8% memiliki aktivitas antibakteri paling baik dibandingkan 10% 
dan 12%, dengan zona hambat secara berturut-turut 9,00 ± 0 mm, 8,50 ± 0,58 mm, 8,33 ± 
0,58 mm. 
 
Kata kunci : Pseudomonas aeruginosa, gel, ekstrak herba patikan kebo, HPMC 

 

ABSTRACT 
 

Patikan Kebo (Euphorbia hirta L.) is used in traditional medicine for treatment of open 
wounds. Pseudomonas aeruginosa is one of the causes of burns infections.  
Reduction level of obstacles can be done by increasing the effectiveness of the use on the skin 
with a gel HPMC. This study aimed to determine the effect of variations in the concentration 
of HPMC in the gel on physical, physical stability and activity against 
Pseudomonas aeruginosa. Extraction by maceration using 96% ethanol. Extracts were 
formulated with a base HPMC. Gels were made with HPMC 8%, 10% and 12% containing 
6%. Of extracts microbiological test was evaluated by measuring the diameter of inhibition 
zone of gel herbal extracts patikan kebo against Pseudomonas aeruginosa. Analysis of the 
data with one way ANOVA test. The results of physical properties of the gel showed the high 
concentration of HPMC increased viscosity gel, gel adhesion and lower dispersive power gel, 
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but does not affect the organoleptic and pH gel. The results showed that the gel physical 
stability with variations in the concentration of HPMC gel is stable during storage. HPMC 
gel 8% had a better antibacterial activity compared to 10% and 12%, with inhibition zones 
9,00 ± 0 mm, 8,50 ± 0,58 mm, 8,33 ± 0,58 mm, respectively. 
Key words : Pseudomonas aeruginosa, gel, extract of  Euphorbia hirta L,  HPMC 

PENDAHULUAN 

Patikan kebo (Euphorbia hirta Linn.) adalah salah satu tanaman yang dapat dibuat 

obat. Patikan kebo berasal dari Amerika Tengah dan secara luas dibudidayakan di seluruh 

daerah tropis, terutama di barat, tengah, dan timur Afrika (Adedapo et al., 2005). Di timur, 

tengah, dan barat Afrika, tanaman ini digunakan untuk mengobati asma, bisul, luka kulit dan 

luka infeksi, dan dapat pula digunakan sebagai antipruritik, antispasmodik, diuretik, obat 

penurun panas, dan pencahar (Abubakar, 2009). Antimikroba yang berasal dari tumbuhan 

memiliki potensi besar dalam terapi. Tumbuhan ini efektif dalam pengobatan penyakit infeksi 

dan dapat mengurangi efek samping (Bakkiyaraj & Pandiyaraj, 2011; Suresh et al., 2008).  

Hasil penelitian Ogbulie et al. (2007) dan Bakkiyaraj & Pandiyaraj (2011) 

menyebutkan bahwa herba patikan kebo dapat menghambat pertumbuhan bakteri 

Pseudomonas aeruginosa. Ngemenya et al. (2006) dan Suresh et al. (2008) menyebutkan 

bahwa ekstrak daun patikan kebo juga mampu menghambat bakteri Pseudomonas 

aeruginosa. Jyothirmayi et al. (2011) menyebutkan pula bahwa biji Euphorbia hirta Linn. 

dalam pelarut metanol dan kloroform dapat menghambat bakteri Pseudomonas aeruginosa. 

Ekstrak etanol patikan kebo mengandung  alkaloid, tanin dan flavonoid. Senyawa-senyawa 

tersebut memiliki aktivitas antibakteri (Ogbulie, 2007). 

Pseudomonas aeruginosa mampu menginfeksi berbagai bagian tubuh. Bakteri 

tersebut merupakan salah satu penyebab infeksi pada luka bakar (Jawetz et al., 2008). 

Meskipun terdapat kemajuan dalam penatalaksanaan fisiologis dan metabolik, sepsis tetap 

merupakan penyebab utama mortalitas dan morbiditas (Susan et al., 2000). Dewasa ini telah 

dikembangkan formulasi komponen aktif dari tumbuhan dan mengubahnya ke dalam sediaan 

yang sesuai. Gel lebih banyak disukai karena bentuk sediaan yang menarik. Gelling agent 

berperan sebagai cosolvent pada molekul obat dan meningkatkan kelarutan obat dalam 

matrik. Massa gel yang baik harus dapat menyerap obat dengan optimal (Vasudevan et al., 

2011).  

HPMC secara luas digunakan dalam industri farmasetika. HPMC diketahui memiliki 

stabilitas yang baik bahkan setelah paparan panas dan kondisi lembab tidak ada perubahan 

yang signifikan diamati dalam kehomogenitasan, pH, kejernihan, tekstur profil analisis dan 

rheologi sifat gel HPMC (Dhawan et al., 2009). Zat pembawa yang dipilih untuk obat topikal 
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akan sangat mempengaruhi absorpsi obat, dan zat pembawa itu sendiri dapat memiliki efek 

yang menguntungkan pada kulit jika dipilih dengan tepat. Pengurangan tingkat hambatan 

melalui membran penghalang dapat dilakukan dengan meningkatkan efektivitas penggunaan 

pada kulit dengan memformulasi dalam sediaan gel dengan basis HPMC. Formulasi gel 

ekstrak etanol herba patikan kebo dengan gelling agent HPMC belum pernah dilakukan 

penelitian sebelumnya. 

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan penelitian untuk memformulasikan 

ekstrak etanol herba patikan kebo berupa gel dengan gelling agent HPMC dan menguji 

aktivitas antibakteri terhadap bakteri Pseudomonas aeruginosa. 

METODE PENELITIAN 

Alat dan Bahan 

Alat : timbangan analitik (Ohaus), corong Buchner, cawan porselin, vacuum rotary 

evaporator (Heidolph), RION Viskometer VT-04E, cawan petri, ose steril, lampu spiritus, 

mikro pipet (Socorex), Laminar Air Flow (LAF) (Astari Niagara), inkubator (Memmert), 

incubator shaker (New Brunswick), mikroskop (Olympus), stopwatch, autoclave (My Life 

MA652), oven (BINDER), termometer,  alat-alat gelas (Pyrex), dan rak tabung. 

Bahan : herba patikan kebo (Euphorbia hirta L.), etanol 96%, cat Gram A, B, C, dan D, 

HPMC SH 90 (Bate Chemical Co.Ltd.), metilparaben (Bate Chemical Co.Ltd.), 

propilparaben (Bate Chemical Co.Ltd.), propilen glikol (Bate Chemical Co.Ltd.), bakteri 

Pseudomonas aeruginosa, Mueller Hinton (Oxoid), Brain Heart Infussion (Oxoid), dan 

Bioplasenton (Kalbe Farma). 

Jalannya Penelitian 

Herba Patikan Kebo 

Pembuatan ekstrak etanol herba patikan kebo dilakukan dengan cara maserasi ditambahkan 

7,5 liter etanol 96% selama 72 jam. 

Gel ekstrak etanol herba patikan kebo  
Tabel 1. Formula gel ekstrak etanol herba patikan kebo 

Bahan Satuan Formula 
I II III VI 

Ekstrak etanol herba patikan kebo gram - 6 6 6 
HPMC gram 8 8 10 12 

Metilparaben gram 0,2 0,2 0,2 0,2 
Propilparaben gram 0,2 0,2 0,2 0,2 
Propilen glikol mL 15  15 15 15 

Akuades mL 76,6 70,6 68,6 66,6 
Akuades dipanaskan hingga mendidih, kemudian diangkat dan HPMC dikembangkan di 

dalamnya selama 15 menit, setelah mengembang ditambahkan metilparaben dan 
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propilparaben yang telah dilarutkan dalam propilen glikol sedikit demi sedikit sambil terus 

digerus sampai homogen, lalu dipindahkan ke dalam gelas Beaker yang berisi ekstrak, 

kemudian ditambahkan akuades (Suardi et al., 2008). 

Uji Mikrobiologi 

Sterilisasi alat dan bahan menggunakan autoclave dan oven. Pewarnaan bakteri 

menggunakan cat Gram dan dilihat di mikroskop dengan perbesaran 1000x. Kemudian 

membuat suspensi bakteri dan konsentrasinya disamakan standar Mc Farland 108 CFU/mL. 

Sebanyak 200 μL suspensi bakteri diambil kemudian diratakan pada media agar. Pada agar 

tersebut dibuat sumuran berdiameter 6 mm menggunakan cork borer. Sumuran dibuat tegak 

lurus dengan permukaan media dengan kedalaman sama yaitu sebesar 0,1 gram. Kemudian 

diinkubasi pada suhu 370C selama 18-24 jam, hasilnya dibaca dengan mengukur diameter 

zona hambat. 

Kontrol kualitas sediaan gel ekstrak etanol herba patikan kebo 

Evaluasi sediaan gel meliputi viskositas, daya sebar, daya lekat, pengukuran pH, 

organoleptis, dan stabilitas. 

Analisis Data 

 Data hasil evaluasi sediaan gel (daya sebar dan daya lekat) dan pengukuran diameter zona 

hambat dianalisis dengan ANOVA dan dilanjutkan dengan uji t dengan taraf kepercayaan 

95%. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Penyarian Serbuk Herba Patikan Kebo 

Maserasi sampel dilakukan dengan menggunakan etanol 96% karena merupakan 

penyari yang paling optimal dengan parameter kadar fenolik dan flavonoid (Agustiningsih et 

al., 2010). Penyarian 600 gram serbuk herba patikan kebo didapatkan ekstrak kental berwarna 

hijau kehitaman sebesar 102,58 gram dan didapatkan rendemen ekstrak sebesar  17,10% b/b.  

2. Identifikasi Ekstrak Etanol Herba Patikan Kebo 

Hasil identifikasi ekstrak etanol herba patikan kebo dapat dilihat pada tabel 2.  
Tabel 2. Sifat fisik ekstrak etanol herba patikan kebo 

Sifat fisik Hasil pemeriksaan 

Warna dan bau Hijau kehitaman berbau patikan kebo 

pH 4 

Viskositas 900 dPa-s 

Daya lekat 45,33 detik 

Luas penyebaran 10,26  cm2 
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Hasil uji sifat fisik ekstrak menunjukkan visikositas ekstrak yang cukup tinggi sebesar 

900 dPa-s, hal ini 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 dikhawatirkan dapat mengiritasi 

kulit. 

3. Uji Optimasi Konsentrasi Gelling agent 

Ekstrak etanol herba patikan kebo diformulasikan ke bentuk sediaan gel karena lebih 

banyak disukai karena bentuk sediaan yang menarik seperti melekat dengan baik, mudah 

digunakan, mudah meresap dan tidak berminyak mengandung air sehingga menimbulkan rasa 

dingin di kulit. Peningkat penetrasi yang efektif dapat meningkatkan koefisien difusi obat ke 

dalam stratum corneum dengan cara mengganggu sifat penghalangan dari stratum corneum 

(Williams & Barry, 2004 cit Sukmawati & Suprapto, 2010). Oleh karena itu dibuat suatu 

formulasi sediaan transdermal berbentuk gel, sehingga akan lebih aman dan nyaman dalam 

penggunaannya. Penggunaan HPMC sebagai gelling agent telah diketahui memiliki stabilitas 

yang baik selama penyimpanan. HPMC yang digunakan pada penelitian ini ialah HPMC SH 

90 tipe 2208. Konsentrasi HPMC tipe ini untuk sediaan gel berkisar 4%-12%. (Rogers, 

2009). Setelah dilakukan percobaan yang sesuai menjadi sediaan gel untuk ekstak etanol 

herba patikan kebo yaitu konsentrasi 8%, 10%, dan 12%.  

 Penelitian Ogbulie et al. (2007) menunjukkan bahwa ekstrak etanol herba patikan 

kebo dapat menghambat pertumbuhan bakteri Pseudomonas aeruginosa dengan 200 mg/ml 

zona hambat yang dihasilkan sebesar 11,3 mm. Setelah dilakukan uji pendahuluan, zona 

hambat sebesar 11 mm diperoleh pada 6% ekstrak etanol herba patikan kebo, sehingga pada 

penelitian digunakan ekstrak etanol herba patikan kebo sebesar 6%. 

4. Hasil Uji Sifat Fisik Gel 

 Uji sifat fisik gel dilakukan untuk mengetahui karakteristik dari sediaan gel ekstrak 

etanol herba patikan kebo. Uji sifat fisik meliputi organoleptis, uji viskositas, uji daya 

melekat, uji daya menyebar, dan uji stabilitas.  

1. Hasil uji organoleptis 

Pemeriksaan organoleptis sediaan gel dilakukan secara visual meliputi warna, bau, dan 

konsistensi (Handayani et al., 2012). 
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Tabel 2.  Hasil uji organoleptis dan pH gel ekstrak etanol herba patikan kebo 

Uji Sifat Fisik Formula 
K (-) F1 F2 F3 

Konsistensi Kental Kental Kental Kental 
Warna Bening Hijau kehitaman Hijau kehitaman Hijau kehitaman 

Bau Tidak berbau Patikan kebo Patikan kebo Patikan kebo 
pH 5 5 5 5 

 
Keterangan :   
K (-) : kontrol HPMC (8%) 
F1 : ekstrak 6 % + HPMC 8% 
F2 : ekstrak 6 % + HPMC 10% 
F3      : ekstrak 6 % + HPMC 12 %  
     

Gel tanpa penambahan ekstrak berwarna bening namun dengan penambahan ekstrak 

patikan kebo dihasilkan gel berwarna hijau kehitaman dan sulit dituang. Penambahan ekstrak 

patikan kebo menyebabkan adanya bau khas patikan kebo pada sediaan gel. Intensitas 

konsistensi dan warna gel tidak berubah dengan adanya bahan tambahan dan peningkatan 

konsentrasi HPMC. Semua formula memiliki pH yang sama yaitu 5. Hal ini menunjukkan 

bahwa gel ekstrak etanol herba patikan kebo mempunyai pH sesuai kulit yaitu 5-6,5 sehingga 

dapat digunakan untuk kulit. Peningkatan konsentrasi HPMC tidak mempengaruhi pH gel, 

baik formula kontrol maupun formula uji.   

2. Hasil uji viskositas 

Uji viskositas dilakukan untuk mengetahui mudah tidaknya obat diolesi pada kulit, 

semakin rendah nilai viskositas maka semakin mudah obat dioleskan pada permukaan kulit. 

Ga
mbar 1. Grafik hubungan variasi konsentrasi HPMC dengan viskositas gel 

Keterangan : 
K(-) : kontrol HPMC (8%) 

 
Hasil uji viskositas didapatkan hasil gel kontrol memiliki viskositas paling besar 

dibanding formula 8%, 10%, dan 12%. Gel kontrol berupa gelling agent tanpa ekstrak. 

Penambahan ekstrak menurunkan viskositas gel. Ekstrak etanol herba patikan kebo memiliki 
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pH 4, sehingga penambahan ekstrak ke dalam gelling agent, sediaan bersifat lebih asam yang 

mengakibatkan jumlah gugus hidroksil yang terionkan berkurang sehingga terjadi tolak-

menolak antar gugus hidroksil yang menyebabkan pengembangan struktur HPMC menurun 

(Sari & Isadiartuti, 2006). Hal tersebut yang menyebabkan penurunan viskositas gel dengan 

penambahan ekstrak. Viskositas sediaan berbanding terbalik dengan difusinya (Sukmawati & 

Suprapto, 2010). Pelepasan obat secara signifikan berkurang karena konsentrasi HPMC 

meningkat. Jenis gelling agent yang mempunyai viskositas tinggi menyebabkan koefisien 

difusi suatu obat dalam basis menjadi rendah, sehingga pelepasan obat dari basis akan kecil.  

3. Hasil uji daya lekat 

Uji daya lekat dilakukan untuk mengetahui pelekatan gel di permukaan kulit. Uji daya 

lekat gel dievaluasi dengan melihat waktu melekat gel dengan alat uji daya lekat. HPMC 

akan membentuk sistem koloid apabila dilarutkan di dalam air. Koloid liofilik umumnya 

adalah molekul-molekul organik yang dapat dilarutkan dengan molekul dari fase pendispersi 

(Allen et al., 2005). HPMC bersifat non toksik dan memiliki kemampuan untuk mengikat air 

yang baik (Rogers, 2009). Gel dapat terbentuk dari zat terdispersi yang mengabsorpsi 

medium pendispersinya akan terjadi koloid yang agak padat sehingga dengan meningkatnya 

konsentrasi HPMC koloid yang terbentuk semakin banyak sehingga meningkatkan daya 

lekatnya. 

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

 
Keterangan : 
K(-) : kontrol HPMC (8%) 
 
Gambar 2 menjelaskan bahwa kontrol, formula 8%, 10%, dan 12% memiliki daya lekat 

yang berbeda seiring dengan bertambahnya konsentrasi gelling agent. Pada sediaan gel 

dengan konsentrasi HPMC 12% waktu melekat yang lebih lama dibanding formula 8% dan 
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10%. Hal ini dipengaruhi oleh viskositas, semakin besar viskositas maka perlekatan akan 

semakin lama. Viskositas berpengaruh terhadap daya lekat dan daya sebar sediaan gel. 

Meningkatnya viskositas gel akan meningkatkan daya lekat dan menurunkan daya sebar gel, 

sehingga pada konsentrasi yang sama, kontrol dan formula 8% memiliki daya lekat yang 

berbeda disebabkan karena perbedaan viskositas. Viskositas formula kontrol lebih besar 

dibandingkan formula 8%. 

Hasil uji statistik dengan metode ANOVA satu jalan menunjukkan bahwa peningkatan 

konsentrasi gelling agent berpengaruh signifikan terhadap peningkatan waktu melekat gel 

dengan hasil nilai signifikansi 0,023 (signifikan p < 0,05). Analisis menggunakan Post Hoc 

test menunjukkan bahwa peningkatan gelling agent konsentrasi 8% dengan gelling agent 

konsentrasi 12% memiliki waktu daya lekat berbeda signifikan, namun formula dengan 

gelling agent konsentrasi 10% menunjukkan waktu daya lekat yang tidak signifikan dengan 

kenaikan konsentrasi 8% dan 12%. 

4. Hasil uji luas penyebaran 

 Uji daya menyebar dilakukan untuk mengetahui penyebaran gel di permukaan kulit. 

Daya sebar gel dapat menentukan adsorpsinya pada tempat pemakaian, semakin baik daya 

sebarnya maka semakin banyak gel yang diadsorpsi. Suatu sediaan lebih disukai bila dapat 

menyebar dengan mudah di kulit, karena pemakaiannya lebih mudah dan lebih nyaman. 

 
Gambar 3. Grafik hubungan antara variasi kosentrasi HPMC dengan luas penyebaran gel 

 
Keterangan : 
K(-) : kontrol HPMC (8%) 
 
Gambar 3 menunjukkan bahwa pada beban yang sama, perbedaan konsentrasi gelling 

agent sediaan menyebabkan perbedaan luas penyebarannya. Pada formula gelling agent 8% 

penambahan ekstrak meningkatkan daya sebar gel karena sediaan lebih encer dibandingkan 
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kontrol mengakibatkan luas penyebaran lebih besar, namun peningkatan basis menurunkan 

luas penyebaran. Sediaan yang memiliki viskositas lebih rendah (lebih encer) menghasilkan 

diameter penyebaran yang lebih besar karena lebih mudah mengalir. Sediaan topikal yang 

baik adalah sediaan yang sifatnya lunak sehingga mudah untuk diaplikasikan ke tempat luka. 

Salah satu sifat gelling agent yang baik adalah memiliki daya sebar yang baik atau mudah 

dioleskan karena basis merupakan faktor yang sangat menentukan kecepatan pelepasan atau 

aksi obat yang nantinya mempengaruhi khasiat atau keberhasilan dari terapi (Sulaiman & 

Kuswahyuning, 2008).  

Sifat mudah menyebar karena gel memiliki komponen yang banyak mengandung gugus 

OH seperti HPMC dan propilen glikol. Peningkatan kemampuan menyebar seiring dengan 

penurunan viskositas sediaan gel. Semakin besar nilai viskositas maka tekanan yang 

dibutuhkan oleh suatu sediaan untuk menyebar semakin besar. Bila tekanan yang diberikan 

sama pada setiap pengukuran formula gel maka semakin kental sediaannya akan 

menyebabkan kemampuan menyebarnya semakin kecil. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 

peningkatan konsentrasi HPMC dapat menurunkan daya sebar gel (Teti & Fina, 2011). 

 Hasil uji statistik dengan metode ANOVA satu jalan menunjukkan bahwa peningkatan 

konsentrasi gelling agent berpengaruh signifikan terhadap peningkatan luas penyebaran gel 

dengan hasil nilai signifikan 0,000 (signifikan p < 0,05). Analisis menggunakan Post Hoc test 

menunjukkan bahwa peningkatan gelling agent HPMC terhadap luas penyebaran gel antar 

formula berbeda signifikan. 

5. Hasil uji stabilitas 

 Pengamatan stabilitas dilakukan tiap satu minggu selama empat minggu penyimpanan 

pada suhu kamar (28-30°C) dengan melakukan pengamatan stabilitas organoleptik dan pH 

gel. Suatu gel dikatakan stabil apabila tidak ada perubahan dalam sifat alirnya. Parameter 

sediaan cair yang stabil secara umum adalah tidak mengalami pemisahan, tidak terbentuk 

endapan dan gumpalan, serta tidak mengalami perubahan warna dan bau (Faizatun et al., 

2008).  

 Tujuan pemeriksaan kestabilan ini adalah untuk menjamin bahwa setiap bahan obat yang 

didistribusikan tetap memenuhi persyaratan yang ditetapkan meskipun sudah cukup lama 

dalam penyimpanan. Ketidakstabilan formulasi dapat dilihat dari perubahan penampilan fisik, 

warna, dan tekstur dari formulasi tersebut, sedangkan perubahan kimia yang terjadi hanya 

dapat dipastikan melalui analisis kimia. 
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Tabel 4. Hasil uji stabilitas fisik organoleptik formula gel ekstrak etanol herba patikan kebo gelling agent 
HPMC selama 4 minggu penyimpanan 

Konsentrasi  
Formula 

Pengamatan 
Organoleptik 

Minggu ke- 
0 1 2 3 4 

8% 

Warna Hijau kehitaman - - - - 
Bau Khas patikan kebo - - - - 

Konsistensi Kental - - - - 
Viskositas 100 dPa-s - - - - 

pH 5 - - - - 

10% 

Warna Hijau kehitaman - - - - 
Bau Khas patikan kebo - - - - 

Konsistensi Kental - - - - 
Viskositas 200 dPa-s -  - - 

pH 5 - - - - 

12% 

Warna Hijau kehitaman - - - - 
Bau Khas patikan kebo - - - - 

Konsistensi Kental - - - - 
Viskositas 500 dPa-s - - - - 

pH 5 - - - - 

K(-) 

Warna Kekuningan - - - - 
Bau HPMC - - - - 

Konsistensi Kental - - - - 
Viskositas 700 dPa-s - - - - 

pH 5 - - - - 
Keterangan :  
K(-) : kontrol HPMC 8% 
- : tetap seperti minggu ke-0 
 
 
 Hasil uji stabilitas menunjukkan bahwa keseluruhan gel ekstrak etanol herba patikan 

kebo tidak mengalami perubahan warna, bau, konsistensi, dan pH selama 4 minggu. Hal ini 

menunjukkan bahwa bahan-bahan dalam formula gel tidak mengalami perubahan. Adanya 

zat pengawet di dalam gel juga menambah kestabilan gel ini, selain itu penyimpanan dalam 

kondisi kering jauh dari panas juga dapat menjaga kestabilan gel (Rogers, 2009). HPMC 

memiliki pH stabil pada pH 3-11, karena tidak adanya zat-zat yang teroksidasi yang bisa 

menyebabkan terjadinya penurunan pH.  

6. Hasil uji mikrobiologi 

Sebelum dilakukan uji aktivitas antibakteri, dilakukan uji identifikasi bakteri 

Pseudomonas aeruginosa dengan pengecatan Gram. Hasil pengecatan bakteri Pseudomonas 

aeruginosa berbentuk batang, menyebar dan berwarna merah yang berarti bahwa 

Pseudomonas aeruginosa termasuk bakteri Gram negatif. Bakteri tersebut tidak tahan alkohol 

sehingga warna cat pertama dilunturkan dan akan mengikat warna kontras.  
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Uji pelepasan zat aktif ekstrak etanol herba patikan kebo dalam sediaan gel dilakukan 

secara in vitro menggunakan metode difusi sumuran dengan menanam sediaan gel dalam 

media Mueller Hinton yang telah diberi bakteri Pseudomonas aeruginosa, kemudian untuk 

mengetahui besarnya pelepasan zat aktif dengan mengukur diameter hambatan pertumbuhan 

bakteri. Pada uji aktivitas antibakteri diperlukan kontrol positif berupa gel Bioplasenton, 

kontrol negatif berupa gelling agent gel HPMC konsentrasi 8%. Kontrol positif dimaksudkan 

untuk membandingkan efek daya hambat yang dihasilkan dengan gel ekstrak herba patikan 

kebo. Kontrol positif menggunakan Bioplasenton yang mengandung ekstrak plasenta 10% 

dan neomisin sulfat 0,5% yang merupakan zat antibakteri berperan dalam penyembuhan luka. 

Kontrol negatif dimaksudkan untuk mengetahui zona hambat yang dihasilkan dari gelling 

agent. Sediaan gel dan kontrol ditanam dalam sumuran dengan menyamakan volume yaitu 

sebesar 0,1 gram. Hasil uji aktivitas antibakteri ditunjukkan dengan adanya zona hambat 

berupa area jernih di sekitar sumuran berisi gel yang tidak ditemukan bakteri.   
Tabel 6. Hasil uji aktivitas antibakteri 

Formula Rata-rata diameter zona hambat (mm) ± SD 

HPMC 8% (kontrol negatif) 7,75 ± 0,84 

HPMC  konsentrasi 8 % 9,00 ± 0 

HPMC konsentrasi 10 % 8,50 ± 0,58 

HPMC konsentrasi 12 % 8,33 ± 0,58 
Gel bioplasenton (kontrol positif) 24,00 ± 3,83 

 

Hasil uji aktivitas antibakteri diperoleh pada gel HPMC konsentrasi 8% dapat 

menghambat bakteri paling besar, diikuti gel HPMC konsentrasi 10% dan gel HPMC 

konsentrasi 12%. Perbedaan daya hambat tersebut dipengaruhi oleh adanya gelling agent 

yang mempengaruhi pelepasan ekstrak untuk menghambat bakteri. Semakin besar viskositas 

maka semakin besar pula tahanannya (Sinko, 2012) sehingga menghalangi pelepasan zat aktif 

yang berakibat penghambatan Pseudomonas aeruginosa berdampak menurun. Pengujian 

daya hambat sediaan gel dengan adanya kontrol dapat dibandingkan bahwa sebagai kontrol 

negatif yang berisi basis HPMC dapat pula menghambat bakteri. Ini disebabkan karena 

terdapat kombinasi paraben yang memiliki aktivitas antimikroba (Haley, 2009).  

Penelitian Latifaeni (2013) menyebutkan bahwa ekstrak herba patikan kebo yang 

dibuat sediaan krim pada konsentrasi 6% memiliki zona hambat yang dapat dihasilkan yaitu 

sebesar 8,94 ± 0,48 mm terhadap Pseudomonas aeruginosa. Penelitian Jaelani (2012) 

menyebutkan pula ekstrak herba patikan kebo yang dibuat sediaan gel dengan HPMC SH 60 

pada konsentrasi 5% zona hambat yang dapat dihasilkan yaitu sebesar 12,25 ± 0,96 mm 
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terhadap Staphylococcus epidermidis. Besarnya zona hambat yang dihasilkan dapat 

dipengaruhi oleh bentuk sediaan karena pada sediaan gel diberi pengawet metil dan 

propilparaben yang juga berfungsi sebagai antibakteri sehingga zona hambat lebih besar dan 

dapat pula disebabkan oleh jenis bakteri uji. Bakteri gram positif lebih efektif dihambat 

pertumbuhannya dibandingkan bakteri gram negatif. Hal ini disebabkan karena bakteri gram 

negatif mempunyai ketahanan yang lebih baik terhadap senyawa antibakteri (Purwani et al., 

2009).  

Hasil uji statistik dengan metode ANOVA satu jalan menunjukkan bahwa  semua 

formula berpengaruh tidak signifikan terhadap zona hambat sediaan gel dalam menghambat 

Pseudomonas aeruginosa dengan hasil nilai signifikansi 0,108 (signifikan p < 0,05).  

Ekstrak herba patikan kebo mengandung flavonoid, tanin dan alkaloid yang berfungsi 

sebagai antibakteri. Sabir (2005) menyebutkan bahwa flavonoid menyebabkan terjadinya 

kerusakan permeabilitas dinding sel bakteri, mikrosom, dan lisosom sebagai hasil interaksi 

antara flavonoid dengan DNA bakteri. Diketahui flavonoid disintesis oleh tanaman sebagai 

respon terhadap infeksi mikroba, sehingga dijadikan zat antimikroba efektif melawan 

berbagai macam mikroorganisme. Tanin beraktivitas sebagai antibakteri dengan cara 

melisiskan dinding bakteri, sehingga menyebabkan senyawa tannin dapat dengan mudah 

masuk ke dalam sel bakteri dan mengkoagulase protoplasma (Karlina et al., 2013). Alkaloid 

beraktivitas sebagai antibakteri dengan penghambatan sintesis dinding sel yang akan 

menyebabkan lisis pada sel sehingga sel akan mati (Lamothe et al., 2009). 

Formula paling ideal yaitu gel ekstrak etanol herba patikan kebo dengan gelling agent 

HPMC konsentrasi 8%. Hal ini ditunjukkan dengan hasil sifat fisik viskositas, daya lekat, 

daya sebar, organoleptis, pH dan aktivitas antibakteri gel. Pada seri konsentrasi 8%, 10%, dan 

12% diperoleh zona hambat secara berturut-turut 9,00 ± 0 mm, 8,50 ± 0,58 mm, 8,33 ± 0,58 

mm terhadap Pseudomonas aeruginosa. Pada konsentrasi 8% memiliki diameter hambat 

paling besar, namun jika dibandingkan dengan kontrol positif, aktivitas antibakteri gel uji 

lebih kecil. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh dapat disimpulkan bahwa : 

1. Kenaikan gelling agent HPMC 8%, 10% dan 12% dalam sediaan gel dapat menaikkan 

viskositas gel, daya lekat gel, menurunkan daya sebar gel, tanpa mempengaruhi uji 

organoleptis dan pH gel. Aktivitas antibakteri gel menurun dengan kenaikan konsentrasi 

HMPC. 
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2. Formula yang memiliki sifat fisik yang paling baik yaitu pada sediaan gel HPMC dengan 

konsentrasi 8%.  

Saran 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan gelling agent yang berbeda serta uji 

sifat fisik untuk dibandingkan aktivitas antibakterinya. 

DAFTAR ACUAN 

Abubakar, E. M., 2009, Antibacterial Activity of Crude Extracts of Euphorbia hirta Against 
Some Bacteria Associated with Enteric Infections, Journal of Medicinal Plants 
Research, 3 (7), 499. 

 
Adedapo, A. A., Shabi, O. O. & Adedokun, O. A., 2005, Assessment of the Anthelmintic 

Efficacy of the Aqueous Crude Extract of  Euphorbia hirta Linn in Loca Dogs, 
Veterinarski Arhiv, 75 (1), 39-47. 

 
Agustiningsih, Wildan, A., & Mindaningsih, 2010, Optimasi Cairan Penyari pada Pembuatan 

Ekstrak Daun Pandan Wangi (Pandanus amaryllifous Roxb) Secara Maserasi Terhadap 
Kadar Fenolik dan Flavonoid Total, Momentum, 6 (2), 41. 

 
Allen, L. V., Popovich, N. G., & Ansel, H. C., 2005, Ansel’s  Pharmaceutical Dosage  Forms 

And Drug Delivery Systems, 282, Philadelphia, Lippincott William & Wilkins. 
 
Backer, C. A. & Van Den Brink, R.C.B., 1965, Flora of Java: Spermatophytes only Volume 

I, 504, Netherland, N.V.P. Noordhoff-Groningen-Netherlands. 
 
Bakkiyaraj, S. & Pandiyaraj, S., 2011, Evaluation of Potential Antimicrobial Activity of 

Some Medical Plants Against Common Food-Borne Pathogenic Microorganism, 
International Journal of Pharma and Bio Sciences, 2 (2), 484-489. 

 
Dhawan, S., Medhi, B., & Chopra, S., 2009, Formulation and Evaluation of Diltiazem 

Hydrochloride Gels for the Treatment of Anal Fissures, Scientia Pharmaceutica, 77, 
465. 

 
Faizatun, Kartiningsih, & Liliyana, 2008, Formulasi Sediaan Shampo Ekstrak Bunga 

Chamomile dengan Hidroksi Propil Metil Selulosa sebagai Pengental, Jurnal Ilmu 
Kefarmasian Indonesia, 6 (1), 18-19. 

 
Haley, S., 2009, Methylparaben, In : Rowe, R. C., Sheckey, P. J., & Quinn, M. E. (eds.), 

Handbook of Pharmaceutical Excipients, Sixth Edition, 441-442, London, 
Pharmaceutical Press and American Pharmacists Association. 

 
Haley, S., 2009, Propylparaben, In : Rowe, R.C., Sheckey, P. J., & Quinn, M. E. (eds.), 

Handbook of Pharmaceutical Excipients, Sixth Edition, 596, London, Pharmaceutical 
Press and American Pharmacists Association. 

 
Handayani, S. A., Purwanti, T., & Erawati, T., 2012, Pelepasan Na-Diklofenak Sistem 

Niosom Span 20-Kolesterol dalam Basis Gel HPMC, Pharma Scientia, 1 (2), 35. 



14 

 
Jaelani, A. K., 2012, Formulasi Gel Antijerawat Ekstrak Etanol Patikan Kebo (Euphorbia 

hirta L.) Dengan Basis HPMC : Uji  Sifat Fisik, Stabilitas Fisik dan Aktivitas 
Antibakteri Terhadap Staphylococcus epidermidis, Skripsi, Fakultas Farmasi, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 
Jawetz, E., Melnick, J. L., & Adelberg, E. A. M., 2008, Mikrobiologi Kedokteran Edisi 23, 

diterjemahkan oleh Hartanto, H., Rachman, C., Dimanti, A., & Diani, A., 267, 317-318, 
Jakarta, Penerbit Buku Kedokteran, EGC. 

 
Jyothirmayi, N. & Prasad, S. H. K. R., 2011, Efficacy of Methanol and Chloroform Extracts 

of Euphorbia hirta Linn in Inhibiting Pathogens, J. Chem. Bio. Phy. Sci. Sec. B, 2 (1), 
334-337. 

 
Karlina, C. Y., Ibrahim, M., & Trimulyono, G., 2013, Aktivitas Antibakteri Ekstrak Herba 

Krokot (Portulaca oleracea L.) Terhadap Staphylococcus aureus dan Escherichia coli, 
Lentera Bio, 2 (1), 92. 

 
Lamothe, R. G, Mitchell, G., Gattuso, M., Diarra, M. S., Malouin, F., & Kamal Bouarab, K., 

2009, Plant Antimicrobial Agents and Their Effects on Plant and Human Pathogens, 
Int. J. Mol. Sci, 10 (8), 3400-3419. 

 
Latifaeni, S., 2013, Formulasi Sediaan Krim Ekstrak Etanol Herba Patikan Kebo (Euphorbia 

hirta L.) dengan Basis Krim tipe M/A dan Uji Aktivitas Antibakteri Terhadap 
Pseudomonas aeruginosa Secara In Vitro, Skripsi, Fakultas Farmasi, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 

 
Ngemenya, M. N., Mbah, J. A., Tane, P. & Titanji, V. P. K., 2006, Antibacterial Effects of 

Some Cameroonian Medicinal Plants Against Common Pathogenic Bacteria, African 
Journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicines, 3 (2), 84-93. 

 
Ogbulie, J. N., Ogueke, C. C., Okoli, I. C., & Anyanwu, B. N., 2007, Antibacterial Activities 

and Toxicological Potentials of Crude Ethanolic Extracts of Euphorbia hirta, African 
Journal of Biotechnology, 6 (13), 1544-1545. 

 
Purwani, E, Hapsari, S. W. N., & Rauf. R., 2009, Respon Hambatan Bakteri Gram Positif dan 

Negatif Pada Ikan Nila (Oreochromis niloticus) yang Diawetkan Dengan Ekstrak Jahe 
(Zingiber officinale), Jurnal Kesehatan, 2 (1), 67. 

 
Rogers, T. L., 2009, Hypromellose, in : Rowe, R. C., Sheckey, P. J., & Quinn, M. E. (eds.), 

Handbook of Pharmaceutical Excipients, Sixth Edition, 326-328, London, 
Pharmaceutical Press and American Pharmacists Association. 

 
Sabir, A., 2005, Aktivitas Antibakteri Flavonoid Propolis Trigona sp terhadap bakteri 

Streptococcus mutans (In Vitro), Maj. Ked. Gigi, 38 (3), 13-14. 
 
Sari, R. & Isadiartuti, D., 2006, Studi Efektivitas Sediaan Gel Antiseptik Tangan Ekstrak 

Daun Sirih (Piper betle Linn.), Majalah Farmasi Indonesia, 17 (4), 166. 
 



15 

Sinko, P. J., 2012, Martin Farmasi Fisika dan Ilmu Farmasetika edisi 5, diterjemahkan oleh 
Tim Alih Bahasa Sekolah Farmasi ITB, 706, Jakarta, Penerbit Buku Kedokteran EGC. 

 
Suardi, M., Armenia, & Maryawati, A., 2008, Formulasi dan Uji Klinik Gel Anti Jerawat 

Benzoil Peroksida-HPMC, Karya Ilmiah, Fakultas Farmasi Universitas Andalas, 
Sumatra Barat, 2, 10. 

 
Sukmawati, A. & Suprapto, Efek Berbagai Peningkat Penetrasi Terhadap Penetrasi Perkutan 

Gel Natrium Diklofenak Secara In Vitro, Jurnal Penelitian Sains & Teknologi,  11 (2), 
117 – 120. 

 
Sulaiman, T. N. S. & Kuswahyuning, R., 2008, Teknologi dan Formulasi Sediaan Semipadat, 

82, Yogyakarta, Pustaka Laboratorium Teknologi Farmasi Fakultas Farmasi 
Universitas Gadjah Mada. 

 
Suresh, K., Deepa, P., Harisaranraj, R., & Vaira, A. V., 2008, Antimicrobial and 

Phytochemical Investigation of the Leaves of Carica papaya L., Cynodon dactylon (L.) 
Pers., Euphorbia hirta L., Melia azedarach L. and Psidium guajava L., Ethnobotanical 
Leaflets, 12, 1184-1191. 

 
Susan, D. S., Laurel, S. G., Dorri, L. H., & Denise, M. K., 2000, Pencegahan Infeksi & 

Praktik yang Aman, Cetakan I, 262-263, Jakarta, Penerbit Buku Kedokteran EGC. 
 
Teti, I. & Fina, Z., 2011, Formulasi Gel Pengupas Kulit Mati yang Mengandung Sari Buah 

Nanas (Ananas comosus L.) antara 17 sampai 78%, Jurnal Ilmu Kefarmasian 
Indonesia, 9 (2), 104-109. 

 
Vasudevan, D. T., Gopalakrishnan, S., Dinesh, K. R., Ravikumar K. G., Sundaram, K. R., & 

Unni, A. K. K., 2011, Formulation and in vitro Evaluation of Chrysophanol Topical 
Gel, Asian Journal of Pharmaceutics, 5 (2), 120-124. 

 

 


