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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang masalah 

        Perkembangan infeksi jamur di negara tropis seperti Indonesia terutama disebabkan 

oleh udara yang lembab, sanitasi yang kurang dengan lingkungan yang padat penduduknya. 

Candida albicans adalah jamur penyebab infeksi yang berbentuk lonjong, bertunas yang 

menghasilkan pseudomiselium baik dalam biakan maupun dalam jaringan dan eksudat serta 

merupakan anggota flora normal selaput mukosa saluran pernapasan, saluran pencernaan, dan 

genitalia wanita yang menyebabkan vulvovaginitis dan menyerupai sariawan tetapi 

menimbulkan iritasi, gatal yang hebat, dan pengeluaran secret. Hilangnya pH asam merupakan 

predisposisi timbulnya vulvovaginitis kandida (Jawetz, et al., 1996). 

        Kandidiasis adalah suatu penyakit jamur yang bersifat akut dan sub akut yang disebabkan 

oleh spesies Candida, biasanya oleh Candida albicans dan dapat mengenai mulut, vagina, kuku, 

kulit, bronki, atau paru-paru. Penyakit ini ditemukan di seluruh dunia dan dapat menyerang baik 

laki-laki maupun perempuan semua umur (Kuswadji, 1987). Penyakit jamur pada genitalia 

wanita ini dikenal dengan nama keputihan atau “pek tay”. Untuk mengobati penyakit infeksi 

jamur maka digunakan obat antijamur seperti klotrimazol, mikonazol, ekonazol, bifonazol, 

isokonazol, tiokonazol dan ketotokonazol (derivat azol) (Gandahusada, 2004). 

       Rimpang temu giring (Curcuma heyneana Val&V.Zijp) secara tradisional digunakan untuk 

pengobatan cacar air, cacingan, pelangsing, jantung berdebar debar, kudis, koreng, luka, dan 

penyakit kulit (Hariana, 2006). Penelitian oleh Nurcahyo (2003) menunjukkan bahwa minyak 



atsiri rimpang temu giring mempunyai daya antijamur terhadap Candida albicans dengan Kadar 

Hambat Minimum (KHM) sebesar 0,25 % v/v. 

Minyak atsiri bersifat mudah menguap (Guenther, 1987) sehinggga tidak bisa digunakan 

secara langsung. Minyak atsiri ini juga akan lebih bermanfaat bila diformulasikan dalam sebuah 

bentuk sediaan. Sediaan yang cocok untuk pengobatan topikal adalah salep (Ansel, 1990). 

Penggunaan salep dapat memungkinkan kontak dengan tempat aplikasi lebih lama sehingga 

pelepasan zat aktif minyak atsiri akan lebih maksimal. Pelepasan zat aktif dalam sediaan salep 

tidak lepas dari pemilihan basis yang cocok karena basis salep juga turut berperan pada 

keberhasilan terapi pemakaian salep.  

Basis vaselin merupakan basis yang berminyak dan bebas air sehingga dapat bertahan pada 

kulit untuk waktu yang lama. Oleh karena itu efektifitasnya juga akan lebih lama. Basis vaselin 

juga mudah bercampur dengan bahan obat dan stabil dalam penyimpanan. Bahan yang paling 

banyak digunakan sebagai basis adalah vaselin mengingat konsistensi, kelunakan dan sifatnya 

yang netral serta kemampuan menyebarnya yang mudah pada kulit (Idzon dan Lazarus, 1986).  

Faktor lain yang dapat mempengaruhi pelepasan zat aktif dari salep adalah viskositas. 

Penambahan cera alba dapat meningkatkan viskositas salep karena dalam sediaan topikal cera 

alba berfungsi sebagai bahan pengeras (Kibbe, 2006), sedangkan penambahan parafin cair dapat 

menurunkan viskositas salep (Owen, 2006). Cera alba berfungsi sebagai agen peningkat 

stabilitas sehingga sediaan salep yang dihasilkan stabil (Kibbe, 2006). Penambahan cera alba 

pada sediaan salep dapat menyebabkan salep memiliki sifat fisik yang baik,  meliputi daya sebar 

salep yang besar pada kulit lama melekat pada kulit dan memberikan proteksi pada kulit 

(Pasroni, 2003). Perbedaan viskositas ini berpengaruh pada konsistensi salep dan kemampuan 

difusi minyak atsiri dalam sediaan salep. Berdasarkan hukum Stokes–Einstein, viskositas 



berbanding terbalik dengan laju difusi, semakin tinggi viskositas salep maka semakin besar 

tahanan basis untuk melepaskan minyak atsiri dan semakin kecil laju difusinya (Aiache, 1993). 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas maka perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang 

pengaruh penambahan cera alba dan parafin cair pada salep minyak atsiri rimpang temu giring 

(Curcuma heyneana Val.) dengan basis vaselin terhadap sifat fisik dan uji aktivitas antijamur 

secara in vitro. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dibuat suatu perumusan masalah yaitu: 

1. Bagaimana pengaruh perbedaan formula salep minyak atsiri rimpang temu giring  dengan 

basis vaselin terhadap sifat fisik salep? 

2. Bagaimana pengaruh perbedaan formula salep minyak atsiri rimpang temu giring dengan 

basis vaselin terhadap aktivitas antijamur secara in vitro? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh perbedaan formula salep minyak atsiri rimpang temu giring 

dengan basis vaselin terhadap sifat fisik salep. 

2. Untuk mengetahui pengaruh perbedaan formula salep minyak atsiri rimpang temu giring 

dengan basis vaselin terhadap aktivitas antijamur secara in vitro. 

 

 

 



D. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Temu Giring  

a. Nama tanaman : Curcuma heyneana Val.  

b. Kedudukan taksonomi tanaman temu giring di dalam sistematika tumbuhan. 

Divisio  : Spermatophyta 

Sub divisio : Angiospermae  

Kelas  : Monocotyledoneae  

Bangsa  : Zingiberales  

Suku  : Zingiberaceae  

Marga  : Curcuma  

Jenis  : Curcuma heyneana Val.  

    (Backer dan Van Den Brink, 1968) 

c. Nama Daerah  

Tanaman temu giring memiliki nama yang berbeda-beda pada setiap daerah yaitu temu poh 

(Bali), temu giring, temu reng (Jawa). 

         (Hariana, 2006)  

d. Deskripsi/ Morfologi  

       Morfologi tanaman temu giring yaitu habitus herba, semusim, tinggi + 1 m. Batang semu, 

terdiri dari pelepah daun, tegak, permukaan licin, hijau muda. Daun tunggal, jumlah 3-8, 

permukaan licin, tepi rata, ujung dan pangkal runcing, panjang 40-50 cm, lebar 15-18 cm, 

pertulangan menyirip, tangkai daun 25-35 cm, hijau muda. Bunga tersusun majemuk bulir, 

berambut halus, panjang ibu tangkai bunga 15-40 cm, kelopak hijau muda, pangkal meruncing, 

yang membulat, mahkota putih atau putih di tepi merah muda. Akar serabut, rimpang keputih-



putihan sampai kuning muda, kadang-kadang berwarna kuning di bagian tengah rimpang 

(Backer dan Van Den Brink, 1968).  

e. Khasiat  

       Rimpang Curcuma heyneana berkhasiat sebagai obat cacing pada anak-anak, di samping itu 

untuk bahan kosmetik (Syamsuhidayat dan Hutapea, 1991). Temu giring digunakan sebagai zat 

tambahan untuk bedak dan mangir, dalam bidang pengobatan tradisional digunakan untuk otot 

cacing, obat kegemukan, obat luar untuk gatal-gatal kulit, penyakit kuning, parem dan 

penghilang bau badan (Heyne, 1987). Minyak atsiri rimpang temu giring mampu menghambat 

pertumbuhan C. albicans dengan Kadar Hambat Minimum (KHM) sebesar 0, 25% v/v dan berat 

jenis 0,96 g/cm3 (Nurcahyo, 2003). 

f. Kandungan Kimia  

       Rimpang Curcuma heyneana mengandung saponin, flavonoid, minyak atsiri 5%, 

seskuiterpen, resin, pati, kalsium oksalat dan zat warna kuning (Syamsuhidayat dan Hutapea, 

1991). Senyawa aktif minyak atsiri rimpang temu giring yang memiliki aktivitas sebagai 

antijamur adalah 1,8-sineol (Nurcahyo, 2003) 

2. Minyak Atsiri 

       Minyak atsiri disebut juga minyak eteris yaitu minyak yang mudah menguap dan diperoleh 

dari tanaman dengan cara penyulingan, biasanya tidak berwarna terutama bila masih dalam 

keadaan segar, setelah terjadi proses oksidasi dan pendamaran makin lama akan berubah menjadi 

gelap, untuk menghindarinya harus disimpan dalam keadaan penuh dan tertutup rapat (Guenther, 

1987). 

Minyak atsiri terutama terdiri dari persenyawaan (compound) kimia mudah menguap, 

termasuk golongan hidrokarbon asilkik dan hidrokarbon isosiklik serta turunan hidrokarbon yang 



telah mengikat oksigen. Walaupun minyak atsiri mengandung berbagai macam komponen kimia 

yang berbeda namun komponen tersebut dapat digolongkan kedalam empat kelompok besar 

yang dominan menentukan sifat minyak atsiri, yaitu: 

1. Terpen, yang ada hubungan dengan isoprene atau isopentena 

2. Persenyawaan berantai lurus, tidak mengandung rantai cabang 

3. Turunan benzene 

4. Bermacam-macam persenyawaan lainnya. 

Cara memperoleh minyak atsiri rimpang temu giring dilakukan dengan metode penyulingan 

air dan uap (water destilation and steam destilation). Pada metode ini, ketel suling diisi dengan 

air sampai permukaan air berada tidak jauh di bawah saringan. Air dapat dipanaskan dengan 

berbagai cara yaitu dengan uap jenuh yang basah dan bertekanan rendah. Ciri khas dari metode 

ini adalah uap selalu dalam keadaan basah, jenuh dan tidak terlalu panas, bahan yang disuling 

hanya berhubungan dengan uap dan tidak dengan panas (Guenther, 1987). 

3. Identifikasi  Minyak Atsiri 

a. Bobot jenis 

      Bobot jenis merupakan salah satu kriteria paling penting dalam menentukan mutu dan 

kemurnian minyak atsiri. Nilai bobot jenis minyak atsiri antara 0,696 – 1,188 pada suhu 15˚ C. 

Nilai bobot jenis minyak atsiri pada suhu 15˚ C dengan berat air pada volume air yang sama 

dengan volume minyak pada suhu 15/15˚ C (Guenther, 1987). 

       Alat yang digunakan untuk menetapkan bobot jenis adalah hidrometer tetapi alat itu jarang 

digunakan karena untuk penetapan nilai bobot jenis ketelitian angka ditentukan sampai 3 

desimal. Alat lain yang dapat digunakan adalah neraca Mohr–Westphul tapi kurang baik karena 

membutuhkan sejumlah besar contoh minyak. Piknometer adalah alat penetapan bobot jenis yang 



paling praktis dan tepat digunakan, penggunaan tabung sprengel atau ostwald memberikan hasil 

yang teliti tapi pengerjaanya tidak dapat dilakukan dengan cepat (Guenther, 1987). 

b. Indeks Bias 

 Indeks bias adalah perbandingan kecepatan cahaya dalam udara dan dalam zat tersebut. 

Indeks bias berguna untuk identifikasi kemurnian (Departemen Kesehatan RI, 1995). 

       Alat yang digunakan untuk menetapkan nilai indeks bias adalah refraktometer. Dari 

beberapa tipe refraktometer maka yang dianggap paling baik adalah refraktometer pulfrich dan 

abbe. Tipe abbe dengan kisaran 1,3 – 1,7, digunakan untuk analisis minyak atsiri secara rutin, 

dan ketepatan alat ini cukup untuk keperluan praktis. Pembacaan dapat langsung dilakukan tanpa 

menggunakan tabel konversi, minyak yang diperlukan untuk penetapan hanya berjumlah 1-2 

tetes, suhu saat pembacaan dapat diatur dengan baik (Guenther, 1987) 

4. Candida albicans 

Klasifikasi Candida albicans adalah sebagai berikut: 

Divisio   : Thallophyta 

Subdivisio  : Fungi 

Classis   : Deuteromycetes 

Ordo   : Moniliales 

Familia  : Cryptococcaceae 

Genus   : Candida 

Spesies  : Candida albicans 

        (Frobisher, 1983)             

Sel jamur Candida berbentuk bulat, lonjong atau bulat lonjong. Koloninya pada medium 

padat sedikit menimbul dari permukaan medium, dengan permukaan halus, licin atau berlipat-

lipat, berwarna putih kekuningan dan berbau  ragi. Besar koloni bergantung pada umur. Pada tepi 



koloni dapat dilihat hifa semu sebagai benang-benang halus yang masuk ke dalam medium. Pada 

medium cair jamur biasanya tumbuh pada dasar tabung (Suprihatin, 1982). 

Candida albicans menimbulkan suatu keadaan yang disebut kandidiasis, yaitu penyakit pada 

selaput lendir, mulut, vagina dan saluran pencernaan (Kuswadji, 1987).  Infeksi terbanyak secara 

endogen, karena jamur telah ada di dalam tubuh penderita, di dalam berbagai organ, terutama di 

dalam usus. Infeksi biasanya terjadi bila ada faktor predisposisi. Oleh karena itu C. albicans 

dimasukkan sebagai jamur oportunis (Suprihatin, 1982). 

Faktor-faktor predisposisi utama infeksi C. albicans pada hakikatnya dapat dibagi menjadi 

dua kelompok yaitu kelompok pertama menyuburkan pertumbuhan C. albicans seperti diabetus 

melitus, kehamilan, yang dapat menimbulkan suasana yang dapat menyuburkan pertumbuhan C. 

albicans secara langsung di dalam tubuh. Kelompok kedua yaitu  memudahkan terjadinya invasi 

jaringan atau penyakit yang melemahkan tubuh penderita, misalnya penyakit menahun dan 

pemberian kortikosteroid (Suprihatin, 1982). 

Infeksi C. albicans pada genitalis wanita atau vulvovaginitis menyerupai sariawan tetapi 

menimbulkan iritasi, gatal yang hebat, dan pengeluaran sekret. Hilangnya pH asam merupakan 

predisposisi timbulnya vulvovaginitis kandida. Dalam keadaan normal pH yang asam 

dipertahankan oleh bakteri vagina (Jawetz, et al., 1996). 

5. Salep Basis Vaselin 

Salep merupakan sediaan semi padat yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat 

luar. Bahan obatnya harus larut atau terdispersi homogen dalam dasar salep yang cocok 

(Departemen Kesehatan RI, 1979). 

 Dasar salep hidrokarbon bersifat lemak, bebas air, preparat berair bercampur dalam jumlah 

sedikit saja. Dasar salep tersebut bertahan pada kulit pada waktu yang lama. Dasar salep 



hidrokarbon juga bersifat oklusif sehingga mengurangi hilangnya lembab ke udara (Ansel, 

1990). 

a. Vaselin 

       Vaselin atau petrolatum adalah campuran basis hidrokarbon setengah padat diperoleh dari 

minyak bumi. Vaselin suatu massa yang bagus, berwarna kekuning-kuningan sampai kuning 

muda dan melebur pada temperatur antara 38˚C dan 60˚C (Voigt, 1987). Vaselin terdiri dari 

vaselin putih dan vaselin kuning. Nama lain dari vaselin adalah soft paraffin. Vaselin putih 

merupakan vaselin kuning yang dipucatkan atau dimurnikan. Vaselin putih dimurnikan dengan 

menggunakan asam sulfat sehingga tidak boleh digunakan sebagai basis untuk salep mata karena 

dapat mengiritasi mata (Anief, 2000). Penggunaan vaselin putih tidak berbeda dengan vaselin 

kuning, perbedaan hanya pada warna (Ansel, 1990). Vaselin putih berwarna putih, tidak berasa 

dan tidak berbau, lebih disukai pada pembuatan kosmetik dan produk farmasi serta jarang terjadi 

inkompatibilitas. Vaselin digunakan dalam formulasi sediaan topical karena bersifat tidak 

mengiritasi dan tidak toksik (Lambert, 2005). 

b. Cera alba 

Cera alba digunakan sebagai bahan pengeras dan agen peningkat stabilitas. Pada sediaan 

salep, cera alba berfungsi untuk menaikkan konsistensi salep. Cera alba melebur pada suhu 

61˚C-65˚C (Kibbe, 2006). Penelitian Pasroni (2003) mengungkapkan bahwa penggunaan variasi 

konsentrasi cera alba pada sediaan salep menyebabkan salep memiliki viskositas yang berbeda-

beda. Variasi konsentrasi cera alba yang digunakan pada formulasi salep dengan basis vaselin 

yaitu 2%, 5% dan 10% sehingga menyebabkan perbedaan pada konsitensinya. Penambahan cera 

alba 5% menyebabkan konsistensi salep tidak terlalu keras dan tidak terlalu ecer, sehingga 

mudah dioleskan pada kulit (Pasroni, 2003). 



c. Parafin cair 

Parafin cair lebih sering digunakan sebagai basis pada formulasi sediaan topikal. 

Penambahan parafin cair pada sediaan salep dapat menurunkan viskositasnya. Parafin cair dapat 

bercampur dengan minyak yang mudah menguap kecuali castor oil (Owen, 2006). Parafin cair 

atau paraffinum liquidum terdiri dari 2 macam kualitas yaitu viskositasnya yang ringan dan 

digunakan untuk membuat vanishing cream, sedangkan parafin cair yang memiliki viskositas 

berat digunakan untuk cold cream (Anief, 1997). Viskositas dari parafin cair adalah 110-230 m-

pas, pemeriannya cair, transparan, dan tidak berwarna. Semakin besar konsentrasi parafin cair 

yang ditambahkan maka semakin kecil viskositas salep dan konsistensinya semakin encer 

(Owen, 2006). 

Salep dibuat dengan dua metode umum yaitu: 

1) Pencampuran  

Dalam  metode pencampuran, komponen dari salep dicampur dengan segala cara sampai 

sediaan yang homogen tercapai. 

2) Peleburan 

Pada metode peleburan, semua atau beberapa komponen dari salep dicampurkan dengan 

melebur bersama-sama dan didinginkan dengan pengadukan yang konstan sampai mengental. 

Komponen-komponen yang tidak dicairkan biasanya ditambahkan pada cairan yang mengental 

setelah didinginkan. Bahan yang mudah menguap ditambahkan terakhir bila temperatur dari 

campuran telah cukup rendah tidak menyebabkan penguraian dari komponen (Ansel, 1990). 

6.  Uji Aktivitas Antijamur  

Aktivitas antijamur diukur secara in vitro agar dapat ditentukan potensi suatu zat anti 

mikroba dalam larutan, konsentrasi dalam cairan badan dan kepekaan suatu mikroba terhadap 



konsentrasi obat-obat yang dinilai. Pengukuran aktivitas anti mikroba dapat dilakukan dengan 

dua metode: 

a. Metode dilusi cair/ dilusi padat  

Prinsip dari metode ini adalah pengenceran anti mikroba sehingga diperoleh beberapa 

konsentrasi obat yang ditambah suspensi kuman dalam media. Sedangkan pada dilusi padat, tiap 

konsentrasi obat dicampur dengan media agar lalu ditanami kuman dan diinkubasi. Pada metode 

ini yang diamati adalah ada atau tidaknya pertumbuhan bakteri atau kuman atau jika mungkin, 

tingkat kesuburan dari pertumbuhan kuman, dengan cara menghitung jumlah koloni, cara dilusi 

ini dapat digunakan untuk menentukan Kadar Hambatan Minimum atau Kadar Bunuh Minimum 

(KHM/KBM) (Jawezt, et al., 1996). 

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 

tertentu kemudian diletakkan kertas samir atau disk yang mengandung obat atau dapat juga 

dibuat sumuran kemudian diisi obat (Jawezt, et al., 1996). 

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

yaitu zona radikal dan zona irradikal. Zona radikal yaitu suatu daerah di sekitar disk atau 

sumuran di mana sama sekali tidak ditemukan adanya pertumbuhan kuman. Sedang zona 

irradikal adalah suatu daerah di sekitar disk atau sumuran di mana pertumbuhan bakteri dihambat 

oleh antimikroba, tetapi tidak mematikan hanya terlihat pertumbuhan kuman yang kurang subur 

dibanding dengan daerah diluar pengaruh obat tersebut (Jawezt, et al., 1996). 

 



E. Landasan Teori 

Penelitian oleh Nurcahyo (2003) menunjukkan bahwa minyak atsiri rimpang temu giring 

mempunyai daya antifungi terhadap Candida albicans dengan Kadar Hambat Minimum (KHM) 

sebesar 0,25 % v/v. Senyawa aktif minyak atsiri rimpang temu giring yang memiliki aktivitas 

sebagai antijamur adalah 1,8-sineol. Sifat minyak atsiri mudah menguap, sehingga tidak bisa 

digunakan secara langsung. Berdasarkan sifat minyak atsiri ini maka perlu dilakukan formulasi 

dalam sebuah sediaan. 

Penggunaan salep dapat memungkinkan kontak dengan tempat aplikasi lebih lama 

sehingga pelepasan zat aktif minyak atsiri akan lebih maksimal. Pelepasan zat aktif dalam 

sediaan salep tidak lepas dari pemilihan basis yang cocok karena basis salep juga turut berperan 

pada keberhasilan terapi pemakaian salep (Voigt, 1987). 

Basis vaselin merupakan basis yang berminyak dan bebas air sehingga dapat bertahan pada 

kulit untuk waktu yang lama, oleh karena itu efektifitasnya juga akan lebih lama. Basis vaselin 

juga mudah bercampur dengan bahan obat dan stabil dalam penyimpanan dan tidak tengik. 

Vaselin digunakan sebagai basis hidrokarbon karena bersifat netral, tidak mengiritasi dan mudah 

menyebar pada kulit (Idzon dan Lazarus, 1986).  

Faktor lain yang dapat mempengaruhi pelepasan zat aktif dari salep adalah viskositas. 

Penambahan cera alba dapat meningkatkan viskositas salep karena dalam sediaan topikal cera 

alba berfungsi sebagai bahan pengeras (Kibbe, 2006), sedangkan penambahan parafin cair dapat 

menurunkan viskositas salep. Semakin besar konsentrasi parafin cair yang ditambahkan semakin 

kecil pula viskositasnya.  Penambahan parafin cair dengan konsentasi lebih dari 50% 

menyebabkan konsistensi salep menjadi sangat encer sehingga kemempuan kontak dengan kulit 

tidak maksimal (Owen, 2006). Penelitian oleh Pasroni (2003) tentang penggunaan variasi 



konsentrasi cera alba pada sediaan salep, menyebabkan salep memiliki viskositas yang berbeda-

beda. Variasi konsentrasi cera alba yang digunakan pada formulasi salep dengan basis vaselin 

yaitu 2%, 5% dan 10% sehingga menyebabkan perbedaan pada konsistensinya. Penambahan 

cera alba 5% menyebabkan konsistensi salep tidak terlalu keras dan tidak terlalu encer, sehingga 

mudah dioleskan pada kulit. 

 

F. Hipotesis 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disusun hipotesis dalam penelitian ini  yaitu 

penambahan cera alba 5% dan parafin cair 10% pada basis vaselin mempengaruhi 

sifat fisik salep. Penambahan cera alba 5% menyebabkan salep memiliki 

viskositas besar, daya menyebar kecil, daya melekat lebih lama dan  kemampuan 

proteksi lebih besar. Semakin besar viskositas salep maka akan semakin besar 

tahanan dari minyak atsiri untuk berdifusi keluar dari basisnya, sehingga pelepasan 

minyak atsiri dari basis menjadi lebih lambat dan memiliki aktivitas antijamur in 

vitro lebih kecil dibandingkan dengan penambahan parafin cair 10% pada salep 

basis vaselin. 

 

 

 


