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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Jerawat adalah penyakit kulit peradangan kronik folikel polisebasea yang 

umumnya terjadi pada masa remaja dengan gambaran klinis berupa komedo, 

papul, pustul, nodus dan kista pada tempat predileksinya yaitu muka, bahu, leher, 

dada, punggung bagian atas dan lengan bagian atas (Anonim, 2000). Bentuknya 

seperti bisul berisi dan kadang-kadang berubah jadi keras. Pada kulit terutama 

wajah terdapat benjolan-benjolan kecil, berkepala kuning, berisi nanah, terasa 

gatal dan sedikit nyeri (Lingga, 2005).  

Salah satu antibakteri dari alam yang berfungsi sebagai anti jerawat adalah 

daun jeruk nipis (Citrus aurantifolia, Swingle). Daun jeruk nipis mempunyai 

kandungan antara lain minyak atsiri (sitral, limonena, lemon kamfer, fellandrena, 

geranil asetat, kadinena, linalin asetat), asam sitrat 7-7,6%, damar, mineral, 

vitamin B1, dan vitamin C. Daun jeruk nipis mempunyai khasiat sebagai obat 

batuk, disentri, mencret, ambeien, dan jerawat (Tampubolon, 1981). Senyawa 

aktif antibakteri dalam minyak atsiri daun jeruk nipis adalah senyawa golongan 

terpena. Pada penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Widianawati (2004), 

dengan metode difusi padat didapatkan hasil bahwa daun jeruk nipis mampu 

menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dengan konsentrasi 

bunuh minimal 0,2% v/v.  



Untuk meningkatkan efektivitas penggunaan minyak atsiri pada kulit, 

dilakukan formulasi minyak atsiri dalam sediaan gel dalam basis HPMC dan basis 

karbopol 934. Bentuk sediaan ini lebih mudah digunakan dan penyebarannya di 

kulit juga mudah, dilihat juga dari warna yang bening, sehingga banyak pasien 

yang lebih memilih menggunakan produk kosmetik dalam bentuk gel 

dibandingkan sediaan lainnya. Formulasi pada sediaan gel akan mempengaruhi 

jumlah dan kecepatan zat aktif yang dapat diabsorbsi. Zat aktif dalam sediaan gel 

masuk ke dalam basis atau pembawa yang akan membawa obat untuk kontak 

dengan permukaan kulit. Bahan pembawa yang digunakan untuk sediaan topikal 

akan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap absorbsi obat dan memiliki 

efek yang menguntungkan jika dipilih secara tepat. 

 Secara ideal, basis dan pembawa harus mudah diaplikasikan pada kulit, 

tidak mengiritasi dan nyaman digunakan pada kulit (Wyatt et al., 2001). Basis 

yang digunakan dalam sedian gel adalah HPMC dan karbopol 934, kedua basis ini 

apabila dibandingkan dengan basis lain menpunyai keunggulan tersendiri yaitu: 

menghasilkan gel yang bening dan mudah larut dengan air. Beda HPMC dan 

karbopol 934 adalah HPMC menpunyai daya pengikat zat aktif yang kuat 

dibanding dengan karbopol 934. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sediaan gel basis 

HPMC dan karbopol terhadap sifat fisik dan efektivitas minyak atsiri daun jeruk 

nipis sebagai antibakteri Propionibacterium acnes. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dirumuskan suatu 

permasalahan sebagai berikut: 



1. Apakah minyak atsiri daun jeruk nipis efektif sebagai antibakteri setelah 

diformulasikan dalam sedian gel dengan basis karbopol dan HPMC? 

2.  Pada kadar berapakah kedua basis optimal digunakan untuk pembuatan gel 

obat jerawat minyak atsiri daun jeruk nipis ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh formulasi sediaan gel terhadap efektivitas minyak atsiri 

daun jeruk nipis sebagai antibakteri. 

2. Mengetahui jenis basis gel yang paling efektif dalam formulasi gel minyak 

atsiri daun jeruk nipis sebagai antibakteri terhadap Propionibacterium acnes. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Uraian Tentang Tanaman. 

Tanaman yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanaman jeruk nipis 

(Citrus aurantifolia, Swingle). 

a.  Sistematika Tanaman : 

Divisio  : Plantae 

Sub Divisio  : Spermatophyta 

Kelas  : Dicotyledarae 

Ordo  : Rutaceae 

Famili  : Rutaceae 

Genus  : Citrus 

Spesies  : Citrus auranhifolia Swingle  (Van Steenis, 1975) . 



b. Nama Daerah 

Sumatera: kelangsa (Aceh). Jawa: jeruk pecel (Jawa tengah), jeruk nipis (Jawa 

barat). Kalimantan: lemau nepi. Maluku: putat ebi. Buru: a husi hisni. Flores: 

mudutelang, lemo(Bali) (Dalimarta, 2000).   

c. Morfologi Tanaman 

Jeruk nipis merupakan pohon yang bercabang banyak ; 1,5-3,5 m, puri 0,3-

1’2 cm panjangnya. Tangkai daun kadang-kadang bersayap sedikit, sayap 

beringgit melekut kedalam, panjang 0,5-2,5 cm. daun jeruk nipis bentuknya bulat 

telur, memiliki tangkai daun bersayap dan ujung daun agak tumpul. Warna daun 

pada permukaan bawah umumnya hijau muda, sedangkan dibagian permukan atas 

berwarna hijau tua mengkilap. Bila daun digosok–gosok dengan tangan, akan 

menebar aroma khas yang harum. Helaian daun bulat telur elips / bulat telur 

memanjang, dengan pangkal bulat dan ujung tumpul, melekuk kedalam sedikit, 

tepi beringgit; panjang 2,5-9 cm. bunga 1,5 -2.5 cm diameternya. Daun mahkota 

dari luar putih kuning. Buah bentuk bola, kuning diameternya 3,5-5cm. kulit 0,2-

0,5 cm, tebalnya; daging buah kuning kehijauan 1-1000 cm (Dalimarta, 2000; Van 

Steenis, 1975). 

d. Kandungan kimia 

Jeruk nipis mengandung minyak atsiri sitrat, vitamin (A, B dan C), 

Sinerfin, H-methyltyramine, flavonoid, ponsirin, herperidine, rhoifolin, dan 

naringin. Juga mengandung minyak atsiri limonene dan linalool (Dalimarta, 

2000). 



Menurut Tampubolon (1981), jeruk nipis mengandung komponen minyak 

atsiri limonene, kamfer, felandrena, geranil asetat, kadinera dan linolil asetat. 

Selain itu juga mengandung pinera, sitronella, linolil propanat, dekanol, linolool 

asetat dan farsena  (Agusta, 2000).   

e. Khasiat dan penggunaan 

Daun dan bunga jeruk nipis dapat digunakan untuk pengobatan hipertensi, 

batuk, lendir tenggorokan, demam, panas pada malaria, jerawat, ketombe dan lain-

lain (Dalimarta, 2000). Buah jeruk nipis dapat digunakan untuk menurunkan 

panas, obat batuk, peluruh dahak, menghilangkan ketombe, influenza, dan obat 

jerawat. Getah batang ditambahkan dengan sedikit garam dapat dipergunakan 

sebagai obat sakit tenggorokan (Tampubolon, 1981).  

 

2. Minyak atsiri 

 Minyak atsiri atau minyak eteris atau minyak terbang adalah minyak yang 

mudah menguap dan diperoleh dari tanaman penghasilnya. Minyak atsiri banyak 

digunakan dalam industri sebagai bahan pewangi atau penyedap. Beberapa jenis 

minyak atsiri dapat digunakan sebagai bahan antiseptic (Guenther, 1987).  

Minyak atsiri dari suatu tanaman tertentu secara umum mempunyai 

komposisi kimia tertentu yang pada prinsipnya memberikan aktivitas anti mikroba 

yang spesifik khususnya untuk bakteri S. aureus dan E. coli. Komposisi dari 

minyak atsiri sangat bervariasi, dan terdiri dari beberapa komponen yang sangat 

kompleks. Tetapi sebagian besar minyak atsiri terdapat dalam bentuk terpena. 

Terpena hidrokarbon dibedakan menjadi: 



1. Hemiterpena, (C5H8), dan turunannya 

2. Monoterpena, (C10H16), dan turunannya 

3. Seskuiterpena, (C15H16), dan turunannya 

4. Diterpena, (C20H32), dan turunannya 

5. Tritepena, (C36H48), dan turunannya 

6. Politerpena, (C10H16)x, dan turunannya 

Hemiterpena, monoterpena, dan seskuiterpena merupakan komponen utama 

minyak atsiri dan mudah menguap bersama air (Stahl, 1985).  

 

3. Penyulingan (destilasi) 

Penyulingan didefisinikan sebagai pemisahan komponen suatu campuran 

dari 2 jenis cairan / lebih berdasarkan perbedaan tekanan uap dari masing-masing 

zat. 

Dalam minyak atsiri, dikenal 3 metode penyulingan yaitu :  

a.  Penyulingan dengan air (water distillation)  

Pada metode ini bahan yang akan disuling mengalami kontak langsung 

dengan air mendidih. Bahan mengapung diatas air / terendam sempurna 

tergantung dari bobot jenis dan jumlah bahan. Jika disuling dengan metode uap 

langsung bahan akan merekat dan membentuk gumpalan besar sehingga uap tidak 

dapat terpenetrasi ke dalam bahan. 

b. Penyulingan dengan air dan uap (water and steam distillation) 

Penyulingan ini bahan diletakkan diatas rak-rak saringan berlubang. Ketel 

suling diisi air tidak sampai penuh (dibawah saringan). Air dipanaskan dengan 



uap jenuh yang basah dan bertekanan rendah. Ciri khas metode uap air selalu 

dalam keadaan basah, jenuh, dan tidak terlalu panas, bahan yang disuling hanya 

berhubungan dengan uap dan tidak dengan air panas. 

c.  Penyulingan dengan uap langsung (steam disilation) 

Metode ini sama dengan penyulingan dengan uap dan air, bedanya air tidak 

tidak diisikan dalam ketel, uap yang digunakan adalah uap jenuh/ uap kelewat 

panas pada tekanan lebih dari atmosfer. Uap dialirkan melalui pipa uap melingkar 

yang berpori yang terletak dibawah bahan dan uap yang bergerak ke atas melalui 

bahan terletak diatas saringan (Guenther,1987).  

 

4. Indeks bias   

Indeks bias adalah perbandingan antara kecepatan cahaya dalam udara 

dengan kecerahan cahaya dalam zat. Indeks bias berguna untuk mengidentifikasi 

zat dan mendeteksi ketidakmurnian minyak (Anonim, 1995). 

Jika cahaya melewati media kurang padat ke media lebih padat, maka sinar 

akan membelok/membias dari garis normal. 

Rumus indeks bias: 
eSin
iSin

=
n
N  

Keterangan :   
N  : indeks bias media lebih padat 
n  : indeks bias media kurang padat  
Sin i  : sudut sinar datang 
Sin e : sudut sinar pantul.  (Ketaren, 1985). 
 

Refraktometer adalah alat yang tepat dan cepat untuk menetapkan nilai 

indeks bias. Salah satu tipe refraktometer yang baik adalah tipe Abbe/analisis 

minyak atsiri dan ketepatanya cukup untuk keperluan praktis. Minyak yang 



diperlukan untuk penetapan hanya berjumlah 1-2 tetes, dan suhu pembaca 

dilakukan dapat diatur dengan baik (Guenther,1987). 

5. Berat jenis  

Alat yang digunakan disebut piknometer. Berat jenis minyak umumnya 

berkisar diantar 0,696 – 1,119 dn kebanyakan bobot jenis tidak melebihi nilai 

1,000.  

Bersihkan piknometer dengan mengisikan larutan chrominium trioksida 

jenuh dalam asam sulfat dan disimpan selama 3 menit. Kosongkan piknometer 

dan basuh dengan memakai air destilasi. Isilah piknometer dengan air destilat 

yang telah dididihkan dan didinginkan sampai suhu sekitar 12oC. Naikkan suhu 

secara pelan –pelan sampai 15oC. Aturlah permukaan air sampai puncak kapiler, 

dan buang kelebihannya dengan kain, dan letakkan gelas penutup bagian bawah 

pada tempatnya. Pindahkan piknometer dari penangas air, keringkan dengan kain 

bersih, diamkan selama 30 menit dan timbang dengan teliti. Kosongkan 

piknometer, basuh beberapa kali dengan alkohol dan terakhir dengan eter. 

Pisahkan bagian eternya dengan meniupkan udara dan diamkan sampai 

piknometer kering. Timbang dengan teliti setelah 30 menit. Nilai “water 

equivalent” piknometer adalah berat piknometer yang berisi penuh dikurangi 

dengan berat piknometer kosong (Ketaren, 1985).  

 

6. Gel. 

Jelly, adalah suatu salep yang lebih halus, umumnya cair dan mengandung 

sedikit atau tanpa lilin, dipergunakan terutama pada membran mukosa, sebagai 



pelicin atau dasar salep terdiri campuran sederhana dari minyak dan lemak dengan 

titik lebur rendah. Washable Jelly mengandung mucilagines seperti Gom, 

Tragacanth, Amylum, Pektin dan Alginat. Sebagai contoh: Starch Jellies (10% 

Amylum dengan air mendidih) (Anief, 1993). 

Uraian basis yang digunakan untuk membuat sediaan gel minyak atsiri daun jeruk 

nipis, antara lain :  

a. Karbopol 934 

Karbopol 934, merupakan kelompok acrilic polimer cross-linked dengan 

polialkenil ether. Nama lain karbopol adalah acitamer, acrylic acid polymer, 

carbomer, carboxyvinyl polimer. Karbopol digunakan sebagaian besar dalam 

cairan sediaan formulasi semi solid berkenaan dengan farmasi sebagai suspending 

agent. Digunakan pada formulasi krim, gel dan salep dan kemungkinan digunakan 

dalam sedian ophtalmic, rectal dan sedian topikal lain. 

Pemeriannya  serbuk putih, higroskopik, bersifat asam dan mempunyai 

bau khas. Dapat larut dalam air, etanol (95%) dan gliserin 

Karbopol 934 digunakan untuk emulsifying agent pada konsentrasi 0,1-

0,5%; gelling agent pada konsentrasi 0,5-2,0%; suspending agent pada konsentrasi 

0,5-1,0% dan tablet binder pada konsentrasi 5-10%. Fungsinya adalah : 

suspending agent (Rowe dkk, 2006). 

b. HPMC (Hidroksi Propil Metil Selulosa) 

Nama lain dari HPMC antara lain : hypromellose, methocel, hydroxy 

propil methilcellulose, metolose dam pharmacoat. Rumus kimia HPMC adalah 

CH3CH(OH)CH2. HPMC secara luas digunakan sebagai suatu eksipen didalam 



formulasi pada sedian topikal dan oral. Dibandingkan dengan metilsesulosa, 

HPMC menghasilkan cairan lebih jernih. HPMC juga digunakan sebagai zat 

pengemulsi, agen pensuspensi dan agen penstabil didalam sedian salep dan gel. 

Pemeriannya adalah : serbuk hablur putih, tidak berasa, tidak berbau. Larut dalam 

air dingin, membentuk koloid yang merekat. Tidak larut dalam klorofrom, etanol 

95% dan eter, tetapi dapat larut dalam campuran etanol dan 

diklorometana.Fungsinya adalah : suspending agent (Rowe dkk, 2006).  

 

7.  Bakteri Propionibacterium acne. 

Dalam penelitian ini bakteri yang digunakan adalah Propionibacterium 

acne. Propionibacterium acne adalah organisme yang pada umumnya memberi 

kontribusi terhadap terjadinya jerawat (Jawetz at al., 2005). Adapun klasifikasi 

secara ilmiah dari Propionibacterium acne adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Bacteria  

Phylum : Actinobacteria 

Family : Propionibacteriaceae 

Genus : Propionibacterium 

Species : P. acnes (Brannan, 2007). 

Propionibacterium acnes adalah termasuk gram-positif yang paling 

umum, tidak berspora, tangkai anaerob ditemukan dalam spesimen-spesimen 

klinis. P. acnes pada umumnya tumbuh sebagai anaerob obligat, bagaimanapun, 

beberapa strain/jens adalah aerotoleran, tetapi tetap menunjukkan pertumbuhan 

lebih baik sebagai anaerob. Bakteri ini mempunyai kemampuan untuk 



menghasilkan asam propionat, sebagaimana ia mendapatkan namanya. Bakteri ini 

juga mempunyai kemampuan itu untuk menghasilkan katalase beserta indola, 

nitrat, atau kedua-duanya indola dan nitrat. Propionibacterium menyerupai 

Corynebacterium secara morfologi dan susunannya, tetapi tidak toksigenik 

(Brannan, 2007). Bakteri Propionibacterium acnes pertumbuhannya relatif 

lambat, (pada umumnya) bakteri gram positif aerotoleran anaerob yang 

dihubungkan dengan kondisi kulit berjerawat; bakteri ini dapat juga menyebabkan 

blepharitis dan endophthalmitis kronis, yang terakhir ini sering sekali diikuti 

dengan operasi/pembedahan intraokular. Genom dari bakteri ini dirangkai dan 

penelitian dari genom bakteri ini menunjukkan beberapa gen yang dapat 

menghasilkan enzim-enzim untuk menurunkan kondisi kulit dan protein-protein 

yang mungkin immunogenic (sistem kekebalan aktif).  

Bakteri ini sebagian besar hidup berkelompok dan hal itu biasanya 

terdapat di kebanyakan kulit manusia; dan hidup di asam lemak dalam kelenjar 

minyak di sebum yang dikeluarkan oleh pori-pori. Dapat juga ditemukan 

sepanjang sistem gastrointestinal pada manusia dan binatang lainnya. Bakteri ini 

dinamai menurut kemampuannya untuk menghasilkan asam propionat (Anonim, 

2007). 

 

8. Kulit 

Kulit merupakan lapisan pelindung tubuh yang sempurna terhadap 

pengaruh luar, baik pengaruh fisik maupun pengaruh kimia. Kulit pun menyokong 

penampilan dan kepribadian seseorang. Kulit merupakan sawar fisiologik yang 



penting karena mampu menahan penembusan bahan gas, cair maupun padat baik 

yang berasal dari lingkungan luar tubuh maupun dari komponen organisme 

(Aiache, 1993). 

a. Fungsi kulit secara umum (Djuanda dkk, 2001) : 

1). Fungsi proteksi 

Kulit menjaga bagian dalam tubuh terhadap gangguan fisik, misalnya 

tekanan, gesekan, tarikan, gangguan kimiawi, misalnya zat-zat kimia terutama 

yang bersifat iritan, gangguan yang bersifat panas, misalnya radiasi, sengatan UV, 

gangguan infeksi luar terutama kuman maupun jamur. 

2). Fungsi absorbsi 

Kulit yang sehat tidak mudah menyerap air, larutan dan benda padat, tetapi 

cairan yang mudah menguap lebih mudah diserap, begitu pun yang larut lemak. 

3). Fungsi ekskresi 

Kelenjar-kelenjar kulit mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna lagi atau 

sisa metabolisme dalam tubuh berupa NaCl, urea, asam urat dan amonia. 

4). Fungsi persepsi 

Kulit mengandung ujung-ujung syaraf sensorik di dermis dan subkutis. 

Terhadap rangsangan panas diperankan oleh badan-badan ruffini di dermis dan 

subkutis. Terhadap dingin oleh badan krause. Rabaan diperankan oleh taktil 

meissner. Terhadap tekanan diperankan oleh badan vates paccini. 

5). Fungsi pengaturan suhu tubuh 

Kulit melakukan peranan ini dengan cara mengeluarkan keringat dan 

mengerutkan (otot berkontraksi) pembuluh darah kulit. 



6). Fungsi pembentukan pigmen 

Sel pembentuk pigmen (melanosit) terletak di lapisan basal dan sel ini 

berasal dari rigi syaraf. 

7). Fungsi keratinisasi 

Lapisan epidermis dewasa mempunyai 3 jenis sel utama yaitu keratinosit, 

sel langerhans dan melanosit.  

 

b. Anatomi fisiologi kulit. 

 

Gambar 1. Struktur Kulit (Graham,2005) 

Pembagian kulit secara garis besar tersusun atas 3 lapisan yaitu: 

1). Lapisan epidermis atau kutikula (Pearce, 1992) : 

Bagian-bagian epidermis dapat dilihat dengan mikroskop yaitu terdiri dari: 

a)  Stratum korneum, selnya tipis, datar seperti sisik dan terus menerus    

dilepaskan. 

b)  Stratum lucidum, selnya mempunyai batas tegas tetapi tidak ada intinya. 

c)  Stratum granulosum, selapis sel yang jelas tampak berisi inti dan juga 

granulosum. 



d)  Stratum spinosum, yaitu sel dengan fibril halus yang menyambung sel 

yang satu dengan yang lainnya di dalam lapisan ini, sehingga setiap sel 

seakan-akan berduri. 

e)  Sel basal, yaitu sel yang terus menerus memproduksi sel epidermis baru. 

Sel ini disusun dengan teratur, berderet dengan rapat dan membentuk lapisan 

pertama atau lapisan dua sel pertama dari sel basal yang duduk di atas 

papiladermis. 

f)  Zona germinalis, terletak di bawah lapisan tanduk dan terdiri atas 2 lapis sel 

epitel yang berbentuk tegas. 

 

2). Lapisan dermis. 

Korium atau dermis tersusun atas jaringan fibrus dan jaringan ikat yang 

elastik. Pada permukaan dermis tersusun papil-papil kecil yang berisi ranting-

ranting pembuluh darah kapiler. Ujung akhir syaraf sensorik yaitu puting peraba 

yang terletak di dalam dermis. 

3). Lapisan subkutis 

Lapisan subkutis terdiri dari jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak di 

dalamnya. Sel-sel ini membentuk kelompok yang dipisahkan satu dengan yang 

lainnya oleh trabekula fibrosa. 

c. Absorbsi perkutan 

Kulit karena impermeabilitasnya dapat dilewati oleh sejumlah senyawa 

kimia dalam jumlah sedikit. Bila suatu sistem obat digunakan secara topikal, 

maka obat akan keluar dari pembawanya dan berdifusi ke permukaan jaringan 



kulit. Obat dapat berdifusi ke jaringan kulit melalui daerah kantung rambut, 

melalui kelenjar keringat atau di antara kelenjar keringat dan kantung rambut. 

Ada 4 jenis kulit wajah, yakni kulit kering, berminyak, normal dan kombinasi: 

a. kulit kering 

Pada jenis kulit kering, kelenjar sebasea dan keringat hanya dalam jumlah 

sedikit. Jenis kulit kering mempunyai ciri-ciri penampakan kulit terlihat kusam. 

b. kulit berminyak  

Pada jenis kulit berminyak, kelenjar sebasea dan keringat terdapat dalam 

jumlah banyak. Jenis kulit berminyak mempunyai ciri kulit wajah mudah 

berjerawat.  

 

c. kulit normal 

Pada jenis kulit normal, jumlah sebasea dan keringat tidak terlalu banyak 

karena tersebar secara merata. Ciri jenis kulit normal : kulit tampak lembut, cerah 

dan jarang mengalami masalah. 

d. kulit kombinasi. 

Pada jenis kulit kombinasi, penyebaran kelenjar sebasea dan keringat tidak  

merata. Jenis kulit kombinasi mempunyai ciri kulit dahi, hidung dan dagu tampak 

mengkilap, berjerawat, tetapi kulit dibagian pipi tampak lembut (Dwikarya, 2003). 

 

9. Jerawat 

Jerawat adalah penyakit kulit akibat peradangan menahun dari folikel 

polisebasea yang ditandai dengan adanya erupsi komedo, papul, pustule, nodus 



dan kista. Adanya bahan comedogenik dalam beberapa kosmetik mungkin ada 

hubungannya dengan timbulnya jerawat tingkat ringan pada wanita umur 20-40 

tahun (Kenneth, 1984). Jasad renik yang sering berperan adalah 

Propionibacterium acne, Staphylococcus epidermis atau Pityrosporum ovale dan 

P. orbiculare. Kadang-kadang akne menyebabkan rasa gatal yang mengganggu 

atau rasa sakit kecuali bila terjadi pustule atau nodus yang besar (Wasitaatmadja, 

1997). 

Jika dibiarkan saja kebanyakan jerawat yang meradang bisa hilang 

berangsur-angsur pada usia awal dua puluh tahun pada pria, sedang pada wanita 

terjadi lebih lambat (Kenneth, 1984).Isi komedo adalah sebum yang kental dan 

padat. Isi kista biasanya pus darah (Anonim, 2000). Isi papul adalah masa yang 

padat dan pustule berisi pus (Corwin, 2000).   

Terapi akne pada remaja tergantung pada 3 faktor utama, yaitu : 

1) Mencegah timbulnya komedo dengan bahan-bahan pengelupas kulit 

2) Mencegah pecahnya mikrokomedo / meringankan reaksi peradangan 

3) Mempercepat resolusi lesi meradang (Widjaja, 2000). 

 

10.  Uji gel 

a. Viskositas 

Pengujian viskositas ini dilakukan untuk mengetahui besarnya suatu 

viskositas dari sediaan, dimana viskositas tersebut menyatakan besarnya tahanan 

suatu cairan untuk mengalir. Makin tinggi viskositas maka makin besar 

tahanannya (Martin et.al, 1993). 



b. Daya sebar 

Pengujian ini ditujukan untuk mengetahui kecepatan penyebaran gel pada 

kulit yang sedang diobati dan untuk mengetahui kelunakan dari sedian gel untuk 

dioleskan pada kulit. 

c. Daya lekat 

Pengujian terhadap daya lekat ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan 

gel melekat pada kulit. 

d. Pengukuran pH, digunakan untuk mengetahui pH gel apakah sesuai 

dengan pH kulit. 

e. Mikrobiologi, Uji ini digunakan untuk mengetahui besarnya pelepasan zat 

aktif untuk menghambat pertumbuhan bakteri dengan cara mengukur diameter 

hambatan pertumbuhan bakteri. 

11. Pemerian Bahan. 

a.  Glycerolum (gliserin) 

CH2OH – CHOH – CH2OH 

C3H8O3, BM = 92,10 

Gambar 2.  Struktur Gliserin (Anonim, 1979) 

Pemerian cairan seperti siperti sirop, jernih, tidak berwarna, tidak berbau, 

manis diikuti rasa hangat, higroskopik jika disimpan beberapa lama pada suhu 

rendah dapat memadat membentuk massa hablur tidak berwarna yang dapat 

melebur hingga suhu mencapai kurang lebih 20°C. Konsentrasi gliserin : ≤ 30. 

Kelarutan dapat campur dengan air dan dengan etanol (95%)P, praktis tidak larut 



dalam kloroform p, dalam eter p dan dalam minyak lemak. Fungsinya adalah 

sebagai humectant, antimikroba (Anonim, 1979).  

b. Trietanolamin (TEA) 

Trietanolamina adalah campuran dari trietanolamina, dietanolamina dan 

monoetanolamina. Mengandung tidak kurang dari 99,0 % dan tidak lebih dari 

107,4 % dihitung terhadap zat anhidrat sebagai trietanolamina. N(C2H4OH)3. 

Pemerian cairan kental; tidak berwarna  hingga kuning pucat; bau lemah mirip 

amoniak; higroskopik. Kelarutan mudah larut dalam air dan dalam etanol (95%) 

P; larut dalam kloroform. Fungsinya : zat tambahan dan menbantu stabilitas gel 

dengan basis karbopol (Anonim, 1979). 

c. Karbopol 934 (carbomer 934) 

Karbopol 934, merupakan kelompok acrilic polimer cross-linked dengan 

polialkenil ether. Digunakan konsentrasi sekitar 0,5%. Dapat larut dalam air dan 

gliserin. Pemerian serbuk putih, higroskopik dan mempunyai bau khas. Fungsinya 

adalah : suspending agent (Rowe dkk, 2006). 

d. Metil paraben (Nipagin M). 

 

Gambar 3. Struktur Nipagin (Anonim, 1979) 



Metil paraben mengandung tidak kurang dari 99,0% dan tidak lebih dari 

101,0% C8H8O3. Pemerian serbuk hablur halus, putih, hampir tidak berbau, tidak 

mempunyai rasa, kemudian agak membakar diikuti rasa tebal. 

Kelarutan larut dalam 500 bagian air, dalam 20 bagian air mendidih, dalam 

3,5 bagian etanol (95%) P dan dalam 3 bagian aseton p, mudah larut dalam eter p 

dan dalam larutan alkali hidroksida, larut dalam 60 bagian gliserol p panas dan 

dalam 40 bagian minyak lemak nabati panas, jika didinginkan larutan tetap jernih. 

Fungsinya adalah preservatif dan zat pengawet (Anonim, 1979). 

e.  HPMC  (hidroksipropil metilselulosa). 

Pemeriannya adalah : serbuk hablur putih, tidak berasa, tidak berbau. 

Kelarutanya : larut dalam air dingin, membentuk koloid yang merekat. Tidak larut 

dalam klorofrom, etanol 95% dan eter, tetapi dapat larut dalam campuran etanol 

dan diklorometana. Fungsinya adalah : suspending agent (Rowe dkk, 2006).  

 

 

E. Landasan Teori 

Salah satu antibakteri dari alam yang berfungsi sebagai anti jerawat adalah 

daun jeruk nipis (Citrus aurantifolia, Swingle). Penelitian Widianawati (2004) 

menunjukkan bahwa minyak atsiri daun jeruk nipis (Citrus aurantifolia, Swingle) 

memiliki daya antibakteri terhadap Propionibacterium acnes karena memiliki 

kesamaan dengan Staphylococcus aureus yaitu struktur dinding sel bakteri gram 

positif (Jawetz et al,. 2005). 



Formulasi pada sediaan gel akan mempengaruhi jumlah dan kecepatan zat 

aktif yang dapat diabsorbsi. Bahan pembawa yang digunakan untuk sediaan 

topikal akan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap absorbsi obat dan 

memiliki efek yang menguntungkan jika dipilih secara tepat (Wyatt et al,. 2001). 

Gel umumnya merupakan suatu sediaan semi padat yang jernih dan 

tembus cahaya, gel juga suatu sediaan dengan basis yang larut didalam air . 

Bentuk sediaan ini lebih mudah digunakan dan penyebarannya di kulit juga 

mudah, dilihat juga dari warna yang bening, sehingga banyak pasien yang lebih 

memilih menggunakan produk kosmetik dalam bentuk gel dibandingkan sediaan 

lainnya.  

 

F. Hipotesis 

Berdasarkan uraian di atas, dalam penelitian ini menggunakan basis yang 

berbeda pada sediaan gel minyak atsiri daun jeruk nipis dapat mempengaruhi sifat 

fisik sediaan gel yang meliputi daya menyebar, daya melekat, pH, viskositas,dan 

daya antibakteri minyak atsiri daun jeruk nipis. 

 


