
BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu masalah kulit yang sering ditemui di dalam masyarakat adalah 

jerawat. Bakteri penyebab jerawat ada 2 yaitu Propionibacterium acnes dan 

Staphylococcus epidermidis (Wasitaatmadja, 1997). Staphylococcus epidermidis 

merupakan bakteri Gram positif dan termasuk staphylococcus dengan koagulasi 

negatif. Sebagian besar bakteri ini adalah flora normal pada kulit dan membran 

mukosa (Jawetz et al., 2005). 

Buah mahkota dewa (Phaleria macrocarpa (Scheff.) Boerl) berpotensi 

menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus epidermidis ditunjukkan 

dengan nilai KBM sebesar 3,125% (Saptarini et al., 2012). Buah ini memiliki 

kandungan senyawa kimia seperti golongan alkaloid, terpenoid, lignan (polifenol), 

flavonoid, dan golongan senyawa resin (Dalimartha, 2003). Flavonoid berfungsi 

sebagai antibakteri (Robinson, 1995). Daging buah memiliki potensi daya hambat 

yang lebih besar dibandingkan bagian tumbuhan yang lainnya (Kere, 2011). Buah 

tersebut dapat digunakan sebagai obat dalam dengan cara dimakan atau diminum 

dan sebagai obat luar dengan cara dioleskan ke bagian yang membutuhkan 

pengobatan (Harmanto, 2007). Ekstrak etanol buah mahkota dewa diformulasikan 

dalam sediaan cold cream untuk memudahkan pengaplikasian. 

Cold Cream merupakan sediaan semi padat yang akan memberi lapisan tipis 

minyak yang melindungi kulit untuk mencegah terjadinya penguapan air. 

Penguapan air yang lambat akan memberikan efek mendinginkan kulit (Aulton, 

2002). Formulasi krim akan mempengaruhi jumlah dan kecepatan zat aktif yang 

dapat diabsorbsi. Krim yang ditambah ekstrak akan mengalami penurunan 

viskositas karena tidak stabilnya basis pada pH ekstrak (pH asam) sehingga krim 

akan lebih encer. Penambahan cera alba dapat meningkatkan viskositas dalam 

sediaan topikal karena berfungsi untuk meningkatkan konsistensi krim dan 

menstabilkan sediaan (Kibbe, 2009), sedangkan cetaceum berperan sebagai 

stiffening agent (zat pengeras) dan emolien (Weller, 2009) agar krim lebih mudah 
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dioleskan. Kombinasi dari cetaceum dan cera alba ini akan membentuk krim 

setengah padat dan tidak cair. Kombinasi kedua bahan akan berpengaruh pada 

viskositas, daya lekat dan daya sebar krim, sehingga dilakukan variasi dari 

proporsi cetaceum dan cera alba agar didapatkan proporsi yang tepat dalam 

formula krim ekstrak etanol buah mahkota dewa. 

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang 

pengaruh perbandingan proporsi cetaceum dan cera alba pada sediaan krim 

ekstrak buah mahkota dewa untuk mengetahui sifat fisik dan stabilitas fisik serta 

uji aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus epidermidis. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang didapatkan suatu rumusan masalah : 

1. Bagaimana pengaruh perbandingan proporsi cetaceum dan cera alba terhadap 

sifat fisik krim ekstrak etanol buah mahkota dewa? 

2. Bagaimana stabilitas fisik krim ekstrak buah mahkota dewa setelah diuji 

dengan metode freeze thaw cycling? 

3. Bagaimana aktivitas antibakteri krim ekstrak etanol buah mahkota dewa 

terhadap pertumbuhan Staphylococcus epidermidis sebelum dan setelah 

dilakukan freeze thaw cycling? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh perbandingan proporsi cetaceum dan cera alba 

terhadap sifat fisik krim ekstrak buah mahkota dewa. 

2. Untuk mengetahui pengaruh perbandingan proporsi cetaceum dan cera alba 

terhadap stabilitas fisik krim ekstrak buah mahkota dewa setelah diuji dengan 

metode freeze thaw cycling. 

3. Untuk mengetahui aktivitas antibakteri krim ekstrak etanol buah mahkota dewa 

terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus epidermidis sebelum dan setelah 

dilakukan uji freeze thaw cycling. 
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D. Tinjauan Pustaka 

1. Mahkota Dewa (Phaleria macrocarpa (Scheff.) Boerl) 

a. Klasifikasi Tanaman Mahkota Dewa (Phaleria macrocarpa (Scheff.) Boerl) 

Divisi  : Spermatopyta 

Subdivisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonae 

Bangsa  : Thymelaeaceae 

Suku  : Thymelaeceae 

Marga : Phaleria 

Spesies : Phaleria macrocarpa (Scheff.) Boerl atau Phaleria papuana 

b. Nama Daerah 

Di Indonesia tanaman mahkota dewa sering disebut dengan berbagai macam 

nama lokal seperti Simalakama (Melayu), makuta dewa, makuto mewo, makuto 

ratu, makuto rojo (Jawa), raja obat (Banten) (Dalimartha, 2003). 

c. Morfologi 

Tumbuhan ini tumbuh tegak dengan tinggi 1-2,5 m, batang bulat, 

permukaan kasar, coklat, berkayu dan bergetah, serta memiliki percabangan 

simpodial. Daun tunggal, berhadapan, tangkai pendek, bentuk lanset atau jorong, 

ujung dan pangkal runcing, tepi rata, pertulangan menyirip, permukaan licin, hijau 

tua, panjang 7-10 cm, lebar 2-5 cm. Bunga keluar sepanjang tahun, letaknya 

tersebar di batang atau ketiak daun, bentuk tabung, berukuran kecil, berwarna 

putih dan harum. Buah bentuknya bulat, diameter 3,5 cm, permukaan licin, 

beralur, ketika muda warnanya hijau dan akan berubah menjadi merah setelah 

masak. Daging buah berwarna putih, berserat, dan berair. Biji bulat, keras, 

berwarna cokelat. Berakar tunggang dan berwarna kuning kecokelatan. 

Perbanyakan dengan cangkok dan bijinya (Dalimartha, 2003). 

d. Kandungan Kimia 

Buah mahkota dewa memiliki beberapa senyawa aktif yang memberikan 

manfaat kesehatan. Uji kandungan simplisia buah mahkota dewa didapatkan 

senyawa alkaloid, flavonoid, saponin dan tanin (Erlinda and Nikham, 2012). 

Flavonoid berfungsi sebagai antibakteri dengan mekanisme menghambat aktivitas 
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enzim dari mikroba sehingga proses metabolisme terganggu (Robinson, 1995). 

Saponin juga digunakan sebagai antimikroba (Harmanto, 2007). Tanin 

mempunyai mekanisme kerja menghambat enzim reverse transkriptase dan DNA 

topoisomerase sehingga sel bakteri tidak dapat terbentuk (Robinson, 1995). 

2. Sediaan Krim 

Krim adalah bentuk sediaan setengah padat mengandung satu atau lebih 

bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai (Kementerian 

Kesehatan RI, 2014). Krim mempunyai dua sistem atau tipe, yaitu tipe minyak 

dalam air (M/A) dan tipe air dalam minyak (A/M). Keduanya dibedakan oleh sifat 

fisika kimianya terutama dalam hal penyerapan bahan obat dan pelepasannya dari 

basis (Banker, 2002). Pada umumnya orang lebih menyukai tipe air dalam minyak 

(A/M), karena penyebarannya lebih baik, walaupun sedikit berminyak tetapi 

penguapan airnya dapat mengurangi rasa panas di kulit (Aulton, 2002). 

a. Cera alba 

Cera alba merupakan hasil pemurniaan dan pengelantangan malam kuning 

yang diperoleh dari sarang lebah Apis mellifera Linne. Bahan ini digunakan pada 

formulasi sediaan topikal, dengan konsentrasi 5-20 %, sebagai bahan pengeras 

pada salep dan krim. Cera alba dapat melebur antara suhu 62 - 65ºC, mempunyai 

berat jenis sebesar lebih kurang 0,95 g/cm3. Cera alba dapat larut dalam 

kloroform, eter, minyak lemak dan minyak atsiri. Tidak dapat larut dalam air, 

agak sukar larut dalam etanol dingin (Kementerian Kesehatan RI, 2014). 

b. Cetaceum 

Cetaceum berfungsi sebagai emolien, zat pengeras, biasanya digunakan 

pada salep, krim dan suppositoria. Cetaceum bersifat hidrofobik dan mempunyai 

titik lebur sebesar 44 - 52ºC. Cetaceum larut dalam kloroform, eter, dan minyak 

menguap, praktis tidak larut dalam etanol (95%) dan air. Cetaceum dapat 

digunakan dalam pembuatan krim, salep dan suppositoria (Weller, 2009). 

c. Parafin Cair 

Parafin cair digunakan sebagai basis pada formulasi sediaan topikal. 

Penambahan parafin cair dapat menurunkan viskositas dari sediaan. Parafin cair 

terdiri dari 2 macam kualitas yaitu viskositas ringan yang biasa digunakan untuk 
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membuat vanishing cream, sedangkan parafin cair yang mempunyai viskositas 

berat digunakan untuk membuat cold cream (Anief, 2007). Parafin cair bersifat 

stabil yang berfungsi sebagai emolien, lubrikan dan pelarut. Parafin harus 

disimpan pada wadah yang tertutup, di tempat yang sejuk dan kering serta 

terlindung dari cahaya siar matahari langsung (JJ Sheng, 2009). 

d. Metil paraben 

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

tidak lebih dari 100,5% C8H8O3. Pemerian serbuk hablur kecil, tidak berwarna 

atau serbuk hablur, putih, tidak berbau atau bau khas lemak, sedikit rasa terbakar. 

Jarak lebur antara 125 - 128 ºC.  Kelarutan sukar larut dalam air, dalam benzena 

dan dalam karbon tetraklorida, mudah larut dalam etanol dan dalam eter. Khasiat 

sebagai zat pengawet (Kementerian Kesehatan RI, 2014). 

e. Propil paraben 

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

tidak lebih dari 101,0% C10H12O3. Pemerian serbuk hablur putih, tidak berbau dan 

tidak berasa. Kelarutannya sangat sukar larut dalam air, larut dalam etanol 95%, 

aseton, gliserol dan minyak lemak, serta mudah larut dalam larutan alkali 

hidroksida. Khasiat sebagai zat pengawet (Depkes, 1995). 

3. Staphylococcus epidermidis 

Klasifikasi Staphylococcus epidermidis adalah sebagai berikut : 

Kerajaan : Bacteria 

Filum  : Firmicutes 

Kelas  : Bacilli 

Ordo  : Bacillales 

Famili  : Staphylococcaceae 

Genus  : Staphylococcus 

Spesies : S.epidermidis 

Staphylococcus epidermidis merupakan bakteri Gram positif berbentuk 

bulat tesusun dalam rangkaian tak beraturan dan bersifat anaerob fakultatif. 

Bakteri tersebut berperan dalam pelepasan asam oleat, hasil hidrolisisnya oleh 

lipase yang diduga berpengaruh pada perkembangan jerawat (Saising et al., 

2008). 
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4. Uji Aktivitas Antibakteri 

Aktivitas antibakteri dapat diukur secara in vitro untuk mengetahui potensi 

suatu zat antimikroba dalam larutan dan kepekaan suatu mikroba terhadap 

konsentrasi obat-obat yang dikenal. Uji aktivitas antibakteri dapat dilakukan 

dengan berbagai cara, yaitu : 

a. Difusi agar, media yang dipakai adalah media Mueller Hinton, terdapat 

beberapa cara dalam metode ini : 

1) Cara Kirby Bauer 

Zat antibakteri dibuat dan dimasukkan ke dalam suatu disc (kertas samir) 

dan pada pengujiannya disc tersebut diletakkan di atas media agar. 

2) Cara sumuran 

Sumuran dibuat atau lubangi media agar yang telah mengeras dan zat 

antibakteri yang akan diujikan dimasukkan ke dalam sumuran tersebut. 

3) Cara Pour Plate 

Bakteri disuspensikan dengan media agar yang cair lalu dihomogen, 

ditunggu sebentar sampai media agar tersebut mengeras, kemudian diletakkan 

disk yang berisi zat antibakteri di atas media agar tersebut. 

b. Dilusi cair atau dilusi padat 

Pada dilusi cair, suspensi bakteri dalam media ditambahkan pada masing-

masing seri konsentrasi, sedangkan pada dilusi padat media agar dicampurkan 

dengan zat antibakteri kemudian bakteri ditanamkan pada media tersebut. Pada 

metode dilusi ini didapatkan kadar hambat minimum (KHM) (Jawetz et al., 2005). 

 

E. Landasan Teori 

Ekstraksi menggunakan sokletasi memberikan hasil ekstrak yang lebih 

tinggi dibandingkan cara maserasi karena pemanasan dapat memperbaiki 

kelarutan ekstrak (Pambayun et al., 2007). Hasil ekstrak buah mahkota dewa 

menggunakan sokletasi dengan KBM sebesar 3,125% lebih baik dibandingkan 

dengan metode maserasi  dengan KBM 6,25% diujikan pada Staphylococcus 

epidermidis (Saptarini et al., 2012). Penelitian uji antibakteri buah mahkota dewa 

menunjukkan konsentrasi hambat minimum sebesar 5 % terhadap pertumbuhan S. 
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aureus (Erlinda, 2012). Analisis flavonoid buah mahkota dewa mengandung 

kaempferol, myricetin, naringin, quercetin dan rutin yang berfungsi sebagai 

antibakteri. Daging buah mahkota dewa (mesocarp) dengan konsentrasi 

0,3mg/disk mempunyai aktivitas antibakteri terhadap bakteri Gram positif 

dihasilkan zona hambat sebesar 1,68 cm (Hendra et al., 2011). Saponin dan tanin 

terkandung didalam buah mahkota dewa sebagai antibakteri yang dapat 

menghambat aktivitas bakteri Gram positif serta bakteri Gram negatif (Easmin et 

al., 2014). 

Penelitian Pasroni (2003) mengungkapkan penggunaan cera alba 

menyebabkan sediaan memiliki viskositas yang besar yang mampu melekat lebih 

lama dan melindungi kulit, sedangkan penambahan cetaceum bersifat thickening 

agent (bahan pengental) yang digunakan dalam kosmetik dengan formulasi cold 

cream (Taizhou, 2012). Semakin tinggi proporsi cera alba dalam sediaan maka 

akan meningkatkan viskositas (Sarteka et al., 2015). Penelitian yang dilakukan 

oleh Alfath (2012) menunjukkan bahwa penambahan cetaceum dan cera alba 

masing – masing 12,5% dan 12% pada krim didapatkan viskositas yang besar dan 

daya lekat yang lama, tetapi bila ditambahkan dengan ekstrak akan terjadi 

penurunan pada viskositas dan daya lekatnya. Oleh sebab itu, ekstrak etanol buah 

mahkota dewa diformulasikan dalam bentuk krim dan dilakukan perbandingan 

proporsi cetaceum dan cera alba untuk mengetahui pengaruh perbandingan 

terhadap sifat fisik dan stabilitas fisik serta dapat menghambat pertumbuhan 

Staphylococcus epidermidis. 

 

F. Hipotesis 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disusun hipotesis dalam penelitian 

ini adalah perbandingan proporsi cetaceum dan cera alba dalam sediaan akan 

mempengaruhi viskositas krim dan daya lekatnya. Krim dengan proporsi cera 

alba yang tinggi akan memiliki viskositas yang besar dan daya lekat yang lama 

sedangkan krim dengan proporsi cetaceum yang tinggi akan mempunyai 

viskositas yang kecil. Krim ekstrak etanol buah mahkota dewa mengandung tanin, 

saponin dan flavonoid berfungsi sebagai antibakteri dapat menghambat 

pertumbuhan Staphylococcus epidermidis. 


