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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam aktivitas sehari-hari tangan seringkali terkontaminasi dengan mikroba, 

sehingga tangan dapat menjadi perantara masuknya mikroba ke dalam tubuh. Cara 

paling sederhana yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan tangan adalah 

mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Namun seiring dengan 

bertambahnya  kesibukan  masyarakat terutama di perkotaan, maka di gunakan 

alternatif  yakni  produk pembersih tangan tanpa air yang kita kenal dengan hand 

sanitizer.  

Produk hand sanitizer ini mengandung antiseptik yang digunakan untuk 

membunuh  kuman  yang ada di tangan, terdiri dari alkohol dan triklosan. Alkohol 

efektif membunuh  bakteri  dan virus pada kadar 60-75%. Mekanisme kerja 

alkohol  adalah  menggumpalkan  protein  sel  yang  penting pada kuman 

sehingga kuman mati. Triklosan dengan daya antimikroba berspektrum luas 

(dapat melawan berbagai macam bakteri) yang mempunyai toksisitas minimum, 

mekanisme kerja triklosan adalah menghambat biosintesis lipid sehingga 

membran  mikroba kehilangan  kekuatan dan fungsinya.  

Dari beberapa hasil penelitian dilaporkan bahwa hand sanitizer sangat 

efektif untuk mengurangi terjadinya penyakit gangguan pencernaan (Sandora, 

et.al, 2004),  juga dilaporkan hand sanitizer ini efektif untuk mengurangi jumlah 

insidensi tidak masuk sekolah pada anak-anak sekolah yang menggunakannya 

(Hammond,et.al, 2000). Dalam penelitian lain juga dilaporkan penggunaan hand 

sanitizer dapat mengurangi angka kesakitan pada beberapa mahasiswa (Boyce, 

et.al. 2002; White ,et.al.2003). Penggunaan hand sanitizer saat ini semakin luas 

karena lebih praktis,  misalnya di rumah makan, restoran cepat saji, toilet umum, 

rumah sakit, dalam ruang bedah, pertanian  dan peternakan. Jenis produk hand 

sanitizer  juga semakin beragam, baik komposisi maupun zat pembawanya dan 

telah digunakan secara meluas dimasyarakat.  

Dari komposisi hand sanitizer yang beredar di pasaran saat ini masih 

menggunakan alkohol sebagai bahan aktifnya dirasa kurang  aman  terhadap 

kesehatan, karena alkohol dapat melarutkan lapisan lemak pada kulit yang 
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berfungsi sebagai pelindung terhadap infeksi mikroorganisme. Selain itu pada 

pemakaian  berulang  dapat  menyebabkan kekeringan serta  iritasi pada kulit, 

oleh sebab itu perlu diteliti bahan lain yang dapat dimanfaatkan sebagai  

antibakteri. Salah  satu  bahan alami yang dapat diharapkan sebagai alternatif 

yang cukup potensial untuk mengganti penggunaan alkohol sebagai zat aktif 

adalah minyak atsiri daun nilam.  Penelitian  yang  telah  dilakukan oleh 

Muhammad  Dzakwan  melaporkan, bahwa  hasil uji aktivitas  antibakteri  minyak  

atsiri daun nilam dengan konsentrasi 10%, 20% dan 30% v/v menunjukkan  

aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus. Hal ini karena adanya 

senyawa aktif  sebagai  antibakteri  yaitu  fenol,  alkohol  dan  komponen 

terpenoid lain. Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah menghasilkan sediaan hand 

sanitizer  tanpa  alkohol.  Karena  bahan  aktif  minyak atsiri nilam yang di pakai 

sukar  larut  dalam  air, maka  untuk  mengatasi  masalah  di atas dibuat  sediaan  

hand sanitizer  dalam bentuk  mikroemulsi.  

Mikroemulsi  merupakan  suatu  sistem  dispersi yang dikembangkan dari 

sediaan emulsi. Mikroemulsi merupakan  sistem dispersi minyak dengan air yang 

distabilkan oleh lapisan antarmuka dari molekul surfaktan (El-laithy,2003). 

Mikroemulsi terdiri dari minyak, air, surfaktan, dan kosurfaktan. Surfaktan yang 

digunakan dapat tunggal maupun campuran dengan surfaktan yang lain  

(Purnojati, et.al,2002). Untuk itu, diharapkan  minyak atsiri daun nilam sebagai 

zat aktif sediaan hand sanitizer dalam bentuk mikroemulsi dapat digunakan 

sebagai inovasi baru. Bahan yang digunakan sebagai  surfaktan  adalah  tween  80 

sebanyak  35%,  dan kosurfaktan yakni sorbitol sebanyak  5%.  

 Mikroemulsi mempunyai beberapa kelebihan, diantaranya stabil secara 

termodinamika, jernih, transparan, viskositas rendah, serta mempunyai tingkat 

solubilisasi yang  tinggi sehingga dapat meningkatkan bioavaibilitas. Karakteristik 

tersebut membuat mikroemulsi mempunyai peranan sebagai alternatif dalam 

formulauntuk zat aktif  yang  tidak larut. Penggunaan mikroemulsi sebagai 

sediaan topikal dapat  meningkatkan  kelarutan  minyak  dan ukuran partikel yang 

sangat kecil semakin mempercepat mikroemulsi menembus lapisan-lapisan kulit 

manusia (Gulati, et.al. 2002). 
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1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut : 

 Pada konsentrasi berapakah minyak atsiri daun nilam pada formula hand 

sanitizer dalam bentuk mikroemulsi yang aktif terhadap bakteri Staphylococcus 

aureus dengan metode difusi cakram kertas ? 

1.3 Tujuan penelitian 

1. Memberikan informasi daya hambat dari minyak atsiri daun nilam pada 

formula hand sanitizer dalam bentuk mikroemulsi yang memiliki aktivitas 

antibakteri Staphylococcus aureus dengan metode difusi cakram kertas.  

2. Konsentrasi optimal minyak atsiri daun nilam pada formula hand sanitizer 

dalam  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 daun nilam yang digunakan pada sediaan hand 

sanitizer dalam bentuk mikroemulsi. 

Bagi Masyarakat : 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang tepat 

tentang  salah  satu  manfaat  dari  daun nilam yakni sebagai  antibakteri  sediaan 

hand sanitizer  dalam  bentuk mikroemulsi. 

 

 

 

 

 

 

 


