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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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 muka, bahu, leher, dada, punggung bagian atas 

dan lengan bagian atas (Anonim, 2000). Bentuknya seperti bisul berisi dan 

kadang-kadang jadi keras. Pada kulit terutama wajah terdapat benjolan kecil, 

berkepala kuning, berisi nanah, gatal dan sedikit nyeri (Lingga, 2005). Pengobatan 

jerawat dilakukan dengan memperbaiki abnormalitas folikel, menurunkan 

produksi sebum yang berlebih, menurunkan jumlah koloni P. acnes yang 

merupakan bakteri penyebab jerawat dan menurunkan inflamasi pada kulit. 

Populasi bakteri P. acnes dapat diturunkan dengan memberikan suatu zat 

antibakteri seperti eritromisin, klindamisin dan benzoil peroksida (Wyatt et al., 

2001). 

Salah satu contoh antibakteri yang dapat diperoleh dari alam adalah daun 

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

kandungan antara lain: sitrat, 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). 



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

dengan metode difusi padat didapatkan hasil bahwa minyak atsiri daun jeruk nipis 

mampu menghambat pertumbuhan bakteri S. aureus dengan konsentrasi bunuh 

minimal 0,2% v/v dan senyawa aktif yang terdapat di dalam minyak atsiri daun 

jeruk nipis yang berkhasiat sebagai antibakteri adalah senyawa golongan terpena. 

Berdasarkan penelitian Widianawati maka dilakukan penelitian yang juga 

bertujuan untuk mengetahui khasiat daun jeruk nipis sebagai antibakteri pada S. 

aureus juga mampu berkhasiat sebagai antibakteri jerawat pada P.acnes. Dimana 

struktur dinding sel dari bakteri S. aureus mempunyai kesamaan dengan P. acnes 

yaitu selain sama-sama termasuk dalam bakteri gram positif, keduanya juga 

mempunyai kandungan peptidoglikan yang sama banyak yang menyebabkan 

minyak atsiri mudah berdifusi menembus dinding sel. 

Untuk meningkatkan efektivitas penggunaan minyak atsiri pada kulit, 

dilakukan formulasi minyak atsiri dalam sediaan krim dalam basis tipe air dalam 

minyak (A/M) dan basis tipe minyak dalam air (M/A). Bentuk sediaan ini lebih 

mudah digunakan dan penyebarannya di kulit juga mudah, sehingga banyak 

masyarakat yang lebih memilih menggunakan produk kosmetik dalam bentuk 

krim dibandingkan sediaan lainnya. 

Formulasi pada sediaan krim akan mempengaruhi jumlah dan kecepatan 

zat aktif yang diabsorbsi. Zat aktif dalam sediaan krim 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 (Wyatt et al., 2001). 

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dilakukan penelitian dengan 

tujuan mengetahui pengaruh sediaan krim basis tipe A/M dan M/A terhadap sifat 

fisik krim dan efektivitas minyak atsiri daun jeruk nipis sebagai antibakteri P. 

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 krim A/M dan M/A? 

2.  Jenis basis krim minyak atsiri daun jeruk nipis tipe apakah yang efektif 

digunakan sebagai antibakteri P. acnes? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui efektivitas minyak atsiri daun jeruk nipis sebagai antibakteri P. 

acnes setelah diformulasikan dalam sediaan krim. 

2. Mengetahui jenis basis krim yang paling efektif dalam formulasi sediaan krim 

minyak atsiri daun jeruk nipis sebagai antibakteri P. acnes. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Uraian Tentang Tanaman. 



a. Sistematika tanaman Jeruk nipis (Citrus aurantifolia, Swingle): 

Divisio  : Plantae 

Sub Divisio  : Spermatophyta 

Kelas  : Dicotyledarae 

Ordo  : Rutaceae 

Famili  : Rutaceae 

Genus  : Citrus 

Spesies  : Citrus aurantifolia, Swingle  (Backer, 1911). 

b. Nama lain 

Pada daerah-daerah tertentu jeruk nipis ini dikenal dengan istilah yang 

berbeda-beda antara lain: Sumatera: kelanga; Jawa: jeruk pecel; Sunda: jeruk 

nipis; Kalimantan: lemau nepi; Maluku: putat ebi; Buru: a husi hisni; Flores: 

mudutelang (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 melekuk 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 memanjang, pangkal 

bulat, ujung tumpul, melekuk kedalam, 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, daging buah kuning kehijauan 1-

1000 cm (Dalimarta, 2000; Van Steenis, 1975). 

d. Kandungan kimia 

Jeruk nipis mengandung minyak atsiri yang di dalamnya terdapat beberapa 

jenis komponen antara lain sitrat, kalsium, fosfor, besi, vitamin (A, B dan C), 

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

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

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 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 

hemiterpena, monoterpena, seskuiterpena, diterpena, tritepena, politerpena (Stahl, 

1985). 

 

3. Penyulingan (destilasi) 

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 di atas 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) 

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 ini 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 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). 

Rumus indeks bias  (Ketaren, 1985): 
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.  

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 ketepatannya 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 

Berat jenis suatu cairan dapat didefinisikan sebagai hasil bagi antara suatu 

zat dengan bert air pada volume dan suhu yang sama (Anonim, 1979). Berat jenis 



merupakan salah satu kriteria penting dalam menentukan mutu dan kemurnian 

minyak atsiri. 

Piknometer adalah alat penetapan berat jenis yang praktis dan tepat 

digunakan. Piknometer berbentuk kerucut dan bervolume 10 ml, dilengkapi 

sebuah termometer dan sebuah kapiler dengan gelas penutup (Guenther, 1987). 

 

6. Krim 

Krim adalah bentuk sediaan setengah padat, berupa emulsi mengandung 

air tidak kurang dari 60% dan dimaksudkan untuk pemakaian luar. Ada dua tipe 

krim, krim tipe minyak dalam air (M/A) dan tipe air dalam minyak (A/M). Krim 

tipe M/A (vanishing cream) mudah dicuci dengan air, jika digunakan pada kulit, 

maka akan terjadi penguapan dan peningkatan konsentrasi dari suatu obat yang 

larut dalam air sehingga mendorong penyerapannya ke dalam jaringan kulit. 

Tetapi pada umumnya orang lebih menyukai tipe A/M, karena penyebarannya 

lebih baik, walaupun sedikit berminyak tetapi penguapan airnya dapat mengurangi 

rasa panas di kulit. 

Untuk membuat krim digunakan zat pengemulsi, umumnya berupa 

surfaktan-surfaktan anionik, kationik, dan nonionik. Untuk krim tipe A/M 

digunakan sabun polivalen, span, adeps lanae, cholesterol, cera. Sedangkan untuk 

krim tipe M/A digunakan sabun monovalen (Triethanolaminum stearat, Natrium 

stearat, Kalium stearat, Ammonium stearat); tween; natrium lauril sulfat; kuning 

telur; gelatin; caseinum. Zat antioksidan dan pengawet perlu ditambahkan dalam 



pembuatan krim untuk kestabilan. Zat pengawet yang sering digunakan ialah 

nipagin 0,12%-0,18% dan nipasol 0,02%-0,05%. 

Bahan-bahan yang sering digunakan untuk membuat krim adalah: cetyl 

alkohol, stearyl alkohol, acidum stearinicum, polyethylen glikol (macrogol), 

glyseryl monostearat, isopropyl myristas, ester-ester dari asam lemak isopropil, 

adeps lanae (lanolinum anhidrous), spermacety (cetaceum), kelompok polisorbate 

(ester sorbitan) (Zaman, 1998). 

 

7. Propionibacterium acnes 

 Sistematika bakteri Propionibacterium acnes (Brannan, 2007): 

Kingdom : Bacteria  

Phylum : Actinobacteria 

Family : Propionibacteriaceae 

Genus : Propionibacterium 

Species : P. acnes   

Spesies Propionibacterium adalah anggota flora normal kulit dan selaput 

lendir manusia. Pada pewarnaan Gram, kuman ini sangat pleomorfik, berbentuk 

panjang, dengan ujung yang melengkung, berbentuk gada atau lancip, dengan 

pewarnaan yang tidak rata dan bermanik-manik, dan kadang-kadang berbentuk 

kokoid atau bulat. 

P. acnes ikut serta dalam patogenesis jerawat dengan menghasilkan lipase, 

yang memecahkan asam lemak bebas dari lipid kulit. Asam lemak ini dapat 

menimbulkan radang jaringan dan ikut menyebabkan jerawat. P. acnes kadang-



kadang menyebabkan infeksi katup jantung prostetik dan pintas cairan 

serebrospinal (Jawetz et al., 2005). 

 

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 (Aiache, 1993). 

a. Fungsi kulit 

Fungsi kulit secara umum (Djuanda dkk, 2001) : 

1). Fungsi proteksi 

Kulit menjaga bagian dalam tubuh terhadap gangguan fisik, misalnya 

tekanan; gesekan; tarikan; 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 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. Dingin oleh badan krause. Rabaan oleh taktil meissner. Tekanan 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. 

8). Fungsi pembentukan vitamin D 

Dengan mengubah 7 hidroksi kolesterol dengan bantuan sinar matahari. 

b. Anatomi fisiologi kulit 

Kulit merupakan pembungkus elastik yang melindungi tubuh dari 

pengaruh lingkungan. Kulit juga merupakan alat tubuh yang terberat dan terluas, 

yaitu 15% dari berat tubuh dan 1,50-1,75 m2 (Harahap, 2000). 

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. 

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

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. 

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. 

Anatomi struktur kulit dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini: 

 
Gambar 1. Struktur Kulit (Graham,2005) 

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, 

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 (Wasitaatmadja, 2001). 



Adanya bahan komedogenik 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 P. acnes, S. 

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). 

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). 

 

10. Uji Krim 

 Pengujian yang dilakukan terhadap krim ini yaitu uji sifat fisik dan uji 

mikrobiologi. 

a. Uji Sifat Fisik 

1) Viskositas 

Pengujian viskositas dilakukan untuk mengetahui besarnya tahanan suatu 

cairan untuk mengalir. Makin tinggi viskositas, makin besar tahanannya 

(Martin et.al, 1993). 

2) Daya sebar 

Dilakukan untuk mengetahui kecepatan penyebaran krim pada kulit yang 

sedang diobati dan untuk mengetahui kelunakan dari sediaan tersebut 

untuk dioleskan pada kulit. 

 



3) Daya lekat 

Pengujian tehadap daya lekat dilakukan untuk mengetahui kemampuan 

krim melekat pada kulit. 

4) Pengukuran pH sediaan. 

Digunakan untuk mengetahui pH krim apakah sesuai dengan pH kulit. 

b. Uji mikrobiologi. 

Untuk mengetahui besarnya pelepasan zat aktif untuk menghambat 

pertumbuhan bakteri dengan cara mengukur diameter hambatan 

pertumbuhan bakteri. 

 

11. Pemerian Bahan 

a. Cera alba   

Cera alba adalah bentuk malam lebih alami yang telah dipucatkan secara 

kimia. Pemerian adalah tidak berasa, berupa padatan putih atau sedikit 

kekuningan atau granul halus yang sedikit tembus cahaya. Kelarutan bahannya 

larut dalam kloroform, eter minyak menguap, karbon disulfida hangat; agak sukar 

larut dalam etanol 95%; praktis tidak larut dalam air, inkompatibel dengan agen 

pengoksidasi. Cera alba digunakan untuk meningkatkan konsistensi krim atau 

salep dan untuk menstabilkan emulsi A/M (Anonim, 2001). 

b. Spermaceti  

Spermaceti adalah bahan seperti lilin yang diperoleh dari kepala ikan paus. 

Menurut USPNF 19, spermaceti adalah campuran yang utamanya terdiri atas ester 

dari alkohol jenuh (C14-C18) dan asam lemak jenuh (C14-C18). Pemerian bahannya 



adalah berupa padatan putih sampai bening, kepingan (5 µm – beberapa mm) 

tembus cahaya, terdapat patahan hablur dan kilauan mutiara, bau dan rasa khas 

lemah, tidak tengik. Kelarutan dari spermaceti adalah (kalau tidak disebutkan lain 

pada suhu 20ºC) larut dalam aseton (2-3 mg/ml), Kloroform (400-500 mg/ml), 

Diklormetana (300-400 mg/ml), Etanol 95% (< 0,1 mg/ml), Etanol 95% (> 400 

mg/ml pada 78ºC) Etil asetat (12-15 mg/ml), air (<0,01 mg/ml), larut dalam eter 

dan minyak menguap. Spermaceti digunakan sebagai stiffening agent dan emolien 

pada salep dan krim (Anonim, 2001). 

c. Stearil alkohol 

Stearil alkohol adalah bahan dibuat dari minyak sperma ikan paus, tetapi 

sekarang dibuat secara sintetik dengan mereduksi etil stearat dengan litium 

aluminium hindrida.  Pemerian bahan ini adalah potongan/kepingan/granul seperti 

lilin, putih, keras, bau khas lemah, rasa tawar. Stearil alkohol mempunyai jarak 

lebur antara 55-60ºC. Kelarutannya adalah larut dalam kloroform, etanol 95%, 

eter, heksana, propilen glikol, minyak sayur, praktis tidak larut dalam air. Stearil 

alkohol digunakan sebagai stiffening agent dalam salep/krim sediaan farmasetik 

dan kosmetik (Anonim, 2001). 

d. Metil paraben (Nipagin M) 

 
Gambar 2. Struktur Nipagin 

 



Metil paraben adalah bahan yang mengandung tidak kurang dari 99,0% dan 

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

tidak berbau, tidak mempunyai rasa, 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, jika didinginkan larutan tetap jernih. Metil 

paraben ini mempunyai fungsi sebagai zat tambahan dan zat pengawet (Anonim, 

1979). 

e. Natrium tetraborat 

Natrium tetraborat adalah bahan yang mengandung tidak kurang dari 99,0% 

dan tidak lebih dari 105,0% Na2B4.10H2O. Pemerian hablur transparan tidak 

berwarna atau serbuk hablur putih; tidak berbau; rasa asin dan basa. Dalam udara 

kering merapuh. Kelarutan larut dalam 20 bagian air, dalam 0,6 bagian air 

mendidih dan dalam lebih kurang 1 bagian gliserol P; praktis tidak larut dalam 

etanol (95%) P (Anonim, 1979). 

f. Parafin cair 

Parafin cair adalah campuran hidrokarbon yang diperoleh dari minyak 

mineral; sebagai zat pemantap dapat ditambahkan tokoferol atau 

butilhidroksitoluen tidak lebih dari 10 bpj. Pemerian dari parafin cair adalah 

cairan kental, transparan, tidak berfluorosensi; tidak berwarna; hampir tidak 

berbau; hampir tidak mempunyai rasa. Kelarutan dari bahan ini adalah praktis 

tidak larut dalam air dan dalam etanol (95%) P; larut dalam kloroform P dan 

dalam eter P (Anonim, 1979). 

 



g. Nipasol (Propil paraben) 

Propil paraben adalah bahan yang mengandung tidak kurang dari 99,0% dan 

tidak lebih dari 101,0% C10H12O3. Pemerian bahan ini adalah serbuk hablur putih; 

tidak berbau; tidak berasa. Kelarutan sangat sukar larut dalam air; larut dalam 3,5 

bagian etanol (95%) P, dalam 3 bagian aseton P, dalam 140 bagian gliserol P dan 

dalam 40 bagian minyak lemak, mudah larut dalam alkali hidroksida (Anonim, 

1979). 

h. Acidum Stearicum (Asam stearat) 

Asam stearat adalah campuran asam organik padat yang diperoleh dari 

lemak, sebagian besar terdiri dari asam oktadekanoat, C18H36O2 dan asam 

heksadekanoat, C16H36O2. Pemerian zat padat keras mengkilat, putih atau kuning 

pucat; mirip lemak lilin. Kelarutan praktis tidak larut dalam air; larut dalam 20 

bagian etanol (95%) P, dalam 2 bagian kloroform P dan dalam 3 bagian eter P. 

Khasiat dan penggunaan sebagai zat tambahan (Anonim, 1979). 

i. Gliserin 

Gliserin adalah cairan seperti 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 tidak 

melebur hingga suhu mencapai lebih kurang 20°C. Kelarutan dapat campur 

dengan air, dan dengan etanol (95%) P; praktis tidak larut dalam kloroform P, 

dalam eter P dan dalam minyak lemak. Khasiat dan penggunaan adalah sebagai 

zat tambahan (Anonim, 1979). 

 



j. Kalium Hidroksida 

Kalium hidroksida adalah masa berbentuk batang, pelet atau bongkahan, 

putih sangat mudah meleleh basah. Larut dalam 1 bagian air, dalam 3 bagian 

etanol (95%) P, sangat mudah larut dalam etanol mutlak P mendidih (Anonim, 

1979). 

 

E. Landasan Teori 

Salah satu contoh antibakteri yang dapat diperoleh dari alam adalah daun 

jeruk nipis (Citrus aurantifolia, Swingle). 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 S. aureus dengan konsentrasi bunuh minimal 

0,2% v/v. Berdasarkan penelitian Widianawati untuk mengetahui apakah daya 

antibakteri terhadap S.aureus pada daun jeruk nipis ini juga dapat membunuh 

bakteri jerawat (P. acnes) maka dilakukan penelitian yang juga menguji daya 

antibakteri terhadap bakteri P. acnes. Dimana struktur dinding sel dari bakteri S. 

Aureus mempunyai kesamaan dengan P. acnes yaitu selain sama-sama termasuk 

dalam bakteri gram positif, keduanya juga mempunyai kandungan peptidoglikan 

yang sama banyak yang menyebabkan minyak atsiri mudah berdifusi / 

berpenetrasi menembus dinding sel. 



Formulasi pada sediaan krim 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. Secara ideal, basis 

dan pembawa harus mudah diaplikasikan pada kulit, tidak mengiritasi dan nyaman 

digunakan pada kulit (Wyatt et al,. 2001). 

Pada formulasi krim masing-masing basis memiliki keuntungan terhadap 

penghantaran obat. Basis yang dapat dicuci dengan air adalah M/A, dan dikenal 

sebagai “krim”. Basis vanishing cream termasuk dalam golongan ini. Vanishing 

cream, diberi istilah demikian, karena waktu krim ini digunakan dan digosokkan 

pada kulit, hanya sedikit atau tidak terlihat bukti nyata tentang adanya krim yang 

sebelumnya. Hilangnya krim ini dari kulit atau pakaian dipermudah oleh minyak 

dalam air yang terkandung di dalamnya. Krim dapat digunakan pada kulit dengan 

luka yang basah, karena bahan pembawa minyak dalam air cenderung untuk 

menyerap cairan yang dikeluarkan luka tersebut. Pembawa jenis vanishing cream 

merupakan contoh yang mewakili emulsi M/A, sedangkan basis serap umumnya 

merupakan emulsi A/M (Lachman, 1994). 

 

F. Hipotesis 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disusun hipotesis dalam penelitian ini 

yaitu, penggunaan basis krim tipe A/M dan M/A mempengaruhi sifat fisik sediaan 

krim (daya menyebar, daya melekat, viskositas),pH dan daya hambat terhadap 

bakteri P. acnes secara in vitro. 


