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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia. Salah satu cara 

untuk menjaga kesehatan adalah dengan mengurangi resiko terjadinya infeksi 

pada tubuh. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh CDC (Center of Diseases 

Control) dilaporkan bahwa untuk mengurangi tingkat infeksi secara keseluruhan 

dan mengurangi perpindahan organisme yang kebal terhadap mikroba, cara yang 

paling baik adalah dengan menjaga kebersihan tangan, karena tangan merupakan 

perantara masuknya mikroba yang baik ke dalam tubuh. Terdapat banyak cara 

sederhana untuk membersihkan tangan seperti menggunakan sabun dengan air, 

sapu tangan dan lain-lain. Namun seiring dengan semakin dinamisnya kehidupan 

manusia modern yang menuntut serba praktis dan dengan semakin 

berkembangnya teknologi, maka cara untuk membersihkan tangan pun 

berkembang, yaitu dengan cara menggunakan cairan pembersih tangan yang 

mengandung antiseptik atau dikenal dengan nama hand sanitizer yang  sudah 

tersedia dalam berbagai kemasan dan merek di pasaran. Dalam beberapa hasil 

penelitian terbukti bahwa hand sanitizer sangat efektif untuk mengurangi 

insidensi penyakit gangguan pencernaan (Sandora TJ, et al. 2004). Juga 

dilaporkan bahwa hand sanitizer efektif untuk mengurangi angka tidak masuk 

sekolah pada anak-anak sekolah (Hammond B, et al. 2000).  

Bahan antiseptik yang digunakan dalam formula sediaan hand sanitizer 

adalah dari golongan alkohol (etanol, propanol, isopropanol) dengan konsentrasi ± 

50%  sampai 70% dan jenis disinfektan yang lain seperti : klorheksidin, triklosan 

(Block, 2001 dan Gennaro, 1995). Alkohol banyak digunakan sebagai 

antiseptik/disinfektan untuk disinfeksi permukaan kulit yang bersih dan tidak 

untuk luka. Alkohol sebagai disinfektan mempunyai aktivitas bakterisidal yang 

bekerja terhadap berbagai jenis bakteri, tetapi tidak terhadap virus dan jamur. 

Akan tetapi karena merupakan pelarut organik maka alkohol dapat melarutkan 

lapisan lemak dan sebum pada kulit, dimana lapisan tersebut berfungsi sebagai 

pelindung terhadap infeksi mikroorganisme (Dryer, 1998, jones, 2000, Snyder, 
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1999) disamping itu alkohol bersifat mudah terbakar dan pada pemakaian 

berulang menyebabkan kekeringan dan iritasi pada kulit. Golongan fenol yang 

digunakan dalam sediaaan antiseptik tangan adalah triklosan. Keuntungan 

triklosan dibandingkan fenol adalah kurang korosif. Kadar triklosan yang 

digunakan sebagai antiseptik adalah 0.05% sampai dengan 2% (Block, 2001). 

Berdasarkan komposisi sediaan hand sanitizer yang memiliki banyak efek 

samping yang merugikan seperti: iritasi, kekeringan, dan mudah terbakar, maka 

banyak diciptakan produk-produk topikal berbahan aktif dari bahan alam. 

Terdapat beberapa kelebihan sediaan yang berasal dari bahan alam, sediaan hand 

sanitizer yang berasal dari bahan alam lebih aman untuk digunakan, tidak 

mengandung zat kimia berbahaya, tidak merusak pernafasan, dan aman untuk 

anak-anak. 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 biologis sebagai antibakteri dan anti jamur termasuk minyak atsiri 

daun jeruk nipis.  

Dilaporkan bahwa hasil uji aktivitas antibakteri minyak atsiri daun Jeruk 

nipis dengan konsentrasi 1% , 10%, dan 20% v/v menunjukan bahwa minyak 

atsiri daun Jeruk nipis  memiliki  daya  antibakteri terhadap Staphylococcus 

aureus dan Eschericia coli ( L. J. Reddy, et al., 2012). 

Minyak atsiri atau disebut juga volatil oil atau essential oil adalah istilah 

yang digunakan untuk minyak mudah menguap yang diperoleh dari dalam 

tanaman (daun, bunga, buah, kulit batang dan akar). Minyak atsiri ini memiliki 

sifat yang tidak larut dengan air. Saat ini telah berkembang sistem mikroemulsi, 

sehingga bahan minyak-minyakan yang bersifat sukar bercampur dengan air 

termasuk minyak atsiri, jika dicampur dengan menggunakan sistem mikroemulsi 

ini hasilnya akan tampak seperti larutan . 

Mikroemulsi adalah sediaan yang terdiri dari minyak, air, surfaktan, dan 

kosurfaktan. Mikroemulsi merupakan sediaan transparan yang memiliki diameter 

ukuran globul 10 nm – 20 nm, diperoleh dengan cara menstabilkan emulsi kasar 

melalui penambahan alkohol rantai sedang (medium-chain alcohol). Rantai 

sedang alkohol ini berfungsi sebagai kosurfaktan yang berperan untuk 
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menurunkan tegangan antar muka fasa air dan fasa minyak yang sangat rendah 

sehingga akan menstabilkan sistem (Prince, 1977). 

 Pada penelitian  ini akan dikembangkan formulasi hand sanitizer dengan 

bahan aktif minyak atsiri daun jeruk nipis. Agar sediaan hand sanitizer berbahan 

baku minyak atsiri daun jeruk nipis ini menjadi lebih aseptable maka pada 

penelitian ini akan dibuat dalam bentuk sediaan mikroemulsi. Selanjutnya untuk 

menguji efektifitas hand sanitizer sebagai antibakteri, digunakan bakteri 

Escherichia coli, sedangkan sebagai pembanding sediaan hand sanitizer dipilih 

salah satu hand sanitizer yang sudah beredar di pasaran. Untuk penentuan 

konsentrasi minyak atsiri daun jeruk nipis yang dipakai pada formula ini 

disesuaikan dengan penelitian sebelumnya, yakni pada kadar 1%, 10% dan 20%.  

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

Apakah sediaan Hand sanitizer minyak atsiri daun jeruk nipis bentuk mikroemulsi 

memiliki aktivitas sebagai antibakteri ? 

 

1.2 Tujuan penelitian  

1.2.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui apakah formulasi  Hand sanitizer minyak atsiri daun 

jeruk nipis bentuk mikroemulsi mempunyai aktivitas antibakteri terhadap bakteri 

Escherichia coli secara in vitro. 

1.2.2 Tujuan Khusus  

1. Untuk mengetahui pengaruh kadar minyak atsiri daun jeruk nipis ( 1%, 

10% dan 20% )  dalam formula hand sanitizer bentuk mikroemulsi yang 

memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri Escherichia coli secara in 

vitro. 

2. Untuk mengetahui konsentrasi optimal minyak atsiri daun jeruk nipis (1%, 

10% dan 20%) dalam formula hand sanitizer bentuk mikroemulsi sebagai 

antibakteri terhadap bakteri Escherichia coli secara in vitro. 
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1.3 Manfaat Penelitian  

Bagi Peneliti: 

Untuk memberikan informasi yang tepat tentang konsentrasi bahan aktif 

minyak atsiri tanaman jeruk nipis (Citrus aurantifolia) yang digunakan pada 

sediaan Hand sanitizer dalam mikroemulsi. 

Bagi Institusi: 

Untuk memberikan rekomendasi pada institusi mengenai hasil dari 

penelitian yang telah dilakukan sehingga menjadi bahan pertimbangan untuk 

lebih dikembangkan mengenai penelitian sediaan Hand sanitizer dalam 

mikroemulsi minyak atisri daun Citrus aurantifolia 

Bagi Masyarakat:  

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang tepat tentang 

salah  satu  manfaat  dari  tanaman  Citrus aurantifolia yakni sebagai 

antimikroba dalam sediaan Hand Sanitizer bentuk mikroemulsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


