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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kencur (Kaemferia galanga L.) adalah salah satu jenis tumbuhan temu-

temuan (umbi-umbian) yang termasuk famili Zingiberaceae, yang mengandung 

minyak atsiri 2,4%-3,9%, juga cinnamal, aldehide, asam motil p-cumarik, asam 

cinnamal, etil ester, dan pentadekan. (Rukmana,1994). 

Berdasarkan penelitian Muhamad Taswin (1994) telah membuktikan bahwa 

minyak atsiri kencur mempunyai aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus 

aureus, dan Escherichia coli. Namun pengujian dari Muhammad Taswin tentang 

minyak atsiri ini belum dibuat dalam bentuk sediaan salep, sehingga perlu 

dikembangkan lagi agar lebih mudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

Pelepasan obat dari bantuk sediaan salep sangat dipengaruhi oleh faktor 

antara lain jenis basis salep, kelarutan, karakteristik dari obat, konsentrasi obat 

dalam basis, waktu difusi kekentalan dan viskositas (Martin dkk,1993). Basis dan 

bahan pembantu salep harus memenuhi persyaratan umum yaitu tidak tersatukan 

dengan bahan pembantu lainnya dan juga dengan bahan obat yang digunakan 

dalam terapi salep. Basis salep biasanya memiliki daya sebar yang baik dan 

menjamin pelepasan bahan obat yang memuaskan (Voigt, 1984). 

Kekentalan atau viskositas dari dasar salep juga berpengaruh terhadap 

pelepasan zat aktif dari basisnya, viskositas menyatakan tahanan dari suatu cairan 

untuk mengalir. Semakin tinggi viskositas maka semakin besar tahanan menuju 

tempat yang akan diobati jadi pelepasan obat akan lebih cepat (Martin dkk, 1993). 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pertimbangan latar belakang yang telah diuraikan diatas, 

maka dapat dirumuskan suatu  permasalahan  bagaimana pengaruh variasi 

konsentrasi minyak atsiri kencur (Kaempferia galanga L.) terhadap sifat fisik 

salep dan daya hambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus? 

                                         C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perbedaan 

minyak atsiri kencur (Kaempferia galanga L.) dalam salep basis larut air terhadap 

sifat fisik salep serta kemampuan menghambat pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus yang diujikan secara in vitro dengan metode difusi agar.  

                                       D. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Kencur (Kaempferia galanga L.) 

a. Sistematika dan klasifikasi tanaman kencur (Rukmana, 1994) 

Divisio : Spermatophyta 

Subdivisio : Angiospermae 

Class : Monocotyledonae 

Ordo : Zingiberales 

Famili : Zingiberaceae 

Genus        : Kaempferia 

Spesies : Kaemferia galanga L. 
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b. Nama lain Tanaman Kencur  

  Cikur (Sunda); Kencur (Jawa); Kencor (Madura); Cekuk (Bali); 

Cakue (Minang Kabau); Cekur (Lampung); Kaciwer (Karo); Ceuko 

(Aceh) dan Bataka (Ternate,Tidore) 

c. Morfologi Tanaman  

     Kemampuan penyesuaian tanaman kencur terhadap lingkungan 

cukup tinggi. Tanaman ini punya daya produksi tinggi di daerah yang 

punya curah hujan 1500 – 4000 mm/th, suhu udara 190-300C dan 

ketinggian 100-700m dari permukaan air laut (dpl). Tanaman ini tumbuh 

baik di tempat terbuka yang mendapat sinar matahari penuh, tapi 

memerlukan naungan ringan untuk pertumbuhan yang optimum. Hal ini 

dapat diamati pada tanaman kencur yang ditanam secara monokultur 

daunnya melipat (menutup pada siang hari). Sekalipun demikian, kencur 

yang ditanam di tempat terlindung, justru hanya akan menghasilkan daun-

daunnya saja. 

            Tanah yang paling baik untuk tanaman kencur adalah tanah yang 

memiliki struktur lempung berpasir (Sandy loam), strukturnya lemah, 

dengan tata air dan udara, tanahnya baik serta seimbang. Disamping itu 

kesuburan tanahnya harus juga diperkaya dengan bahan organik, antara 

lain dengan pemberian pupuk kandang dan kompos. Jika pada tanah yang 

kurang subur dan becek, pertumbuhan tanaman kencur juga akan kurang 

baik, sedikit beranak dan pada rimpang-rimpangnya banyak bagian yang 

membusuk (Rukmana, 1994). 
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d. Ekologi dan Budidaya 

   Kencur (Kaemferia galanga L.) sudah sejak lama dikenal dan 

ditanam di Indonesia. Tanaman ini diperkirakan berasal dari daerah Asia 

Tropika. Sebagian kalangan menduga bahwa asal usul kencur adalah 

kawasan Indo-Malaysia. Tetapi sumber literatur lainnya memastikan 

bahwa asal tanaman kencur adalah dari India. 

 Daerah penyebaran kencur meluas ke kawasan Asia Tenggara dan 

Cina. Dalam perkembangan selanjutnya, diketahui bahwa keluarga 

Zingiberaceae ini meliputi 47 genera dan 1.400 spesies yang tersebar luas 

di daerah tropik dan subtropik. Diantara sejumlah genera dan spesies 

tersebut, terdapat 13-17 jenis temu-temuan yang dipakai dalam obat 

tradisional. Kencur termasuk salah satu tanaman temu-temuan yang 

banyak digunakan sebagai bahan obat tradisional (Rukmana, 1994). 

   Tumbuhan kencur memiliki ciri-ciri atau sifat terna berumur 

panjang, dari suku zingiberaceae, terna berumur panjang, mempunyai 

rizoma yang membengkak seperti umbi dengan akar-akar yang tebal dan 

seringkali mempunyai ruang-ruang yang terisi dengan minyak menguap. 

Daun tersusun sebagai rozet akar atau berseling pada batang, bangun 

lanset atau jorong bertulang menyirip atau sejajar. Tangkai daun beralih 

menjadi pelepah yang membelah kadang-kadang mempunyai lidah-lidah. 

Pelepah daun saling membalut dengan eratnya, sehinga kadang-kadang 

merupakan batang semu. Bunga banci, asimetris, berbilangan 3, terpisah-

pisah atau merupakan suatu bunga majemuk. Dan kelopak 3 pendek, 

seringkali berwarna hijau, daun mahkota 3 memajnag, sisi bawah 
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seringkali berlekatan. Benang sari 3-5 menyerupai mahkota, 1 diantaranya 

menjadi bebas, 1 tidak ada, tinggal 1 yang fertil dan menyerupai benang 

sari yang sungguh. Bakal buah tenggelam, beruang 3 atau 1 tembuni yang 

basal atau parietal yang mendukung banyak bakal biji. Tangkai putik 

haous, terdapat dalam suatu alur dari benang sari. 

            Berdasarkan tipe daunnya, terdapat 2 jenis kencur yaitu : Kencur 

berdaun lebar, yaitu dicirikan dengan bentuk daunnya yang lebar-lebar dan 

besar, hampir bundar dan tangkai daun relatif sangat pendek. Jenis kencur 

inilah yang saat ini paling banyak ditanam petani. Beberapa kultivar (klon) 

kencur berdaun lebar adalah Boyolali, Boro, Kalipare, Ketawang, Arjosari, 

Kopral dan Bogor dan Kencur berdaun sempit, yakni dicirikan dengan 

bentuk daunnya yang memanjang dan ramping menyempit, dan tangkai 

daun relatif lebih panjang daripada jenis kencur berdaun lebar 

(Tjitrosoepomo,1999). 

e. Khasiat Tanaman  

 Sebagai tanaman obat, kencur memberikan manfaat cukup banyak 

terutama rimpangnya. Kencur berkhasiat untuk obat batuk, gatal-gatal 

pada tenggorokan, perut kembung, mual, masuk angin, pegal-pegal, 

pengompresan bengkak, tetanus dan penambah nafsu makan. 

 Beras kencur (campuran tepung beras dan kencur yang dibuat 

ramuan) merupakan obat tradisional yang telah dikenal umumnya untuk 

obat bengkak dan encok. Ramuan kencur juga berfungsi merangsang 

pertumbuhan bulu alis dan mata jika dioleskan sebagai bedak. Kencur juga 
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digunakan untuk membuat ragi dan zat warna. Akhir-akhir ini kencur 

digunakan untuk industri kembang gula dan industri kosmetik dalam 

negeri (Rukmana,1994). 

f. Kandungan Kimia 

  Tanaman kencur mengandung minyak atsiri. Zat-zat yang banyak 

diteliti adalah pada rimpangnya yaitu mengandung minyak atsiri 2,4%-

3,9%, juga cinnamal, aldehide, asam motil p-cumarik, asam annamat, etil 

asetat dan pentadekan. Dalam literatur lain disebutkan bahwa rimpang 

kencur mengandung sineol, paraumarin, asam anisic, gom, pati 4,14% dan 

mineral 13,73% (Rukmana,1994). 

2. Minyak Atsiri  

        Minyak atsiri/minyak eteris adalah istilah yang digunakan untuk minyak 

mudah menguap. Umumnya tidak berwarna akan tetapi bila dibiarkan lebih lama 

warnanya berubah menjadi kecoklatan karena terjadi oksidasi/mencegahnya 

disimpan di tempat yang sejuk dan kering di dalam wadah tertutup rapat dan 

berwarna gelap. Umumnya larut dalam  pelarut organik dan tidak larut dalam air. 

Sebagian besar minyak atsiri terdiri dari persenyawaan hidrokarbon asiklik dan 

hidrokarbon isosiklik serta hidrokarbon yang mengikat oksigen seperti alkohol, 

fenol dan eter (Claus dkk,1970). 

Menurut Guenther (1987), komponen minyak atsiri digolongkan menjadi 4 

kelompok besar, yaitu terpen yang ada hubungannya dengan isopren, 

persenyawaan berantai lurus tidak mengandung rantai cabang, turunan benzena 
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dan bermacam-macam persenyawaan lain, misalnya turunan alkohol, 

aldehid,keton. 

Contohnya : 

a. Alkohol : Lenolool, borneol, sineol, eugenol, fenol, etil alkohol 

b. Aldehid     : Benzadehid, anisaldehid, sennamaldehid, setral 

 c.   Keton        : Komfor, methon, asetofenon, periperiton 

3.   Metode Penyulingan 

Minyak atsiri dapat diperoleh dengan dua cara yaitu destilasi dan 

ekstraksi.  

a.  Metode penyulingan dengan cara destilasi 

     Metode penyulingan atau destilasi ada tiga macam : 

     1)  Penyulingan dengan air (water destilation) 

  Pada penyulingan dalam air, bahan kontak langsung dengan air 

mendidih, air dipanaskan dengan metode pemanasan biasanya dilakukan 

pemanasan langsung, mantel uap pipa melingkar tertutup atau pipa uap 

terlingkar terbuka atau berlubang. 

2)  Penyulingan dengan uap air (water and steam destilation) 

  Dengan penyulingan ini bahan diletakkan di atas atau saringan 

berlubang, katel suling diisi dengan air permukaan air berada tidak jauh 

dibawah saringan, air dipanaskan dengan berbagai cara yaitu dengan uap 

jenuh basah dan bertekanan rendah. 
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3) Penyulingan dengan uap langsung (steam destilation) 

  Penyulingan ini, air tidak diisikan dengan katel, uap yang 

digunakan adalah uap jenuh atau uap yang sangat panas pada tekanan lebih 

dari   1 atm. Uap dialiri melalui pipa uap melingkar yang berpori yang 

terletak dibawah bahan, dan uap bergerak keatas melalui bahan yang 

terletak diatas jaringan. 

b.   Metode penyulingan dengan cara ekstraksi 

       Metode penyulingan dengan cara ekstraksi ada tiga macam 

1) Ekstraksi dengan lemak dingin (enfluerasi) 

  Minyak buah diekstraksi dengan lemak dingin, lemak akan jenuh 

dengan lemak buah, kemudian minyak buah tersebut dikstraksi dari lemak 

dengan menggunakan alkohol. 

2) Ekstraksi dengan lemak panas (maserasi) 

  Ekstraksi dengan menggunakan lemak panas, proses ekstraksi 

berjalan dengan cepat. 

3) Ekstraksi minyak dengan pelarut menguap 

  Menguap yang digunakan akan berpenetrasi ke dalam bahan dan 

melarutkan minyak buah beserta beberapa lilin dan albumin serta zat 

warna. Larutan dipekatkan pada suhu rendah (Guenther, 1987). 

4.  Indek Bias Kencur  

     Indek bias merupakan perbandingan kecepatan cahaya dalam ruang hampa 

terhadap kecepatannya dalam suatu bahan. Suatu cahaya monokromatis apabila 

dilewatkan suatu bahan transparan yang satu ke dalam bahan yang lain dengan 

kerapatan berbeda akan direfraksikan atau diteruskan bila masuknya tegak lurus 
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bidang kontak kedua zat tersebut. Hasil dan arah pembengkokan tergantung dari 

densitas bahan, indek bias merupakan suatu bahan konstansta fisika yang sering 

kali digunakan untuk menentukan identitas dan kemurnian suatu bahan. Alat yang 

digunakan adalah Refraktormeter (Guenther, 1987). 

5. Sifat Fisika Kimia Minyak Atsiri  

Bobot Jenis Kencur, bobot jenis merupakan salah satu kriteria penting dan 

menentukan mutu dan kemurnian minyak atsiri, nilai bobot jenis pada umumnya 

lebih kecil dari 1,00. Nilai bobot jenis minyak atsiri pada 200C didefinisikan 

sebagai perbandingan antara berat minyak atsiri pada suhu 200C dengan berat 

jenis pada volume air yang sama dengan volume minyak pada suhu 200C. Untuk 

penetapan nilai bobot jenis dari minyak atsiri digunakan alat piknometer yang 

dilengkapi dengtan termometer dan sebuah kapiler dengan karet penutup 

(Guenther, 1987).Sifat fisiko-kimia dan komposisi kimia minyak atsiri disulung 

oleh Thomas (rendemen = 4,33%) dan diselidiki oleh Duruttis memiliki bobot 

jenis untuk kencur pada suhu 200C adalah 0,890 (Guenther, 1991). 

6.  Uraian tentang mikrobiologi 

     Staphylococcus aureus 

  Klasifikasi Staphylococcus aureus (Salle,1978) 

Divisio  : Protophyta 

Sub divisio    : Schizomycetea 

Classis : Schizomycetes 

Ordo : Eubacteriales 

Familia : Micrococcaceae 
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Genus : Staphylococcus 

Spesies : Staphylococcus aureus 

           Staphylococcus aureus adalah sel berbentuk bulat dengan dismeter 0.8-1.0 

µm, tersusun dalam kelompok-kelompok tidak teratur dan tidak bergerak, tidak 

membentuk spora dan merupakan bakteri gram positip (Jawetz,1986). 

       Staphylococcus aureus mudah tumbuh pada kebanyakan pembenihan 

bakteriologik dalam keadaan aerobik atau mikroaerofilik. Bakteri ini tumbuh 

paling cepat pada suhu 37 0 C,tapi paling baik membentuk pigmen pada suhu 

kamar (200C). Pada pembenihan padat membentuk koloni bulat,halus,mengikat. 

Staphylococcus aureus biasa membentuk koloni abu-abu hingga kuning emas 

(Jawetz dkk, 2001).  

Staphylococcus aureus bersifat merugikan banyak karbohidrat dengan 

lambat menghasilkan asam laktat tapi tidak menghasilkan gas. Bakteri tersebut 

menimbulkan penyakit melalui kemampuan berkembang biak dan menyebar luas 

dalam jaringan karena kemampuannya menghasilkan banyak zat yang ekstra 

selular,antara lain (Jawetz dkk, 2001). 

a.   Eksotoksin 

Suatu campuran termolabil yang dapat disaring dan dimatikan bagi 

binatang pada penyuntikan,menyebabkan nekrosis pada kulit dan mengandung 

beberapa hemolisin yang dapat larut dan dipisahkan dengan elektroforesis. 

b.   Leukosidin 
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         Suatu zat yang dapat larut dan mematikan sel darah putih pada berbagai 

spesies binatang yang kontak dengannya.  

 

c.   Enterotoksin 

         Suatu zat yang dapat larut yang dihasilkan oleh strain tertentu, yang 

merupakan penyebab penting keracunan makanan. 

d.   Koagulase 

 Staphylococcus aureus mampu menghasilkan koagulasi, yaitu suatu 

enzim yang dapat menggumpalkan plasma atau serum dengan bantuan suatu 

faktor yang terdapat dalam serum. Faktor koagulase reaktif serum pereaksi 

dengan koagulase untuk menghasilkan esterase dan aktivitas pembekuan 

dengan cara yang sama seperti pengaktifan prothrombin menjadi thrombin. 

Koagulase dapat membentuk fibrin pada permukaan staphylococcus. Ini bisa 

mengubah ingestinya oleh sel fagositik atau pengrusakan pada sel fagosit. 

e.   Enzim lain 

           Zat lain yang dihasilkan adalah hialurohidasi. Ini adalah faktor 

penyebab staphylokinase yang mengakibatkan fibrinolisis tetapi bekerja jauh 

lebih lamban dari pada streptokinase, lipase dan betalaktamase, toksin 

eksfoliatif yang mengakibatkan sindroma lepuh kulit (Jawetz dkk, 2001). 

    Infeksi Staphylococcus aureus ini menimbulkan penyakit pada 

manusia. Setiap jaringan atau alat tubuh dapat terinfeksi dan menyebabkan 

timbulnya penyakit dengan tanda khas yaitu peradangan, nekrosis, dan 
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pembentukan abses. Infeksi dapat berupa furunkel yang ringan pada kulit 

sampai berupa pigmen. Kecuali impetigo, umumnya ini menimbulkan 

penyakit yang bersifat sporadik bukan epidemik (Jawetz dkk, 2001). 

f.   Media 

Media adalah suatu bahan yang terdiri dari campuran makanan yang 

diperlukan untuk petumbuhan, isolasi, dan identifikasi suatu mikroorganisme 

(Pelczar dan Chan, 1988). 

         Untuk mendapatkan suatu lingkungan kehidupan yang cocok bagi 

pertumbuhan bakteri maka suatu media harus memenuhi syarat dalam hal : 

      1)   Susunan makanan 

         Media yang digunakan untuk pertumbuhan harus mempunyai air,      

sumber karbon, sumber nitrogen, mineral,vitamin dan gas. 

      2)   Tekanan Osmose 

   Menginggat sifat-sifat bakteri yang sama seperti sifat-sifat sel yang 

lain terhadap tekanan osmose, maka bakteri dalam pertumbuhannya 

membutuhkan media isolasi. 

       3)  Derajat Keasaman (pH) 

Pada umumnya bakteri membutuhkan pH sekitar netral. Namun ada   

bakteri tertentu yang membutuhkan pH yang sangat alkalis, yaitu 

Vibriocholera.   

       4)  Temperatur 
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 Untuk membentuk pertumbuhan optimal, bakteri membutuhkan 

temperatur tertentu. Umumnya untuk bakteri yang patogen membutuhkan 

temperatur sekitar 370C sesuai dengan temperatur tubuh. Namun pada 

bakteri patogen yang membutuhkan sekitar 420C yaitu Campylobacter. 

7. Salep  

        Salep adalah sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan 

digunakan sebagai obat luar. Bahan obatnya harus larut atau terdispersi homogen 

dalam dasar salep yang cocok (Anonim, 1979). 

        Salep dapat mengandung obat atau tidak mengandung obat, yang 

disebutkan terakhir biasanya dikatakan sebagai “dasar salep” (Ansel, 1989).  

Pada umumnya salep ditujukan untuk pengobatan lokal, walaupun salep 

dapat pula dipergunakan untuk sistemik dengan bentuk salep atau bentuk yang 

berangkat dari sediaan salep yaitu plester. Dalam sediaan salep komposisi basis 

merupakan hal yang penting karena akan mempengaruhi kecepatan pelepasan obat 

dari basisnya secara langsung akan mempengaruhi khasiat dari obat yang 

dikandungnya, karena untuk dapat berkhasiat obat harus terlepas dahulu dari basis 

salepnya. Kecepatan pelepasan inii dipengaruhi oleh faktor kimia fisika baik dari 

absis maupun dari bahan obatnya, misalnya konsentrasi obat, kelarutan obat 

dalam basis, viskositas massa salep, ukuran partikel bahan obat, formulasi dan 

lain-lain (Idson dan Lazarus,1986). 

     Salep bisa digunakan sebagai pelindung, pelunak kulit dan sebagai 

vehiculum (pembawa). Salep yang baik seharusnya stabil dalam penyimpanan, 

lunak, mudah dipakai, protektif, basis yang cocok dan homogen. Pelepasan obat 
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dari basis salep secara invitro dapat digambarkan dengan kecepatan pelarutan obat 

yang dikandungnya dalam medium tertentu. Ini disebabkan karena kecepatan 

pelarutan (mass transfer) merupakan langkah yang menentukan dalam proses 

berikutnya. Faktor yang mempengaruhi pelepasan obat dari basis yaitu kelarutan 

obat dalam basis, konsentrasi obat, koefisien obat dalam basis medium pelepasan 

(Idson dan Lazarus, 1986). 

     Salep terdiri dari basis salep yang berupa sistem sederhana atau dari 

komposisi yang lebih kompleks bermasssa bahan aktif atau kombinasi atau bahan 

aktif (Voigt, 1984). Basis salep merupakan pembawa dalam penyiapan salep 

menjadi obat (Ansel, 1989). Maka sebaiknya basis salep memiliki daya sebar 

yang baik dan dapat menjamin pelepasan bahan obat pada daerah yang diobati, 

dan tidak menimbulkan rasa panas, juga tidak ada hambatan pada pernafasan kulit  

(Voigt, 1984). 

Pemilihan basis salep yang dipakai dalam formulasi sediaan salep 

tergantung pada faktor-faktor : Laju kelepasan yang diinginkan bahan obat dari 

basis salep, keinginan peningkatan absorbsi obat dari basis salep, kelayakan 

melindungi lembab dari kulit oleh basis kulit, waktu obat stabil dalam basis salep 

dan kekentalan atau viskositas dari basis salep. Bahwa harus dimengerti, tidak ada 

dasar salep yang ideal dan yang memiliki semua sifat yang diinginkan 

pemilihanya untuk mendapatkan dasar salep yang secara umum menyediakan sifat 

yang  diharapkan (Ansel, 1989).  

a. Penggolongan Dasar Salep  
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       Pada metode peleburan, semua atau beberapa komponen dari salep 

berdasarkan komposisinya, dasar salep dapat digolongkan sebagai berikut : 

 

 

1) Dasar salep berminyak 

Dasar salep hidrokarbon (minyak) bebas air, perparat yang berair 

mungkin dapat dicampurkan hanya dalam jumlah sedikit. Bila lebih akan 

sukar larut. Dasar salep minyak dapat dipakai terutama untuk efek emolien. 

Dasar salep tersebut bertahan pada kulit untuk waktu yang lama dan tidak 

memungkinkan hilangnya lembab ke udara serta sukar dicuci dengan air. 

Dasar salep berminyak terdiri dari minyak hidrofob seperti; vaselin, paraffin 

cair, minyak tumbuh-tumbuhan dan silicon. 

2) Dasar salep absorbsi  

Dasar salep ini berguna sebagai emolien walaupun tidak 

menyediakn derajat penutup seperti yang dihasilkan dasar salep berlemak. 

Dasar salep absorbsi sukar dihilangkan dengan air. Dasar salep ini dalam 

farmasi untuk pencampuran larutan berair ke dalam larutan berlemak. 

3) Dasar salep tercuci oleh air   

Dasar salep ini mudah dibersihkan dengan air, merupakan emulsi 

minyak dalam air yang dapat tercuci dari kulit dan pakaian dengan air. 

Dasar salep ini nampaknya seperti krim dapat diencerkan dengan air atau 

larutan berair. 

4) Dasar salep larut air 



 16 

Dasar salep yang larut dalam air biasanya disebut greaseless karena 

tidak mengandung bahan berlemak. Dasar salep ini sangat mudah melunak 

dengan penambahan air maka larutan air tidak efektif dicampurkan ke 

dalam dasar salep ini. Nampaknya dasar salep ini lebih baik digunakan 

untuk dicampurkan dengan bahan tidak berair atau bahan padat (Ansel, 

1990). 

b. Faktor-faktor Pelepasan Obat dari Salep  

    Pelepasan dari bentuk-bentuk sediaan dan kemudian absorbsi dalam tubuh 

dikontrol oleh sifat fisika kimia dari obat dan bentuk yang diberikan, serta sifat-

sifat kimia dan fisiologi dari sistem biologi (Martin dkk, 1993). 

    Faktor-faktor yang dapat memenuhi pelepasan obat dari salep pada 

dasarnya sama dengan faktor-faktor absorbsi pad saluran cerna dengan laju 

difusi yang sangat tergantung pada sifat fisika kimia obat (Idson dan Lazarus, 

1986). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelepasan obat tersebut diantaranya : 

1) Faktor fisika-kimia 

Faktor ini meliputi variabel yang telah digambarkan dalam 

persamaan Higuchi yaitu :  
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Keterangan : 

           
dt
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 : obat yang dilepaskan dari basis 
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A : kadar obat dalam unit per cm3 

D : koefisien difusi obat di dalam dasar salep 

Cs : kelarutan dalam unit per cm3 

T : waktu 

a)   Kelarutan dari bahan obat (afinitas obat) terhadap bahan pembawa 

Obat yang sangat larut dalam bahan pembawa pada umumnya 

mempunyai afnitas kuat terhadap bahan pembawa dapat menunjukkan 

bahwa koefisien aktifitasnya rendah, sehingga pelepasan obat dari 

bahan pembawanya menjadi lambat demikianan sebaliknya (Zopf dan 

Blaug, 1974). 

Obat-obat terlarut yang berikat kuat dengan bahan pembawa 

seperti yang terjadi jika obat membentuk kompleks yang dapat larut 

dengan bahan pembawanya menghasilkan koefisien aktivitas yang 

rendah, sehingga laju pelepasan dari kombinasi obat pembawa lebih 

lambat. Kemudian obat-obat yan terikat longgar oleh pembawanya 

(pembawa mempunyai afnitas yang rendah terhadap obat), 

menunjukkan koefisien aktivitasnya tinggi oleh karena itu laju 

pelepasan dari kombinasi obat pembawa lebih cepat (Idson dan 

Lazarus, 1986). 

Pelepasan zat aktif dari basis salep dapat tercapai lebih baik lagi 

jika bahan obat sedikit larut dalam basis tidak membentuk akumulasi 

panas dan harga PH fase airnya dapat memungkinkan terbentuknya 

konsentrasi tinggi zat aktif terdisosiasi. Bahan obat terlarut biasanya 
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memberikan kuota absorbansi larutan yang lebih rendah daripada 

bahan obat yang tersuspensi dalam pembawa (Voigt, 1984) 

 

 

 

             b)  Konsentrasi Obat 

Konsentrasi obat dalam basis salep sangat berpengaruh terhadap 

proses pelepasan obat dari basis, hal ini terlihat pada persamaan 

Higuchi  
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Keterangan : 
 
Q = jumlah obat (q) yang terlepas pada waktu (t) persatuan luas (A) 
Co = konsentrasi mula-mula dalam pembawa 
Dv = koefisien difusi obat dalam pembawanya 
t = waktu difusi 

Dari persamaan di atas tampak bahwa bila konsentrasi obat dalam 

basis besar, jika jumlah obat yang dilepaskan aka besar pula. 

Sebaliknya, bila konsentrasi obat dalam basis kecil maka jumlah obat 

yang dilepaskan juga akan menjadi kecil (Martin dkk, 1993) 

          c)    Waktu difusi  

Dari persamaan Higuchi (1), terlihat bahwa semakin cepat waktu 

difusi akan semakin besar obat yang dilepas, sebaliknya obat dilepas 

akan semakin kecil bila waktu difusi semakin lambat (Zopf dan Blaug, 

1974) 

          d)    Jenis basis salep 
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Basis salep yang satu mempunyai sifat yang berbeda dengan jenis 

basis salep lainnya, misalnya pH, polaritas, viskositas dan sebagainya, 

sehingga pemilihan basis sangat penting karena kesesuaian basis salep 

sangat berpengaruh pada proses pelepasannya. 

 Dengan demikian kecepatan pelepasan obat dari berbagai basis 

yang berbeda pula pelepasannya. Jenis basis salep dengan viskositas 

tinggi menyebabkan koefisien difusi obat dalam basis rendah sehingga 

pelepasan obat akan menjadi kecil. Hal ini sesuai dengan persamaan 

Stokes Einstein. 

)3.......(..........................................................................................
6 ηπr
KT

Dv =

 
Keterangan : 
 
Dv : koefisien difusi 
K : konstanta Boltzman  
T  : temperatur 
� : viskositas 
r : jari-jari molekul 
π  : 3,14 

Menurut Idson dan Lazarus (1986), absorbsi obat dari basisnya 

tidak hanya tergantung pada komposisi dasar salep tetapi juga tergantung 

pada beberapa faktor biologis yaitu : 

1)  Kondisi kulit 

2)  Daerah kulit yang diobati 

3)  Keadaan hidrasi pada stratum corneum 

4)  Suhu kulit 

5)  Ketebalan fase pembatas kulit 
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6)  Perbedaan spesies dan kelembaban kulit 

7)   Faktor lain 

c. Pembuatan Salep  

Salep dibuat dengan dua metode umum : campuran dan pelelehan. Metode 

untuk pembuatan tertentu terutama tergantung pada sifat-sifat bahannya. 

1)   Pencampuran  

         Dalam metode pencampuran, komponen dari dasar salep dicampur 

dengan segala cara sampai sediaan yang rata tercapai. 

    2)    Peleburan  

Dicampurkan dengan melebur bersama-sama dan didinginkan dengan 

pengadukan yang konstan sampai mengental. Komponen-komponen yang 

tidak dicairkan biasanya ditambahkan pada cairan yang sedang mengental 

setelah didinginkan. Bahan yang mudah menguap ditambahkan terakhir bila 

temperatur dari campuran telah cukup rendah tidak menyebabkan 

penguraian atau penguapan dari komponen (Ansel, 1989). 

d. Uji fisik salep 

1)  Uji  daya  menyebar  salep 

Di timbang 0.5gram salep dan dilarutkan di tengah alat (kaca bulat). 

Ditimbang dahulu kaca yang satunya. Kaca di letakkkan diatas massa salep 

dan  dibiarkan selama 1 menit. Kemudian diukur berapa diameter salep yang 

menyebar (dengan mengambil panjang rata-rata diameter dari beberapa sisi). 

Ditambahkan 50 gram beban tambahan, diamkan selama 1 menit dan dicatat 

diameter salep yang menyebar seperti sebelumnya. Diteruskan dengan 
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menambah tiap kali dengan beban tambahan 50 gram dan dicatat diameter 

salep yang menyebar, setelah 1 menit. Digambarkan dalam grafik hubungan 

antara beban dan luas salep yang menyebar. Ini diulang masing-masing 3 kali 

untuk tiap salep yang diperiksa. 

2)  Uji daya melekat salep 

 Di letakkan salep (secukupnya) diatas gelas objek yang telah diketahui 

luasnya. Diletakkan gelas objek yang lain diatas salep tersebut. Kemudian 

ditekan dengan beban 1 kg selama 5 menit. Dipasang gelas objek pada alat 

tes. Kemudian dilepaskan beban seberat 80 gram dan dicatat waktunya 

hingga kedua kedua gelas objek ini terlepas. Dilakukan tes untuk formula 

salep dengan masing-masing 3kali percobaan. 

3) Uji kemampuan proteksi 

Di ambil kertas saring (10 x 10 cm). Dibasahi dengan larutan fenoftalein 

untuk indikator. Setelah itu kertas dikeringkan. Setelah itu diolesi kertas 

tersebut dengan salep yang akan dicoba (satu muka) seperti lazimnya orang 

memggunakan salep. Sementara itu pada kertas saring yang lain, dibuat suatu 

areal (2,5x2,5cm) dengan parafin padat yang dilelehkan. Setelah 

kering/dingin akan didapatkan areal yang dibatasi dengan parafin padat, 

kemudian kertas tersebut ditempelkan diatas kertas sebelumnya dan 

diteteskan areal ini dengan larutan KOH 0.1N. Kertas sebelum dibasahi 

dengan larutan fenoftelein dilihat pada waktu 15 detik, 30 detik, 45 detik, 60 

detik, 3 menit dan 5 menit. Kalau tidak ada noda merah berarti salep dapat 

memberikan proteksi terhadap cairan (larutan KOH 0,1N).   
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8. Viskositas  

Viskositas adalah suatu penyebab penrnyataan yang menyatakan tahanan 

dari suatu cairan untuk mengalir, makin tinggi viskositas akan semakin besar 

tahanannya. Beberapa tahun terakhir, prnsip dasar rheologi telah digunakan dalam 

penyelidikan cat, tinta, berbagai adonan bahan-bahan untuk membuat jalan, 

kosmetik, produk hasil pertanian serta bahan-bahan lain. Penyelidikan viskositas 

dari cairan sejati, larutan dan sistem koloid baik itu yang encer maupun yang 

kental jauh lebih praktis dari pada teoritis (Jawets dkk, 1986). 

9. Uji Mikrobiologi  

Uji Mikrobiologi bertujuan untuk mengetahui daya anti mikroba (bakteri 

dan jamur) suatu bahan atau kandungan tumbuhan. Pengukuran aktivitas atau uji 

khasiat sediaan obat atau bahan obat dapat dikerjakan dengan berbagai cara antara 

lain : 

     a. Metode dilusi atau pengeceran  

Prinsip dari metode adalah pengeceran antimikroba sehinga 

diperoleh  beberapa konsentrasi. Pada dilusi cair masing-masing konsentrasi 

obat ditambah suspensi kuman dalam media. Sedangkan pada dilusi padat 

tiap kosentrasi obat dicampur dengan media agar lalu ditanami kuman dan 

diinkubasi. Pada metode ini yang diamati adalah ada atau tidaknya 

pertumbuhan bakteri atau kuman jika mungkin, tingkat kesuburan dari 

pertumbuhan kuman dengan cara menghitung jumlah koloni, cara dilusi ini 

dapat digunakan untuk menentukan kadar hambatan minimum (KHM). 
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b. Metode difusi 

Pada metode ini yang diamati adalah diameter daerah hambatan 

pertumbuhan kuman karena difusinya obat ini titik awal pemberian ke 

daerah difusi sebanding dengan kadar obat yang diberikan. Metode ini 

dilakukan dengan cara menanam kuman pada media agar padat yang 

kemudian diatasnya diletakkan kertas salmi atau disk yang mengandung 

obat atau dapat juga dibuat sumuran kemudian diisi obat. Setelah dieramkan 

18-24 jam dibaca hasilnya, dalam metode ini dikenal dua pengertian yaitu 

zone radikal dan zone irradikal. Zona radikal yaitu suatu daerah di sekitar 

disk atau sumuran dimana sama sekali tidak ditentukan adanya 

pertumbuhan kuman. Sedangkan zone irradikal adalah suatu daerah di 

sekitar disk atau sumuran dimana pertumbuhan bakteri dihambat oleh anti 

mikroba. Dengan metode ini terlihat pertumbuhan kuman yang kurang 

subur  dibanding dengan daerah di luar pengaruh obat tersebut (Jawest dkk, 

1984) 

 

E. Hipotesis  

Minyak atsiri kencur (Kaempferia galanga L.) dalam bentuk salep larut 

air diduga memberikan efek antibakteri terhadap Staphylococcus aureus. 

Kenaikan konsetrasi minyak atsiri diduga berpengaruh terhadap sifat fisik dan 

daya hambat sediaan salep dengan basis larut air dipertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus 


