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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bakteri yang menyebabkan infeksi pada manusia salah satunya adalah 

Staphylococcus aureus. Bakteri ini dapat menyebabkan beberapa penyakit, 

misalnya keracunan makanan dan infeksi kulit (Jawets et al., 2005). Penyebaran 

Staphylococcus aureus paling sering ditularkan dari tangan ke tangan (WHO, 

2013). Penyakit akibat Staphylococcus aureus dapat dicegah dengan cara menjaga 

kebersihan tangan.  

Penelitian Pitted et al., (2009), menjaga kebersihan  tangan dapat dilakukan 

dengan menggunakan antiseptik tangan berbasis alkohol atau mencuci tangan 

dengan sabun dan air mengalir. Penggunaan antiseptik tangan ini lebih praktis, 

mampu memenuhi kebutuhan sanitasi tangan apabila tidak tersedia air dan sabun, 

mudah dibawa dan merupakan solusi cepat dalam membersihkan tangan. Dyer et 

al., (2000), menyatakan bahwa antiseptik tangan dapat mengurangi bakteri di 

tangan sehingga mampu menurunkan resiko terjadinya infeksi dan gangguan 

pencernaan. 

Bahan antiseptik yang dapat digunakan sebagai bahan aktif dalam sediaan 

antiseptik tangan antara lain alkohol, klorheksidin, dan triklosan (Jawets et al., 

2005). Alkohol mempunyai aktivitas antimikroba dengan cara mendenaturasi 

protein, tetapi alkohol juga merupakan pelarut organik, sehingga dapat  

melarutkan lapisan lemak dan sebum pada kulit yang berfungsi sebagai lapisan 

pelindung terhadap infeksi bakteri. Alkohol juga mudah terbakar dan pada 

pemakaian berulang dapat mengiritasi kulit (Dyer et al., 1998). Produk alam yang 

dapat dimanfaatkan sebagai antiseptik salah satunya adalah minyak atsiri dari 

jeruk lemon (Citrus limon (L) Burm. f). Minyak atsiri jeruk lemon dimanfaatkan 

sebagai aromaterapi dengan efek antiseptik dan meringankan stress/relaksasi 

(Price & Price, 1995 cit Mulyani et al., 2009). Upadhyay et al., (2010), 
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menyatakan bahwa minyak atsiri jeruk lemon mempunyai aktivitas antibakteri 

terhadap Staphylococcus aureus.  

Penggunaan minyak atsiri secara langsung dioleskan pada tangan 

memberikan rasa kurang nyaman sehingga tidak memenuhi syarat keberterimaan 

sebagai antiseptik, maka minyak atsiri jeruk lemon dapat diformulasikan dalam 

sediaan gel. Pembuatan sediaan gel memerlukan suatu basis atau pembawa. Suatu 

basis gel harus dapat diaplikasikan dengan mudah, tidak mengiritasi kulit dan 

nyaman saat digunakan, serta dapat melepaskan zat aktif yang terkandung di 

dalamnya (Wyatt et al., 2001). Basis gel yang digunakan dalam formulasi gel 

antiseptik tangan adalah karbopol. Karbopol mempunyai viskositas tinggi pada 

konsentrasi rendah, kompatibilitas dengan banyak bahan aktif, stabil pada 

perubahan suhu, karakteristik organoleptiknya baik (Islam et al., 2004).  

Penelitian Wulaningsih (2010) menyebutkan bahwa tanamam genus Citrus 

(Citrus hystrix D.C) mempunyai aktivitas antibakteri setelah diformulasikan 

dalam bentuk gel dengan basis karbopol. Sediaan gel mempunyai aktivitas 

antibakteri karena dapat melepaskan zat aktifnya (Suparman et al., 2010). 

Pelepasan zat aktif oleh basis (pembawa) sangat dipengaruhi oleh ikatan basis 

pada zat aktif yang terlarut didalamnya, semakin kuat ikatannya dengan basis 

maka pelepasan zat aktifnya akan semakin rendah (Lieberman et al., 1996).  

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian untuk mengetahui 

efek antibakteri dari minyak atsiri jeruk lemon yang telah diformulasikan dalam 

sediaan gel dan diharapkan terbentuk gel antiseptik tangan yang aman bagi kulit 

tangan dan dapat mengurangi resiko infeksi terhadap Staphylococcus aureus.  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat 

dirumuskan suatu permasalahan, yaitu: 

1. Apakah minyak atsiri jeruk lemon mempunyai aktivitas antibakteri terhadap 

Staphylococcus aureus setelah diformulasikan dalam sediaan gel antiseptik 

tangan? 
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2. Bagaimana pengaruh variasi kenaikan kadar minyak atsiri jeruk lemon 

terhadap aktivitas antibakteri  Staphylococcus aureus dan sifat fisik sediaan 

gel antiseptik tangan? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui aktivitas antibakteri minyak atsiri jeruk lemon terhadap 

Staphylococcus aureus setelah diformulasikan dalam bentuk sediaan gel 

antiseptik tangan. 

2. Mengetahui pengaruh variasi kenaikan kadar minyak atsiri jeruk lemon 

terhadap aktivitas  antibakteri Staphylococcus aureus dan sifat fisik sediaan 

gel antiseptik tangan. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

Staphylococcus aureus merupakan flora normal dalam kulit dan 

keberadaannya sebesar 5-25%. Staphylococcus aureus dapat mengkontaminasi 

makanan melalui kontak dengan tangan yang terkontaminasi, material dan juga 

udara (Pelczar & Chan, 1988). Jawetz et al (2005) menyatakan bahwa, 

Staphylococcus aureus berbentuk kokus Gram positif tertata dalam gerombolan 

seperti anggur, menghasilkan koagulase dan dijumpai pada hidung, kulit dan 

kantung rambut. Sel-sel berbentuk bola dengan garis tengah kira-kira 1µm, 

tersusun dengan kelompok-kelompok tidak teratur. Pada biakan cair juga terlihat 

kokus yang tunggal, berpasangan dan berbentuk rantai. 

Tanaman yang mempunyai aktivitas terhadap Staphylococcus aureus salah 

satunya adalah jeruk lemon (Citrus limon (L) Burm. f). Senyawa yang 

bertanggung jawab pada aktivitas antibakteri adalah limonen sebesar 78,28 % 

(Pandey et al., 2010). Jeruk lemon dapat dimanfaatkan sebagai aromaterapi 

dengan efek antiseptik dan meringankan stress/relaksasi (Price & Price, 1995 cit 

Mulyani et al., 2009). Jeruk lemon juga mempunyai khasiat sebagai karminatif, 

stimulant parfum, dan perasa (Prabuseenivasab et al., 2006).  

Penggunaan minyak atsiri jeruk lemon sebagai antiseptik tangan dapat 

diformulasikan dalam sediaan gel. Keuntungan dari sediaan gel antara lain tidak 
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lengket, konsentrasi bahan pembentuk gel hanya sedikit untuk membentuk masa 

gel yang baik, viskositas gel tidak mengalami perubahan yang berarti pada suhu 

penyimpanan (Lieberman et al., 1996). Suatu gel yang baik akan didapatkan 

dengan menggunakan bahan pembentuk gel seperti gom alam tragakan, pektin, 

karagen, agar, asam alginat, serta bahan - bahan sintetis seperti metilselulosa, 

hidroksietilselulosa, karboksimetilselulosa, dan karbopol (Lachman et al., 1994).  

Karbopol merupakan asam poliakrilik hidrofilik dan gugus hidroksinya 

mudah terionisasi setelah dinetralisasi dengan suatu basa seperti trietanolamin, 

membentuk suatu gel selama reaksi elektrostatik di antara perubahan rantai 

polimer (Lu & Jun, 1998). Karbopol terdispersi dalam air untuk membentuk 

larutan koloid asam mempunyai viskositas yang rendah. Karbopol mempunyai 

viskositas tinggi pada konsentrasi rendah, kompatibilitas dengan banyak bahan 

aktif, stabil pada perubahan suhu, karakteristik organoleptiknya baik (Islam et al., 

2004), mudah didispersikan oleh air dengan konsentrasi kecil yaitu 0,05 - 2,00% 

(Melani et al., 2005). Karakteristik karbopol dipengaruhi oleh pH yang tinggi atau 

pada proses netralisasi (Lieberman et al., 1996). Netralisasi yang berlebihan akan 

menghasilkan penurunan viskositas yang tidak dapat balik dengan penambahan 

asam (Allen, 2002).  

Dalam formulasi sediaan gel, basis gel sering kali ditambahkan bahan 

humektan untuk memperbaiki konsistensinya yang juga dapat berfungsi sebagai 

kosolven yang dapat meningkatkan kelarutan bahan obat. Meningkatnya kelarutan 

bahan obat akan menyebabkan obat lebih mudah lepas dari basis yang selanjutnya 

akan berpengaruh pada efektifitasnya (Barry, 1983 cit Melani et al., 2005). 

Gliserin sebagai humektan dan emolien penggunaannya yaitu ≤30% (Rowe et al., 

2009). Penggunaan pengawet diperlukan pada sediaan gel yang mengandung 

kadar air tinggi, karena air yang tinggi ini merupakan medium yang baik pada 

pertumbuhan jasad renik (Lachman et al., 1994). Penggunaan metil paraben 

sebagai pengawet pada sediaan topikal sebesar 0,2 - 0,3% (Rowe et al., 2009). 

Pengujian aktivitas antibakteri dapat dilakukan dengan metode agar difusi. 

Cara yang tepat pada uji aktivitas antibakteri dalam sediaan gel adalah  dengan 

cara sumuran yaitu pada media MH (Mueller Hinton) dibuat sumuran dengan 
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diameter yang konstan, gel antibakteri yang telah dibuat dimasukkan dalam 

sumuran dan diukur diameter zona hambat (Jawets et al., 2005). 

 

E. Landasan Teori 

Penelitian Chao et al., (2008), minyak atsiri jeruk lemon (Citrus limon (L) 

Burm. f) mempunyai aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus. Kadar 

hambat minimum minyak atsiri jeruk lemon sebesar 2 µL/ mL, kadar bunuh 

minimumnya sebesar 4 µL/ mL, sedangkan zona hambat pertumbuhan pada paper 

disk dengan metode agar disk difusi sebesar 23,0 ± 0,25 mm pada konsentrasi 32 

µL/disk (Upadhyay et al., 2010). Karbopol dapat digunakan sebagai basis dalam 

gel antiseptik tangan yang mengandung minyak atsiri (Kurniawan et al, 2012). 

Penelitian Wulaningsih (2010) menyebutkan bahwa tanamam genus Citrus 

(Citrus hystrix D.C) setelah diformulasikan dalam bentuk gel dengan basis 

karbopol mempunyai aktivitas antibakteri. Sediaan gel basis karbopol mempunyai 

aktivitas antibakteri karena melepaskan zat aktifnya (Suparman et al., 2010). 

Hasil penelitian dari Prabuseenivasan et al., (2006) menunjukkan bahwa 

penggunaan konsentrasi minyak atsiri jeruk lemon yang meningkat, menghasilkan 

diameter zona hambat yang semakin besar terhadap Staphylococcus aureus. 

Penelitian Safitri (2011) menyebutkan bahwa viskositas gel akan turun dengan 

penambahan minyak atsiri. Viskositas menurun akan menaikkan jumlah minyak 

atsiri yang lepas dari basis, sehingga semakin besar aktivitas antibakterinya. Pada 

viskositas rendah, daya sebar akan semakin besar dan pelepasan obat ke tempat 

aplikasi semakin tinggi (Melani et al., 2005). Gel dengan viskositas yang rendah 

dapat melepaskan zat aktifnya dengan mudah untuk dapat mencapai 

efektivitasnya, karena tahanan yang ada semakin kecil (Suardi et al., 2011). 

Pelepasan zat aktif oleh basis (pembawa) sangat dipengaruhi oleh ikatan basis 

pada zat aktif yang terlarut didalamnya, semakin kuat ikatannya dengan basis 

maka pelepasan zat aktifnya akan semakin rendah (Lieberman et al., 1996).  
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F. Hipotesis 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disusun suatu hipotesis yaitu gel 

antiseptik tangan minyak atsiri jeruk lemon mampu menghambat pertumbuhan 

Staphylococcus aureus dan peningkatan konsentrasi minyak atsiri kulit buah jeruk 

lemon dapat meningkatkan aktivitas antibakteri Staphylococcus aureus, daya 

sebar gel, tetapi menurunkan viskositas dan pH. 


