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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia memiliki banyak sumber daya alam yang potensial, salah 

satunya adalah jeruk purut. Tanaman ini berpotensi sebagai penghasil minyak 

atsiri (Munawaroh dan Astuti, 2010). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kulit 

jeruk purut memiliki kandungan senyawa fenolik antara lain, flavonoid (flavon, 

flavonol, flavanon, kumarin) dan monoterpen yang menunjukkan aktivitas 

antimikroba (Cushnie dan Lamb, 2005). Staphylococcus aureus merupakan 

bakteri penyebab bisul dan abses kulit, bakteri ini diidentifikasi sebagai bakteri 

yang bertanggung jawab terhadap infeksi kulit dan jaringan lunak (McCaig et al., 

2006). 

Gel memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan sediaan topikal 

lainnya, diantaranya adalah memiliki kemampuan merata yang baik pada kulit, 

memberi efek dingin, mudah digunakan, pelepasan obatnya baik, dan tidak 

menimbulkan bekas pada kulit (Voigt, 1984). Hidroksi propil metil selulosa 

(HPMC) merupakan basis hidrofilik yang berasal dari derivat sintetis selulosa. 

Basis dan pembawa ini bila diaplikasikan pada kulit, memiliki keuntungan tidak 

mengiritasi dan nyaman digunakan (Kibbe, 2004). Basis gel hidrofilik digunakan 

dalam formula gel karena menyebar baik pada kulit, berefek mendinginkan, tidak 

menyumbat pori-pori kulit, dan memberikan pelepasan obat yang baik (Voigt, 

1984).  

Propilen glikol merupakan pelarut yang dapat cepat diserap pada saluran 

pencernaan dan dapat pula diserap melalui topikal bila diterapkan ke kulit yang 

terluka, dan pada penggunaan konsentrasi kecil tidak menimbulkan iritasi (Rowe 

et al., 2009). Propilenglikol berfungsi sebagai humektan yang akan menjaga 

kestabilan sediaan dengan mengurangi penguapan air dari sediaan dan 

mengabsorbsi lembab dari lingkungan (Martin et al., 1993). 
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Salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam pembuatan gel adalah 

interaksi antara bahan pembentuk massa gel yang berpengaruh terhadap sifat fisik gel 

yang dihasilkan. Oleh sebab itu agar diperoleh gel dengan sifat fisik yang diinginkan, 

maka perlu dilakukan optimasi menggunakan metode desain faktorial. Desain 

faktorial memiliki kentungan diantaranya adalah dapat mengidentifikasi efek masing-

masing faktor, dapat memperkirakan efek yang lebih dominan dalam mempengaruhi 

respon, dan lebih ekonomis karena mampu mengurangi jumlah penelitian jika 

dibandingkan dengan meneliti faktor secara terpisah (Bolton, 1997). Penerapan 

rancangan desain faktorial digunakan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi jika 

komponen formula diubah untuk mengoptimalkan variabel. 

Berdasarkan penjelasan di atas, perlu dilakukannya optimasi formula 

dengan kombinasi konsentrasi gelling agent (HPMC) dan humektan (propilen 

glikol) dalam formula gel minyak atsiri daun jeruk purut (Citrus hystrix DC.)  

dengan menggunakan metode desain faktorial agar didapatkan gel yang baik dan 

memenuhi syarat sifat fisik gel (pH, viskositas, daya sebar, daya lekat, dan daya 

sebar) serta uji aktivitas antibakteri.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diperoleh rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh kombinasi HPMC dan propilen glikol gel minyak atsiri 

daun jeruk purut (Citrus hystrix DC.) terhadap sifat fisik dan aktivitas 

antibakteri pada Staphylococcus aureus? 

2. Berapa perbandingan konsentrasi HPMC sebagai gelling agent dan propilen 

glikol sebagai humektan yang menghasilkan gel dengan sifat fisik dan aktivitas 

antibakteri yang optimum? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah : 
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1. Untuk mengetahui pengaruh kombinasi HPMC dan propilen glikol gel minyak 

atsiri daun jeruk purut (Citrus hystrix DC.) terhadap sifat fisik dan aktivitas 

antibakteri pada Staphylococcus aureus. 

2. Untuk mengetahui perbandingan konsentrasi HPMC sebagai gelling agent dan 

propilen glikol sebagai humektan yang menghasilkan gel dengan sifat fisik dan 

aktivitas antibakteri yang optimum? 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Jeruk purut 

Jeruk purut (Citrus hystrix DC.) merupakan tumbuhan perdu yang 

pemanfaatannya terutama pada bagian buah dan daunnya. Dalam skala 

internasional dikenal sebagai kaffir lime. Berikut adalah gambar tanaman jeruk 

purut.  

 

Gambar 1. Tanaman jeruk purut (USDA NRCS, 2018) 

a. Taksonomi 

Berikut ini merupakan klasifikasi taksonomi jeruk purut menurut Backer 

dan van den Brink (1968) : 

Divisi : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Anak kelas : Rosidae 

Bangsa : Sapindales 

Suku : Rutaceae 
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Marga : Citrus 

Jenis : Citrus hystrix DC. 

b. Efek farmakologi 

Daun dan buah pada tanaman jeruk purut banyak dimanfaatkan sebagai 

bumbu masakan. Minyak atsiri yang dihasilkan dari penyulingan daun jeruk purut 

(Citrus hystrix) atau yang banyak dikenal dengan sebutan kaffir lime oil. 

Pengunaan daun jeruk purut masih sebagai penyedap dalam masakan. Minyak 

jeruk purut memiliki khasiat lain yang digunakan untuk mengobati bengkak, bisul, 

jerawat, kutil, kulit berlemak, selulit, flu, tekanan darah tinggi, asma, bronkitis, 

infeksi tenggorokan, dan aktivitas antibakteri (Ma’mun dan Suhirman, 2012). 

Menurut Barai et al (2014) ektrak tanaman jeruk purut memiliki beberapa 

aktivitas antipiretik yang signifikan terhadap tikus albino tanpa menimbulkan efek 

toksik yang akut.  

Menurut Utami et al (2017) daun jeruk purut dapat menghambat sel 

serviks dan neuroblastoma sehingga berpotensi sebagai senyawa anti kanker. 

Daun jeruk purut memiliki kandungan limonena dan sabinena yang dapat 

digunakan untuk pencuci rambut, obat sakit kepala, nyeri lambung, dan 

biopestisida (Munawaroh dan Astuti, 2010).  

c. Kandungan senyawa 

Berdasarkan penelitian Munawaroh and Astuti (2010) komponen minyak 

atsiri pada daun jeruk disajikan dalam tabel 1. 

Tabel 1. Komponen minyak atsiri daun jeruk purut 

Komponen Kadar 

Sitronelal 81,49% 

Sitronelol 8,22% 

Linalol 3,69% 

Geraniol 0,31% 

Komponen lain 6,29% 

 

Daun jeruk purut mengandung minyak atsiri, sitronelal, steroid 

triterpenoid, alkaloid polifenol, flavanoid sianidin, α-tokoferol, tanin, mirisetin, 

peonidin, kuersetin, hesperetin apigenin, luteolin, dan isorhamnetin (Rahmi et al., 

2013). Komponen utama ekstrak etil asetat dari kulit jeruk purut adalah limonene 
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(31,64%), sitronelal (25.99%) dan b-pinene (6,83%), sedangkan pada destilasi air 

dari kulit jeruk purut adalah b-pinene (30,48%), sabinene (22,75%), dan sitronelal 

(15,66%) (Chanthaphon et al., 2008). 

2. Bakteri Staphylococcus aureus 

a. Klasifikasi Ilmiah 

Urutan klasifikasi ilmiah dari Staphylococcus aureus menurut Rosenbach 

(1884).  

Domain : Bacteria 

Kerajaan : Eubacteria  

Filum : Firmicutes  

Kelas : Bacilli  

Ordo : Bacillales  

Famili : Staphylococcaceae  

Genus : Staphylococcus 

Spesies : Staphylococcus aureus 

b. Morfologi 

Staphylococcus aureus termasuk bakteri Gram positif dengan ciri-ciri 

bulat, diameter antara 0,7-1,2 μm, terlihat seperti buah anggur, merupakan bakteri 

anaerob, dan tidak membentuk spora. Pada suhu kamar (20-25 ºC) bakteri ini 

membentuk pigmen dan dapat tumbuh pada suhu optimum 37 ºC. Berkoloni 

dengan susunan yang tidak teratur dengan warna abu-abu sampai kuning 

keemasan. Staphylococcus aureus yang memiliki kapsul polisakarida yang 

berperan dalam virulensi bakteri (Jawetz et al., 1995). 

Berikut ini merupakan gambar Staphylococcus aureus secara mikroskopis 

(Salimena et al., 2014). 

 

Gambar 2. Staphylococcus aureus 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://id.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://id.wikipedia.org/wiki/Firmicutes
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bacilli&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bacillales&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Staphylococcaceae&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Staphylococcus
https://id.wikipedia.org/wiki/Staphylococcus
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c. Patogenesis 

Staphylococcus aureus merupakan patogen utama yang menginfeksi 

manusia dengan penurunan kekebalan. Bakteri ini ditemukan pada kulit dan di 

nasofaring pada tubuh manusia. Hal ini dapat menyebabkan infeksi lokal pada 

kulit, hidung, uretra, vagina dan saluran pencernaan, yang sebagian besar tidak 

mengancam jiwa (Harris et al., 2002). 

3. Gel 

a. Pengertian gel 

Gel didefinisikan sebagai sistem semi-kaku dimana gerakan pendispersi 

dibatasi oleh senyawa pengikat. Fraksi internal konsekuensial yang akan 

bertanggung jawab untuk meningkatkan viskositas dan sediaan semipadat (Madan 

dan Singh, 2010). Gel merupakan suatu sediaan semipadat yang berisi zat aktif 

dalam keadaan terlarut, umumnya jernih. Tragakan, gom alam agar, dan pektin 

yang merupakan polimer dalam pembuatan gel. Selulosa merupakan bahan lain 

yang dapat digunakan dalam pembentukan gel antara lain, hidroksi propil selulosa 

dan hidroksi propil metil selulosa (Lachman et al., 1994).  

b. HPMC (Hidroksi Propil Metil Selulosa) 

Hidroksi propil metil selulosa merupakan polimer dengan pemerian 

berbentuk serbuk berserat dengan warna putih kecokelatan dan tidak memiliki 

rasa serta bau. HPMC terlarut dalam air dingin dan akan membentuk larutan 

koloid yang kental. Tidak larut dalam air panas, etanol dan kloroform. Namun 

terlarut dalam campuran diklorometan dengan etanol (Rowe et al., 2009). 

Dalam produksi kosmetik dan obat sering digunakan HPMC (Hidroxy 

Propyl Methyl Cellulose) sebagai gelling agent, karena menghasilkan gel bening, 

mempunyai ketoksikan yang rendah, dan mudah larut dalam air. HPMC 

menghasilkan gel yang tidak berwarna, jernih, stabil pada pH 3-11, dan 

memberikan efek yang baik pada kulit (Madan dan Singh, 2010). 

c. Propilen glikol 

Propilen glikol banyak digunakan sebagai pelarut dan pengawet dalam 

berbagai sediaan parenteral dan nonparenteral dalam formulasi farmasi. Propilen 

glikol merupakan pelarut umum yang bersifat lebih baik dari pada gliserin. 
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Propilen glikol juga digunakan dalam kosmetik dan industri makanan sebagai zat 

pembawa pada emulsifier. Propilen glikol dapat cepat diserap pada saluran 

pencernaan, terdapat juga bukti dapat diserap melalui topikal bila diterapkan ke 

kulit yang terluka, dan pada penggunaan konsentrasi kecil tidak menimbulkan 

iritasi (Rowe et al., 2009). 

d. Metil paraben 

Metil paraben sering digunakan sebagai pengawet antimikroba dalam 

kosmetik, produk makanan, dan formulasi farmasi. Metil paraben dapat digunakan 

sendiri atau dikombinasi dengan paraben lain atau dengan agen antimikroba 

lainnya. Paraben efektif pada rentang pH yang luas dan memiliki spektrum yang 

luas pada aktivitas antimikroba. Aktivitas antimikroba meningkat apabila panjang 

rantai dari bagian alkil meningkat, sehingga campuran paraben sering digunakan 

agar lebih efektif. Khasiat pengawet juga ditingkatkan dengan penambahan 

propilen glikol (2-5%), atau dengan menggunakan paraben dalam kombinasi 

dengan agen antimikroba lain seperti imidurea. Metil paraben larutan dalam air, 

stabil pada pH 3-6. larutan air pada pH 3-6 stabil sampai sekitar 4 tahun pada suhu 

kamar, sementara larutan air pada pH 8 stabil sampai sekitar 60 hari penyimpanan 

(Rowe et al., 2009). 

e. Propil paraben 

Propil paraben banyak digunakan sebagai pengawet antimikroba pada 

kosmetik, produk makanan, dan formulasi farmasi. Propil paraben dapat 

digunakan sendiri atau dikombinasi dengan ester paraben lainnya, atau dengan 

agen antimikroba lainnya. Paraben efektif pada rentang pH yang luas dan 

memiliki spektrum yang luas dari aktivitas antimikroba. Propil paraben (0,02% 

b/v) bersama-sama dengan metil paraben (0,18% b/v) sering digunakan dalam 

formulasi sediaan parenteral. Aktivitas antimikroba dari propil paraben berkurang 

apabila digunakan bersama surfaktan non ionik. Magnesium aluminium silikat, 

magnesium trisilikat, dan oksida besi kuning, dilaporkan menyerap propil 

paraben, sehingga mengurangi efektivitas pengawet (Rowe et al., 2009). 
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4. Metode optimasi desain faktorial 

Desain faktorial merupakan metode optimasi untuk mengukur efek dan 

interaksi dari beberapa faktor. Faktor tersebut merupakan variabel bebas dalam 

suatu penelitian. Variabel bebas ini memiliki 2 level atau lebih yaitu level atas dan 

level bawah. Level dari faktor tersebut merupakan nilai dari masing-masing faktor 

(Bolton, 1997). 

Desain faktorial yang menggunakan dua level dan dua faktor diperlukan 

empat percobaan (2
n
= 4, dua menunjukan level dan n menunjukan jumlah faktor). 

Persamaan dari desain faktorial dapat dilihat pada persamaan 1.  

Y = b0 + b1 XA + b2 XB + b12 XA XB ....................................................................................................... (1)  

Y : respon hasil  

XA, XB : faktor A dan faktor B  

b0, b1, b2, b12 : koefisien, dapat dihitung dari hasil percobaan 

(Kurniawan dan Sulaiman, 2009). 

 

 

E. Landasan Teori 

Minyak atsiri daun jeruk purut mempunyai aktivitas antibakteri terhadap 

S. aureus. Senyawa aktif yang terdapat dalam daun jeruk purut yang memiliki 

aktivitas antibakteri adalah senyawa terpen. Aktivitas antibakteri yang dihasilkan 

dilihat dari nilai KHM 1% dan KBM sebesar 2%. Minyak atsiri daun jeruk purut 

ini lebih sensitif terhadap bakteri Gram positif (Yuliani et al., 2011).  

Pada penelitian pengaruh variasi konsentrasi HPMC pada sediaan gel 

ekstrak etanolik bunga kembang sepatu didapatkan kesimpulan semakin tinggi 

konsentrasi HPMC maka semakin tinggi pula viskositas, daya lekat, dan semakin 

turun daya sebar, tanpa mempengaruhi organoleptis dan pH sediaan gel. Semakin 

tinggi konsentrasi HPMC maka semakin kecil diameter zona hambat yang 

dihasilkan. Variasi konsentrasi yang di gunakan adalah 13%, 15%, dan 17% 

(Setianingrum et al., 2013). Menurut Veronica (2013) propilen glikol merupakan 

humektan yang dapat menarik air sehingga menyebabkan penurunan viskositas 

dan berpengaruh terhadap daya sebar gel. 
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Pada penelitian yang berfokus pada pengaruh kombinasi HPMC dan 

propilen glikol diperoleh formula optimum yang diperoleh dari contour plot 

superimposed dengan proporsi HPMC 14% dan propilen glikol 20%. Formula 

optimum tersebut diperoleh dari analisi data dengan menggunkan program Design 

Expert 9.1.3 (Trial) dengan metode desain faktorial. Kombinasi HPMC 14% dan 

propilen glikol 20% dapat meningkatkan pH, viskositas, daya lekat, dan aktivitas 

antibakteri serta dapat menurunkan daya sebar gel (Arumsasi et al., 2015).  

 

F. Hipotesis 

Berdasarkan beberapa uraian diatas, hipotesis dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Kombinasi HPMC dan propilen glikol pada gel minyak atsiri daun jeruk 

purut (Citrus hystrix DC.) diduga berpengaruh terhadap sifat fisik dan 

aktivitas antibakteri pada Staphylococcus aureus . 

2. Pada perbandingan konsentrasi HPMC 14% dan propilen glikol 20% diduga 

menghasilkan sediaan gel dengan sifat fisik gel dan aktivitas antibakteri yang 

optimum.  


