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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Infeksi pada manusia terjadi bila mikroorganisme masuk ke dalam tubuh 

dan menyebabkan berbagai gangguan yang mengganggu fungsi fisiologi normal 

tubuh (Syahrurachman et al., 1994). Salah satu mikroorganisme yang dapat 

menimbulkan infeksi adalah bakteri Staphylococcus aureus. Sumber utama infeksi 

Staphylococcus aureus adalah pada luka-luka yang terbuka, benda-benda yang 

terkontaminasi luka, serta saluran napas dan kulit manusia (Jawetz et al., 2005). 

Menurut Hernandes et al. (2004), bakteri Staphylococcus aureus merupakan salah 

satu bakteri yang hidup di tangan. 

Tangan merupakan organ yang paling rentan terhadap masuknya bakteri 

yang berasal dari luar tubuh manusia dan menyebabkan terjadinya infeksi. Untuk 

melindungi tubuh dari masuknya bakteri melalui tangan, sediaan gel antiseptik 

tangan merupakan produk yang banyak dipilih karena pemakaiannya praktis (Sari 

& Isadiartuti, 2006). Penggunaan antiseptik tangan dapat mengendalikan infeksi 

global dan penggunaannya selama 1 menit dapat mengurangi kontaminasi bakteri 

pada tangan (Kampf & Ostermeyer, 2004). Alkohol merupakan zat antibakteri 

yang sering digunakan tetapi penggunaan alkohol dalam pembersih tangan kurang 

aman karena alkohol merupakan pelarut organik yang dapat melarutkan lapisan 

lemak dan sebum pada kulit yang berfungsi sebagai pelindung terhadap infeksi 

mikroorganisme (Dyer et al., 1998). Alkohol juga mudah terbakar dan pada 

pemakaian berulang menyebabkan kekeringan dan iritasi pada kulit (Sari & 

Isadiartuti, 2006).  

Salah satu bahan yang diharapkan dapat digunakan sebagai antibakteri 

alami menggantikan alkohol adalah buah jeruk lemon. Menurut Chao et al. 

(2008), buah jeruk lemon memiliki minyak atsiri yang mampu menghambat 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Minyak atsiri jeruk lemon 

mengandung 59,7 % limonen (Sokovic et al., 2010). Limonen merupakan 
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senyawa yang berfungsi sebagai antibakteri. Kandungan nerol di dalam jeruk 

lemon juga mempunyai efek sinergis yang dapat menguatkan aktivitas antibakteri 

dari jeruk lemon (Borgou et al., 2012).  

Minyak atsiri buah jeruk lemon pada penelitian ini diformulasikan menjadi 

sediaan gel berbasis HPMC. Sediaan gel mempunyai keuntungan diantaranya 

tidak lengket, mudah mengering, dan membentuk lapisan film yang tipis (Suardi 

et al., 2008). Produk antiseptik tangan dalam bentuk gel lebih mudah tersebar 

merata ke seluruh tangan daripada bentuk padat dan kontak antara zat aktif 

dengan kulit yang diolesi lebih tahan lama daripada bentuk cair (Ginanjar et al., 

2010). Pada pembuatannya sediaan gel memerlukan suatu basis. Basis untuk 

sediaan gel harus inert, aman, dan tidak reaktif dengan komponen formulasi 

lainnya (Lieberman et al., 1996). HPMC dipilih karena menurut Suardi et al. 

(2008), HPMC dapat menghasilkan gel yang netral, jernih, tidak berwarna, stabil 

pada pH 3-11, mempunyai resistensi yang baik terhadap serangan mikroba, dan 

memberikan kekuatan film yang baik bila mengering pada kulit. Penelitian ini 

menggunakan variabel bebas konsentrasi minyak atsiri yang ditambahkan ke 

dalam basis gel HPMC karena dengan penambahan jumlah minyak atsiri yang 

berbeda ke dalam basis gel maka akan menghasilkan gel dengan sifat fisik dan 

daya antibakteri yang berbeda pula. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui daya antibakteri dari sediaan gel antiseptik tangan minyak atsiri jeruk 

lemon dan diharapkan dapat terbentuk gel antiseptik yang aman bagi kulit, efektif 

mengurangi resiko terjadinya infeksi bakteri pada kulit tangan, serta dapat 

diterima oleh masyarakat. 

 

B.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan, yaitu :   

1. Bagaimana aktivitas antibakteri minyak atsiri jeruk lemon terhadap bakteri 

Staphylococcus aureus setelah diformulasikan dalam sediaan gel antiseptik 

tangan? 
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2. Bagaimana pengaruh peningkatan konsentrasi minyak atsiri jeruk lemon 

terhadap aktivitas antibakteri Staphylococcus aureus dan sifat fisik sediaan gel 

antiseptik tangan?  

 

C.  Tujuan Penelitian 

           Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :  

1. Mengetahui aktivitas antibakteri minyak atsiri jeruk lemon terhadap bakteri 

Staphylococcus aureus setelah diformulasikan dalam sediaan gel antiseptik 

tangan. 

2. Mengetahui pengaruh peningkatan konsentrasi minyak atsiri jeruk lemon 

terhadap aktivitas antibakteri Staphylococcus aureus dan sifat fisik sediaan gel 

antiseptik tangan.  

 

D.  Tinjauan Pustaka 

Staphylococcus aureus berbentuk kokus Gram positif tertata dalam 

gerombolan seperti anggur, menghasilkan koagulasi, dan dijumpai pada selaput 

hidung, kulit, kantung rambut. Pada kulit, bakteri Staphylococcus aureus 

ditemukan dalam jumlah 5 – 25 % (Pelczar & Chan, 1988). Bakteri ini umumnya 

hidup pada kulit dan membran mukosa manusia dan dapat menyebabkan infeksi, 

dari infeksi kulit ringan, keracunan makanan, sampai infeksi berat (Jawetz et al., 

2005).  

Bahan-bahan antibakteri dapat digunakan untuk mencegah masuknya 

bakteri Staphylococcus aureus ke dalam tubuh. Minyak atsiri jeruk lemon terbukti 

memiliki aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus (Chao et al., 2008; 

Erturk et al., 2006). Menurut Evan (2002), selain sebagai antibakteri, minyak 

jeruk lemon dalam pengobatan digunakan untuk pengobatan tekanan darah tinggi, 

dyspepsia, anemia, jerawat, dan arthritis. Minyak lemon juga digunakan sebagai 

antiskorbut, pengharum, karminativa, dan stomakikum. 

Minyak atsiri jeruk lemon memiliki bobot jenis pada 25º sebesar 0,849 

sampai 0,855 dan indeks bias pada 20º sebesar 1,4742 sampai 1,4755 (Guenther 
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,1990). Bobot jenis dan indeks bias diperlukan untuk mengetahui kemurnian 

minyak atsiri. Komponen penyusun minyak atsiri Citrus limon (L) Burm. f 

berdasarkan analisis GCMS adalah limonen 59,68 %, β-pinen 17,25 %, γ-terpinen 

11,21 %, neral 0,84 %,  tricyclen 0,39 %, α-pinen 2,85 %, β-myrcen 1,72 %, cis-

ocimen 0,13 %, α-terpinolen 0,29 %, iso-3-thujanol 0,17 %, trans-limonen oxid 

0,17 % , α-terpineol 0,27 %, neryl acetat 0,64 %, geranyl acetat 0,55 %, β-

caryophyllen 0,44 %, α-trans-bergamoten 0,87 % dan β-bisabolen 1,29 % 

(Sokovic et al., 2010). Menurut Bourgou et al. (2012) dan Pandey et al. (2010), 

senyawa yang memiliki aktivitas antibakteri pada jeruk lemon (Citrus limon (L) 

Burm. f) adalah limonen.  

Uji aktivitas antibakteri dari jeruk lemon (Citrus limon (L) Burm. f) dapat 

dilakukan dengan metode agar disk difusi (Upadhyay et al., 2010; Sokovic et al., 

2010). Pengujian aktivitas antibakteri dari bentuk sediaan gel dapat dilakukan 

dengan metode sumuran. Metode ini dilakukan dengan cara gel antibakteri yang 

telah dibuat dimasukkan ke dalam sumuran, lalu diukur diameter zona hambat 

(Jawetz et al., 2005). Suatu antibakteri dikatakan mempunyai aktivitas yang tinggi 

bila Konsentrasi Hambat Minimum  (KHM) pada kadar antibakteri rendah tetapi 

mempunyai daya hambat yang besar (Wattimena et al., 1991).  

Menurut Wulaningsih (2010), minyak atsiri genus Citrus (Citrus hystrix 

D.C) dapat dibuat menjadi sediaan gel. Gel dapat dibentuk oleh selulosa seperti 

hidroksipropilselulosa dan hidroksipropilmetilselulosa (Lachman et al., 1994). 

HPMC merupakan suatu selulosa yang dengan penambahan air akan mengembang 

menjadi lebih kental dan dapat dijadikan sebagai gelling agent untuk sediaan 

topikal (Wyatt et al., 2001). Konsentrasi HPMC jika digunakan sebagai gelling 

agent adalah 2 – 10 % (Rogers, 2009). Konsentrasi HPMC yang cocok untuk 

sediaan gel berkisar 0,1 – 0,6 % tetapi  berdasarkan hasil orientasi, HPMC dengan 

konsentrasi < 3 % menghasilkan sediaan yang encer, sehingga konsentrasi yang 

digunakan > 3 % (Suardi et al., 2008). Gel dengan HPMC dapat melepaskan zat 

aktif yang terkandung di dalamnya secara maksimal (Ramadan, 2008). Gel 

dengan HPMC juga bersifat netral, tahan terhadap pengaruh asam dan basa, punya 
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pH stabil antara 3-11, tahan terhadap serangan mikroba, dan tahan panas (Suardi 

et al., 2008).  

Formula sediaan gel sering ditambah dengan bahan tambahan, salah 

satunya adalah humektan. Humektan ditambahkan untuk memperbaiki konsistensi 

dan sebagai kosolven yang dapat meningkatkan kelarutan bahan obat. 

Meningkatnya kelarutan bahan obat akan menyebabkan bahan obat lebih mudah 

lepas dari basis yang selanjutnya akan berpengaruh pada efektifitasnya (Melani et 

al., 2005). Penggunaan gliserin sebagai humektan dan emolien ≤ 30% (Rogers, 

2009).  

 
E. Landasan Teori 

Hasil penelitian Pandey et al. (2010), minyak atsiri jeruk lemon 

mempunyai aktivitas antibakteri. Upadhyay et al. (2010) menyebutkan bahwa 

minyak atsiri jeruk lemon memiliki kadar hambat minimum terhadap 

Staphylococcus aureus sebesar 2 µL/mL, kadar bunuh minimumnya sebesar 4 

µL/mL, dan zona hambat pertumbuhannya sebesar 23,0 ± 0,25 mm pada paper 

disk dengan metode agar disk difusi. Prabuseenivasan et al. (2006) menyebutkan 

bahwa pada kenaikan kadar minyak atsiri jeruk lemon terjadi peningkatan daya 

hambat terhadap bakteri Staphylococcus aureus. 

Sediaan yang mengandung minyak atsiri memiliki kecenderungan 

mengalami penurunan pH karena sebagian besar minyak atsiri merupakan asam 

lemah atau netral (Guenther, 1990). Semakin tinggi kadar minyak atsiri yang 

bersifat asam ditambahkan ke dalam sediaan gel, maka sediaan gel memiliki 

kecenderungan mengalami penurunan pH (Lukman et al, 2012). Secara teoritis, 

semakin tinggi konsentrasi minyak atsiri sere yang ditambahkan ke dalam sediaan 

topikal maka akan dihasilkan sediaan topikal dengan daya sebar yang semakin 

tinggi dengan kekentalan yang semakin berkurang (Ikhsanudin, 2011). 

Berdasarkan penelitian Sa’diyah (2007), kenaikan konsentrasi minyak atsiri daun 

sirih (Piper betle L.) menghasilkan sediaan topikal dengan viskositas yang rendah, 

daya sebar semakin besar, daya melekat semakin rendah, dan daya hambatnya 

terhadap bakteri semakin besar. Jeruk lemon termasuk dalam genus Citrus. 
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Minyak atsiri genus Citrus (Citrus hystrix D.C) dapat dibuat menjadi sediaan gel 

dengan basis HPMC dan masih memiliki fungsi sebagai antibakteri (Wulaningsih, 

2010). 

 

F. Hipotesis 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disusun hipotesis bahwa gel 

antiseptik tangan minyak atsiri buah jeruk lemon dapat menghambat pertumbuhan 

bakteri Staphylococcus aureus dan peningkatan konsentrasi minyak atsiri jeruk 

lemon pada sediaan gel antiseptik tangan dapat meningkatkan aktivitas antibakteri 

terhadap Staphylococcus aureus dan daya sebar gel, tetapi menurunkan pH dan 

viskositasnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


