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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia dikenal kaya dengan keanekaragaman hayati yang dapat 

dimanfaatkan dalam semua aspek kehidupan masyarakat, namun hanya sebagian 

kecil dari tanaman tersebut yang dapat diidentifikasi sebagai bahan obat 

(Ansel.1989). 

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia. Salah satu 

cara untuk menjaga kesehatan ialah dengan mengurangi resiko terjadinya infeksi 

pada tubuh. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan CDC (Center of 

Diseases Control) bahwa cara untuk mengurangi tingkat infeksi dan untuk 

mengurangi perpindahan organisme yang kebal terhadap antimikroba, cara yang 

paling baik adalah menjaga kebersihan tangan, karena tangan merupakan 

perantara masuknya mikroba ke dalam tubuh secara cepat. Banyak cara sederhana 

untuk membersihkan tangan seperti mencuci tangan menggunakan sabun dengan 

air, sapu tangan dan lain-lain. Namun seiring dengan semakin berkembangnya 

teknologi, maka cara untuk membersihkan tanganpun semakin berkembang, 

kehidupan manusia modern yang menuntut serba praktis yaitu dengan 

menggunakan cairan pembersih tangan yang mengandung bahan antiseptik atau 

dikenal dengan hand sanitizer yang sudah tersedia dalam berbagai kemasan dan 

merk di pasaran. Dalam beberapa hasil penelitian terbukti bahwa hand sanitizer 

sangat efektif untuk mengurangi angka terjadinya penyakit gangguan pencernaan 

(Sandora TJ, et al.2004). Dan telah dilaporkan produk hand sanitizer sangat 

efektif dalam mengurangi angka tidak masuk sekolah pada anak-anak (Hammond 

B, et al. 2000).  

Daun jeruk nipis memiliki senyawa golongan terpenoid yaitu senyawa 

limonoida yang berfungsi sebagai larvasida. Karena berbahan alami, senyawa ini 

mudah terurai di alam (residu mudah hilang), sehingga tidak mencemari 

lingkungan dan aman bagi manusia.Senyawa organik yang terkandung didalam 

daun jeruk nipis (Citrus aurantifolia) adalah vitamin, asam amino, protein, 
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alkaloid, steroid, senyawa yang larut dalam lemak dan senyawa yang tidak larut 

lemak. Jeruk nipis (Citrus aurantifolia) mengandung limonene dan linalool, selain 

itu juga mengandung flavonoid, seperti poncirin, hesperidine, rhoifolin, dan 

naringin (Dalimarta, 2000). 

Bahan antiseptik yang digunakan secara umum dalam formula sediaan hand 

sanitizer adalah dari golongan alkohol (etanol, propanol, isopropanol) dengan 

konsentrasi ± 50% hingga 70% dan jenis disinfektan yang digunakan seperti 

klorheksidin, triklosan (Block, 2001 dan Gennaro, 1995). 

Penggunaan bahan obat tradisional yang mengandung minyak atsiri akhir-

akhir ini berkembang sangat pesat. Minyak atsiri yang digunakan berasal dari 

proses penyulingan dari beberapa bagian dari tanaman misalnya bagian buah, 

bunga atau daun (Maryani, 2003). Tanaman yang mengandung minyak atsiri 

dikatakan sebagai tanaman aromatik yang dapat dimanfaatkan untuk meringankan 

rasa nyeri, sebagai antivirus dan fungisida. Selain itu minyak atsiri juga dapat 

membunuh bakteri patogen yang dapat mengganggu fisiologi tubuh (Valnet, 

1980; Price dan Len, 1997). 

Minyak atsiri merupakan zat yang memberikan aroma pada tumbuhan. 

Minyak atsiri memiliki komponen volatil pada beberapa tumbuhan dengan 

karakteristik tertentu. Minyak atsiri dapat digunakan sebagai parfum, bahan obat, 

kosmetik, dan bahan tambahan makanan (Buchbauer, 1991). Komponen aroma 

dari minyak atsiri sangat cepat berinteraksi saat dihirup, senyawa tersebut secara 

cepat berinteraksi sistem syaraf pusat dan langsung merangsang pada sistem 

olfactory, kemudian pada sistem ini akan menstimulasi syaraf-syaraf pada otak 

dibawah kesetimbangan korteks serebral (Buckle, 1999). Senyawa-senyawa yang 

berbau harum (fragrance) dari minyak atsiri terbukti dapat mempengaruhi 

aktivitas lokomotor (Buchbauer, 1991). 

Minyak atsiri atau minyak eteris merupakan minyak yang bersifat mudah 

menguap, terdiri dari campuran zat yang mudah menguap dengan komposisi dan 

titik didih yang berbeda-beda serta diperoleh dari tanaman dengan cara proses 
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penyulingan uap, dalam arti untuk membedakan minyak atau lemak dengan 

minyak atsiri yang berbeda jenis tanaman penghasilnya (Guenther, 1987). 

Minyak atsiri dapat menghambat terjadinya pembentukan klorofil, sehingga 

tanaman menjadi pucat dan layu, apabila terkena sinar dan dapat menurunkan sifat 

permeabilitas. Akan tetapi, minyak atsiri memiliki sifat yang menguntungkan, 

salah satunya dapat berperan sebagai bakterisida dan antijamur (fungisida) karena 

memiliki sifat bakterisida, beberapa jenis minyak atsiri telah digunakan mengobati 

infeksi urogenital (Guenther, 1987). 

Minyak atsiri pada umumnya telah digunakan sebagai bahan baku dalam 

berbagai industri, misalnya pada industri parfum, industri farmasi, kosmetika,  

bahan penyedap (flavoring agent) dan dalam industri makanan dan minuman 

(Ketaren, 1985).Senyawa yang terkandung dalam minyak atsiri daun jeruk nipis 

(Citrus aurantifolia) adalah senyawa golongan terpenoid yaitu senyawa limonoida 

yang berfungsi sebagai larvasida. Selain minyak atsiri komponen senyawa lain 

yang terdapat didalam daun jeruk nipis adalah acetaldehyde, α penen, sabinen, 

myrcene, octano, talhinen, limonoida, T trans-2 hex-1 ol, terpinen, trans ocimen, 

cymeno, terpinolene, cis-2 pent-1 ol (Ferguson,2002) serta minyak atsiri jeruk 

nipis (Citrus aurantifolia)juga mengandung asam sitrat, kalsium, fosfor, besi, dan 

vitamin A, B1, dan C (Dalimarta, 2000). 

Minyak atsiri yang dihasilkan dari tanaman genus Citrus ini memiliki potensi 

sebagai antibakteri. Tanaman dari genus Citrus ini dalam pengobatan tradisional 

banyak digunakan di antara lain sebagai obat disentri, obat gangguan pencernaan, 

asma, tumor, diabetes, dan gigitan ular (Nath dkk., 2006).  

Penggunaan minyak atsiri daun jeruk nipis (Citrus aurantifolia) sebagai 

antibakteri dalam hand sanitizer dalam bentuk mikroemulsi dinilai lebih aman 

bagi kesehatan, serta aroma dari minyak atsiri daun jeruk nipis sangat harum, 

sehingga inovasi dari minyak atsiri daun jeruk nipis ini selain sebagai bahan aktif  

dapat mengurangi iritasi pada tangan sebagai pengganti alkohol dan sebagai 

pewangi untuk tangan. 
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Pada konsentrasi sebesar 1%, 5%, 10% dan 20% minyak atsiri daun jeruk 

nipis (Citrus aurantifolia) terbukti efektif dalam membunuh bakteri 

Staphylococcus aureus (Reddy et.,al 2012). 

Bakteri Staphylococcus aureus merupakan kuman flora normal yang dapat 

menyebabkan infeksi penyakit pada manusia. Bakteri Staphylococcus aureus 

secara khas terdapat pada pembuluh darah terminal bagian metafisis tulang 

panjang, bakteri ini  juga dapat menyebabkan nekrosis tulang, supurasi kronik dan 

pembentukan abses. Dan bakteri ini juga sering ditemukan pada kulit dan selaput 

lendir pada manusia (Jawetz et al.,2007). Bakteri Staphylococcus aureus 

merupakan bakteri patogen yang paling banyak menyerang tubuh manusia. 

Staphylococcus aureus merupakan bakteri gram positif yang hidup sebagai 

saprofit di dalam saluran membran dalam tubuh manusia, pada permukaan kulit, 

kelenjar keringat, dan saluran usus (Pelezar dkk., 1998). 

Dalam beberapa hasil penelitian terbukti bahwa hand sanitizer sangat efektif 

untuk mengurangi terjadinya penyakit gangguan pencernaan (Sandora, et al. 

2004). Dan dapat mengurangi angka kesakitan, sebagai upaya untuk menjaga 

kebersihan tangan sehingga dapat mengurangi penularan penyakit. Namun, pada 

komposisi hand sanitizer yang beredar di pasaran saat ini umumnya masih 

menggunakan alkohol. Penggunaan alkohol sebagai antiseptik tangan dinilai 

kurang aman terhadap kesehatan, karena alkohol dapat melarutkan lapisan lemak 

pada kulit yang berfungsi sebagai pelindung terhadap infeksi mikroorganisme dan 

pada pemakaian yang berulang dapat menyebabkan kekeringan serta iritasi pada 

kulit (Sandora, et.al. 2005). 

Komposisi sediaan hand sanitizer yang beredar memiliki banyak efek 

samping yang merugikan seperti iritasi, kekeringan, dan rasa terbakar pada kulit, 

maka banyak diciptakan produk topikal berbahan aktif dari bahan alam. Terdapat 

beberapa kelebihan sediaan yang berasal dari bahan alam, produk hand sanitizer 

yang berasal dari bahan alam lebih aman untuk digunakan, tidak mengandung zat 

kimia berbahaya, tidak merusak pernafasan, dan aman untuk anak-anak (Zerbe, 

2010).  
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Salah satu bahan alam yang dapat digunakan sebagai alternatif dari 

penggunaan bahan aktif alkohol adalah minyak atsiri yang akhir-akhir ini menarik 

perhatian dunia, hal ini dikarenakan minyak atsiri dari beberapa tanaman terbukti 

bersifat aktif sebagai antibakteri dan anti jamur (antifungi) termasuk minyak atsiri 

daun jeruk nipis (Citrus aurantifolia). 

Produk hand sanitizer dalam bentuk mikroemulsi mengandung antiseptik yang 

digunakan untuk membunuh kuman yang ada di tangan, bahan aktif hand 

sanitizerpada umumnya terdiri dari alkohol atau triklosan, alkohol akan efektif 

membunuh bakteri dan virus pada kadar 60-75 % triklosan berdaya antimikroba 

dengan spektrum yang luas (dapat melawan berbagai macam bakteri) dan 

mempunyai toksisitas minimum. Mekanisme kerja dari triklosan sama dengan 

alkohol yakni dengan cara menghambat biosintesis lipid sehingga membran 

mikroba kehilangan kekuatan dan fungsinya. 

Mikroemulsi merupakan suatu sistem dipersi yang dikembangkan dari sediaan 

emulsi.  Bila dibandingkan dengan sediaan emulsi, banyak karakteristik dari 

mikroemulsi yang membuat sediaan ini lebih menarik untuk digunakan sistem 

pernghantaran obat (drug delivery system) yang mempunyai kestabilan dalam 

jangka waktu lama secara termodinamika, jernih dan transparan, dapat disterilkan 

dengan cara filtrasi, biaya pembuatan murah, mempunyai daya larut yang tinggi 

dan mempunyai kemampuan untuk berpenetrasi yang baik. Karakteristik tersebut 

membuat mikroemulsi ini mempunyai peranan penting sebagai alternatif dalam 

formula untuk zat aktif yang tidak larut (Gao Z G, 1998).  

Pada penelitian ini akan dikembangkan inovasi dari formulasi hand sanitizer 

dengan bahan aktif minyak atsiri daun jeruk nipis (Citrus aurantifolia). Dengan 

tujuan agar sediaan hand sanitizer berbahan baku minyak atsiri daun jeruk nipis 

ini menjadi lebih asseptable maka pada penelitian ini akan dibuat dalam bentuk 

sediaan mikroemulsi. Selanjutnya untuk menguji efektifitas hand sanitizer sebagai 

antibakteri, digunakan bakteri gram positif Staphylococcus aureus sedangkan 

sebagai pembanding sediaan dipilih salah satu hand sanitizer yang sudah beredar 

di pasaran. Untuk penentuan konsentrasi minyak atsiri daun jeruk nipis (Citrus 

aurantifolia) yang dipakai pada formula ini disesuaikan dengan penelitian 



6 
 

sebelumnya, yakni pada konsentrasi minyak atsiri daun jeruk nipis sebesar 1%, 

10% dan 20%. 

Berdasarkan latar belakang, maka telah dilakukan penelitian tentang aktivitas 

antibakteri minyak atsiri daun jeruk nipis (Citrus aurantifolia) terhadap bakteri 

gram positif Staphylococcus aureus dalam hand sanitizer bentuk mikroemulsi 

secara In Vitro. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut : 

Pada konsentrasi berapakah minyak atsiri daun jeruk nipis (Citrus 

aurantifolia) pada formula hand sanitizer bentuk mikroemulsi yang aktif pada 

bakteri Staphylococcus aureus dengan metode difusi cakram? 

1.3 Tujuan penelitian  

1. Mengetahui aktivitas antibakteri formula hand sanitizer dalam bentuk 

mikroemulsi dari minyak atsiri daun jeruk nipis (Citrus aurantifolia) 

terhadap bakteri Staphylococcus aureus dengan metode difusi cakram. 

2. Mengetahui konsentrasi minimum minyak atsiri jeruk nipis (Citrus 

aurantifolia) pada formula hand sanitizer bentuk mikroemulsi yang aktif 

pada bakteri Staphylococcus aureus. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Bagi Peneliti : 

Diharapkan dapat memberikan informasi yang tepat tentang konsentrasi 

bahan aktif minyak atsiri tanaman dari daun Citrus aurantifolia yang digunakan 

pada sediaan hand sanitizer dalam bentuk mikroemulsi. 
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Bagi Institusi : 

Sebagai bahan pertimbangan pada institusi mengenai hasil penelitian yang 

telah dilakukan untuk lebih dikembangkan mengenai sediaan hand sanitizer 

dalam bentuk mikroemulsi dari minyak atsiri daun Citrus aurantifolia. 

Bagi Masyarakat : 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan juga dapat memberikan informasi 

yang tepat tentang salah satu manfaat dari tanaman Citrus aurantifolia yakni 

sebagai antibakteri dalam sediaan hand sanitizer dalam bentuk mikroemulsi. 

 


