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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Kulit adalah lapisan atau jaringan yang menutup seluruh tubuh dan 

melindungi tubuh dari bahaya yang datang dari luar (Wibowo, 2008), melindungi 

organ-organ tubuh bagian dalam dari bahaya gesekan, benturan, cuaca, infeksi 

bakteri, dan virus, serta berbagai penyebab mekanis dan kimiawi lainnya 

(Kusumadewi, 2002). Infeksi terjadi dikarenakan berkurangnya fungsi kulit sebagai 

pelindung tubuh yang membuat banyak kuman beserta mikroorganisme masuk dan 

membentuk koloni (Bowler et al., 2001). Contoh penyakit kulit yang disebabkan 

oleh bakteri adalah jerawat dan infeksi luka bakar. Jerawat dapat disebabkan oleh 

bakteri gram positif seperti Staphylococcus aureus (Jawetz et al., 1995) dan infeksi 

luka bakar disebabkan oleh bakteri aerob seperti Pseudomonas aeruginosa 

(Christiawan and Perdanakusuma, 2010).  

Lidah buaya mengandung zat saponin yang bersifat antiseptik dan komplek 

antrakuinon antara lain aloe emodin, aloin, barbaloin yang berfungsi sebagai 

senyawa antibakteri (Furnawanthi, 2004). Serbuk lidah buaya dengan metode freeze 

dring mampu menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus 

(Lorenzetti et al., 1953) dan dapat menghambat pertumbuhan bakteri Pseudomonas 

aeruginosa (Al-fatimi et al., 2007). Kadar hambat minimal serbuk lidah buaya 

terhadap bakteri Pseudomonas aeruginosa dengan pelarut air adalah 1mg/mL (Al-

fatimi et al., 2007). 

Sediaan kosmetika berbahan baku lidah buaya yang sudah dipasarkan di 

antaranya seperti krim, gel, dan pasta. Sediaan gel memiliki beberapa kelebihan 

yaitu mudah dioleskan pada kulit, memberi sensasi dingin, tidak menimbulkan 

bekas dikulit, dan mudah digunakan (Anggraeni et al., 2012). Gel serbuk lidah 

buaya menggunakan variasi konsentrasi carbopol 934 yang dibuat pada penelitian 

sebelumnya telah diuji stabilitas fisiknya dan menunjukkan gel serbuk lidah buaya 
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dengan konsentrasi carbopol 934 sebesar 1,0% b/b mempunyai hasil stabil secara 

organoleptis ditunjukan dengan tidak adanya perubahan warna, bau, dan tekstur 

selama 8 minggu penyimpanan (Religia dan Sukmawati, 2015). Sehingga carbopol 

934 merupakan basis yang baik untuk gel ekstrak lidah buaya. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh variasi 

konsentrasi carbopol 934 gel serbuk lidah buaya terhadap daya hambat bakteri 

Staphylococcus aureus dan Pseudomonas aeruginosa.  

  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

perumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengaruh variasi 

konsentrasi carbopol 934 pada gel serbuk lidah buaya terhadap daya hambat bakteri 

Staphylococcus aureus dan Pseudomonas aeruginosa? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh variasi konsentrasi carbopol 934 pada gel 

serbuk lidah buaya terhadap aktivitas antibakteri Staphylococcus aureus dan 

Pseudomonas aeruginosa. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

 Tumbuhan Lidah Buaya (Aloe vera var. sinensis) 

a. Taksonomi tumbuhan lidah buaya 

Tanaman lidah buaya dikategorikan ke dalam Kingdom Plantae dan masuk 

ke dalam divisi Angiospermae atau biasa disebut tumbuhan berbiji tertutup. Lidah 

buaya termasuk dalam kelas Monocotyledoneae (berkeping satu), berbangsa 

Liliales, dan masuk dalam suku Liliaceae. Marga lidah buaya adalah Aloe dan 

spesiesnya adalah Aloe vera. Daun lidah buaya berbentuk tombak dengan helaian 
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yang memanjang, berdaging tebal dan tidak bertulang. Daun berwarna hijau keabu-

abuan dan memiliki lapisan lilin dipermukaannya, mengandung air, getah, atau 

lendir (Hartawan, 2012). 

 

Gambar 1. Lidah buaya 

b. Kandungan tumbuhan lidah buaya 

Lidah buaya mengandung zat saponin yang bersifat antiseptik dan komplek 

antrakuinon antara lain aloe emodin, aloin, barbaloin yang berfungsi sebagai 

senyawa antibakteri. Lidah buaya mengandung banyak zat-zat aktif yang 

bermanfaat dalam mempercepat penyembuhan luka karena mengandung antara lain 

glukomanan, lignin, vitamin A, vitamin C, enzim-enzim, serta asam amino yang 

sangat penting untuk regenerasi sel-sel. Lidah buaya menstimulasi faktor 

pertumbuhan epidermis, meningkatkan fungsi fibroblas, dan pembentukan 

pembuluh darah baru sehingga dapat mempercepat penyembuhan dan penutupan 

luka (Furnawanthi, 2002). 

c. Manfaat lidah buaya 

Manfaat lidah buaya dari segi kesehatan dan kecantikan adalah 

menyembuhkan memar, bisul, menguatkan dan menyubukan rambut, 

menghaluskan kulit, obat mata, membersihkan gigi, mengeluarkan dahak dan 

menyembuhkan batuk. Sehingga lidah buaya banyak digunakan untuk bahan baku 

pada industri kosmetik maupun farmasi. Pada industri kosmetika lidah buaya 

dimanfaatkan sebagai bahan baku lotion, krim, sampo, dan kondisioner, sedangkan 
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pada industri farmasi dan kesehatan, lidah buaya dimanfaatkan sebagai 

antiinflamasi, antioksidan, laksatif, dan antimikrobial (Hartawan, 2012). 

 Freeze drying 

Freeze drying adalah metode menghilangkan air dengan sublimasi dari es 

kristal beku. Parameter yang sesuai dari proses freeze drying memungkinkan kita 

untuk mendapatkan produk kualitas terbaik dibandingkan dengan produk 

dikeringkan dengan metode tradisional. Sifat fisik dan kimia yang sangat baik 

membuat metode ini menjadi yang terbaik untuk pengeringan produk eksklusif. 

Namun untuk mendapatkan metode ini harus menggunakan biaya tinggi 

(Ciurzynska and Lenart, 2011).  

Keunggulan pengeringan beku, dibandingkan metode lainnya antara lain 

dapat meningkatkan daya rehidrasi, mencegah terjadinya degradasi senyawa dalam 

produk, mempertahankan stabilitas produk dan struktur bahan. Sesuai dengan 

namanya freeze drying, kadar air dalam produk terlebih dahulu akan diubah 

menjadi es yang kemudian es tersebut akan diubah fasenya secara sublimasi pada 

suhu dan tekanan yang rendah (Pujihastuti, 2013). 

 Gel 

Gel merupakan sistem semi padat terdiri dari suspensi yang dibuat dari 

partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar terpenetrasi oleh 

suatu cairan (Dirjen Badan POM RI, 1995). Gel merupakan sediaan yang jernih dan 

digunakan secara topikal, sistem penghantaran obat yang paling baik untuk 

berbagai rute pemberian dan cocok dengan berbagai bahan obat yang berbeda, 

terutama untuk pemberian pengobatan antiinflamasi (Allen, 2002). Sediaan gel 

mempunyai kadar air yang tinggi sehingga dapat mengurangi kondisi panas, tegang, 

dan meradang. Gel sangat cocok pada pemakaian kulit dengan fungsi kelenjar 

minyak yang berlebihan, setelah kering akan meninggalkan lapisan tipis tembus 

pandang, elastis dengan daya lekat tinggi yang tidak menyumbat pori, pelepasan 

obatnya sangat bagus, bahan obat dilepaskan dalam waktu singkat dan hampir 

sempurna (Voigt, 1971). 
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Basis yang digunakan harus inert, aman, dan tidak bereaksi dengan komponen 

yang lain. Gel polisakarida rentan mengalami penurunan derajat mikrobial sehingga 

perlu penambahan bahan pengawet untuk mencegah kontaminasi mikroba 

(Lieberman et. al, 1996). Carbopol 934 merupakan salah satu basis hidrofilik yang 

memiliki kemampuan mempercepat pelepasan zat aktif, daya sebarnya pada kulit 

baik, dan pelepasan obatnya baik (Voigt, 1984). Sifat carbopol mudah mengembang 

dalam air digunakan pada sebagian sediaan semisolid sebagai agen pengental dan 

pensuspensi. Carbopol 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% (Rosyad, 2009). 

Carbopol memiliki beberapa kelebihan diantaranya merupakan pengental yang baik 

dan efisien bahkan pada konsentrasi rendah, sehingga digunakan sebagai 

pensuspensi, pengental serta penstabil pada emulsi, pasta, salep, dan gel 

(Naturwissenschaftlichen and Martin-Luther, 2007). 

Bahan pengawet dapat digunakan pada basis carbopol adalah metil paraben 

dan propil paraben. Propilen glikol merupakan bahan yang meningkatkan kelarutan 

dan mampu menahan kelembaban sediaan sehingga dapat meningkatkan 

kelembutan dan daya sebar sediaan (Voigt, 1995). 

 Deskripsi bahan yang digunakan. 

a. Metil paraben 

 

Gambar 2. Struktur metil paraben 

Ciri-ciri Metil paraben dengan rumus molekul C8H8O3 adalah hablur halus, 

berwarna putih, hampir tidak berbau, dan tidak mempunyai rasa (Depkes RI,1979). 
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Metil paraben digunakan untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kontaminasi 

jamur sediaan kosmetik agar dapat bertahan lebih lama dalam jangka waktu 

tertentu. Metil paraben merupakan bahan pengawet yang sering digunakan pada 

kosmetik, aktivitas meningkat dengan adanya penambahan propilen glikol (Rowe, 

R. C., dan Sheskey, P. J., 2003). 

b. Trietanolamin 

Rumus molekul trietanolamin adalah C6H15NO3, banyak fungsi dari TEA 

ini seperti sebagai stabilizer, dan humektan. Homogenitas dari trietanolamin dapat 

dilakukan dengan cara pemanasan dan pencampuran sebelum digunakan pada 

sediaan (Depkes RI, 1979). TEA memiliki titik didih 335oC, titik leleh 20-21oC, 

dan sangat higroskopis,  dapat berubah warna menjadi coklat akibat terpapar cahaya 

dan udara (Rowe, R. C., Sheskey, P. J., 2003). Penambahan trietanolamin pada 

carbopol menyebabkan besarnya nilai pH dari basis gel. Oleh karena itu 

penyesuaian pH pada gel berbasis carbopol dapat dilakukan dengan mengontrol 

konsentrasi trietanolamin (Ida and Noer, 2012). 

c. Propil paraben 

 

Gambar 3. Struktur propil paraben. 

Propil paraben merupakan serbuk kristalin yang berfungsi sebagai bahan 

pengawet. Konsentrasi 0,01-0,6 % digunakan sebagai sediaan topikal. Propil 

paraben sangat larut dalam aseton dan etanol, serta 250 bagian gliserin, stabil 

selama 4 tahun pada suhu kamar, peningkatan pH propil paraben dapat 

menyebabkan penurunan aktivitas antimikrobanya, (Rowe, R. C., Sheskey, P. J., 

2003). 
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d. Propilen glikol 

 

Gambar 4. Struktur propilen glikol. 

Propilen glikol merupakan cairan yang tidak berwarna dan bening dan 

berfungsi sebagai pelarut dan pembawa dalam sediaan farmasi seperti produk 

kosmetik. Propilenglikol digunakan pada zat yang tidak stabil dan tidak larut dalam 

air. Propilen glikol stabil bila dicampur dengan gliserin, air dan alcohol dan sangat 

baik jika disimpan dalam wadah tertutup. Propilen glikol digunakan sebagai 

humektan  yang dapat mempertahankan kandungan air dalam sediaan, sehingga 

dapat mempertahankan sifat fisik dan stabilitas sediaan selama penyimpanan. 

Propilen glikol memiliki stabilitas yang baik pada pH 3-6 (Allen, 2002). 

e. Natrium Hidroksida (NaOH) 

 NaOH berbentuk batang, butiran, massa hablur atau keping, kering, keras, 

rapuh dan menunjukan susunan hablur; putih, mudah meleleh basah, sangat alkalis 

dan korosif. Segera menyerap karbondioksida. NaOH digunakan sebagai zat 

penambah basa dengan penyimpanan dalam wadah tertutup baik (Depkes RI, 

1979). 

 Staphylococcus aureus 

 Staphylococcus aureus merupakan bakteri Gram positif yang bersifat aerob 

atau anaerob fakultatif dan tahan hidup dalam lingkungan yang mengandung garam 

dengan konsentrasi tinggi, misalnya NaCl 10%. Staphylococcus aureus berbentuk 

bulat atau kokus dengan diameter 0,4-1,2 µm. Hasil pewarnaan yang berasal dari 

perbenihan padat akan memperlihatkan susunan bakteri yang bergerombol seperti 

buah anggur. Untuk membiakkan bakteri Staphylococcus diperlukan suhu optimal 

antara 28-38 ̊C. Bakteri Staphylococcus aureus terdapat pada hidung, mulut, 

tenggorokan, pori-pori, permukaan kulit, kelenjar keringat, dan saluran usus. 
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Infeksi Staphylococcus aureus dapat berupa jerawat, bisul, abses dan luka (Jawetz 

et al., 2001). 

 

Gambar 5. Staphylococcus aureus 

 Pseudomonas aeruginosa 

Pseudomonas merupakan bakteri Gram negatif (Ernst et al., 2009) terlihat 

sebagai bentuk tunggal, ganda, dan kadang-kadang dalam rantai pendek. 

Pseudomonas aeruginosa bersifat aerobik obligat yang tumbuh dengan cepat pada 

berbagai tipe media. Pseudomonas aeruginosa membentuk koloni bulat halus 

dengan warna floresen kehijauan (Brooks et al, 2007). Pseudomonas merupakan 

bakteri Gram negatif, motil, aerobik (Harvey, 2007) dan normal ada pada kulit 

manusia. Pseudomonas aeruginosa merupakan bakteri batang gram negatif dengan 

ukuran 0,5-1,0 x 3,0-4,0 µm (Brooks et al, 2007). 

 

Gambar 6. Pseudomonas aeruginosa 
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E. Landasan Teori 

Hasil uji stabilitas fisik gel ekstrak lidah buaya dengan konsentrasi carbopol 

934 sebesar 1,0% b/b mempunyai hasil stabil secara organoleptis ditunjukan dengan 

tidak adanya perubahan warna, bau, dan tekstur selama 8 minggu penyimpanan 

berdasarkan keseluruhan hasil uji sifat fisik dan stabilitasnya (Religia dan 

Sukmawati, 2015). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa basis carbopol 934 

memiliki keunggulan dibandingkan dengan polimer lain, yaitu merupakan salah 

satu basis hidrofilik yang memiliki kemampuan mempercepat pelepasan zat aktif 

(Voigt, 1984).  

Serbuk lidah buaya dengan metode freeze drying mampu menghambat 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus (Lorenzetti et al., 1953). Konsentrasi 

serbuk lidah buaya sebesar 70% mampu menghambat pertumbuhan bakteri 

S.aureus dan dengan konsentrasi 60% mampu menghambat pertumbuhan bakteri 

Pseudomonas aeruginosa (Klein et al., 1988). Serbuk lidah buaya menggunakan 

pelarut air dengan konsentrasi 11,8% mampu menghasilkan diameter zona hambat 

sebesar 8 mm terhadap bakteri S.aureus dan 10 mm terhadap bakteri Pseudomonas 

aeruginosa. Kadar hambat minimal ekstrak lidah buaya terhadap bakteri 

Staphylococcus aureus sebesar 0,25 mg/mL (Stanley et al., 2014) dan kadar hambat 

minimal serbuk lidah buaya dengan pelarut air terhadap bakteri Pseudomonas 

aeruginosa adalah 1mg/mL (Al-fatimi et al., 2007). 

Hasil penelitian lain didapatkan bahwa gel ekstrak etanolik bunga kembang 

sepatu dengan penambahan basis carbopol 934 tidak mempengaruhi daya hambat 

antibakteri Staphylococcus aureus (Nailufar et al., 2013). Konsentrasi ekstrak 

etanol lidah buaya 5% menunjukkan adanya diameter zona hambat 20 mm terhadap 

Staphylococcus epidermidis yang radikal. Kenaikan konsentrasi basis carbopol 934 

pada gel ekstrak etanol daun lidah buaya menyebabkan diameter zona hambat yang 

terbentuk terhadap Staphylococcus epidermidis semakin kecil (Roroningtyas et al., 

2012).  
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F. Hipotesis 

Hipotesis yang dapat diambil dari landasan teori diatas adalah seiring 

meningkatnya konsentrasi carbopol 934, diameter zona hambat yang terbentuk 

terhadap Staphylococcus aureus dan Pseudomonas aeruginosa diduga semakin 

kecil. 


