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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pemakaian tanaman obat sebagai upaya penanggulangan masalah kesehatan 

telah banyak diterapkan masyarakat di tengah-tengah kemajuan teknologi dan 

ilmu pengetahuan saat ini. (Naibaho dkk, 2013). 

Cengkeh merupakan tanaman rempah – rempah yang banyak terdapat di 

Indonesia. Minyak cengkeh adalah hasil olahan dari tanaman cengkeh dengan 

komponen utamanya adalah eugenol, sekitar 70-90%. Menurut hasil penelitian 

Sukandar et al., 2010, tentang karakterisasi senyawa aktif minyak cengkeh dengan 

metode GC-MS menyimpulkan bahwa senyawa atsiri yang diperoleh dari minyak 

cengkeh mirip dengan senyawa eugenol dengan kadar 98% serta memiliki 

aktivitas antibakteri karena dapat menghambat pertumbuhan bakteri B. subtilis, B. 

cereus, E. coli, P. aeruginosa, dan S. aureus, meskipun lebih aktif terhadap B. 

subtilis dan B. cereus (Noviansari, 2013).  

Menurut hasil penelitian Joseph et al., 2011, tentang komponen senyawa 

bioaktif ekstrak dan minyak cengkeh terhadap pertumbuhan beberapa 

mikroorganisme perusak makanan, hasil penelitian yang dilakukan menunjukan 

minyak cengkeh memiliki efektifitas lebih baik dibandingkan dengan ekstrak 

terhadap penghambatan pertumbuhan beberapa mikroorganisme. Nilai MIC 

minyak cengkeh 8% v/v untuk penghambatan pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus.  

Staphylococcus aureus merupakan bakteri Gram positif berbentuk bulat 

berdiameter 0,7-1,2 μm, tersusun dalam kelompok-kelompok yang tidak teratur 

seperti buah anggur, fakultatif anaerob, tidak membentuk spora, dan tidak 

bergerak. Bakteri ini tumbuh pada suhu optimum 37 ºC, tetapi membentuk 

pigmen paling baik pada suhu kamar (20-25 ºC). Koloni pada perbenihan padat 

berwarna abu-abu sampai kuning keemasan, berbentuk bundar, halus, menonjol, 

dan berkilau. Lebih dari 90% isolat klinik menghasilkan S. aureus yang 
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mempunyai kapsul polisakarida atau selaput tipis yang berperan dalam virulensi 

bakteri (Jawetz et al., 1995 ; Novick et al., 2000).  

Infeksi oleh S. aureus ditandai dengan kerusakan jaringan yang disertai abses 

bernanah. Beberapa penyakit infeksi yang disebabkan oleh S. aureus adalah bisul, 

jerawat, impetigo, dan infeksi luka. Infeksi yang lebih berat diantaranya 

pneumonia, mastitis, plebitis, meningitis, infeksi saluran kemih, osteomielitis, dan 

endokarditis. S. aureus juga merupakan penyebab utama infeksi nosokomial, 

keracunan makanan, dan sindroma syok toksik (Ryan et al., 1994; Warsa, 1994).  

Berdasarkan aktivitas antibakteri yang dimiliki cengkeh maka perlu 

dikembangkan suatu sediaan farmasi untuk meningkatkan penggunaannya. Salah 

satu sediaan farmasi yang dapat memudahkan dalam penggunaannya ialah krim. 

Krim adalah bentuk sediaan setengah padat mengandung satu atau lebih bahan 

obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai (Depkes RI, 1995). 

Dipilih sediaan krim karena sifat umum sediaan krim ini adalah mampu 

melekat pada permukaan tempat pemakaian dalam waktu yang cukup lama 

sebelum sediaan dicuci atau dihilangkan. Krim yang digunakan sebagai obat 

umumnya digunakan untuk mengatasi penyakit kulit seperti jamur, infeksi, 

ataupun sebagai antiradang yang disebabkan oleh berbagai jenis penyakit seperti 

penyakit rematik atau encok dan lain-lainnya (Anwar, 2012). 

 Krim mempunyai dua tipe yaitu air dalam minyak A/M, dan minyak dalam air 

M/A. Bila dilihat dari tipe krim menyerupai emulsi, yang membedakan keduanya 

adalah konsistensi kedua sediaan. Krim pada umumnya mempunyai konsistensi 

yang lebih padat dibandingkan emulsi yang berbentuk sediaan cair (Anwar,  

2012). 

 Untuk penelitian ini, tipe krim yang dipilih adalah tipe minyak dalam air atau 

M/A yakni menggunakan basis krim vanishing cream. Vanishing cream 

merupakan tipe emulsi minyak dalam air. Pelepasan bahan obat dari basis 

dipengaruhi oleh faktor fisika-kimia baik dari basis maupun dari bahan obatnya, 

kelarutan, viskositas, ukuran partikel, dan formulasi (Aulton,2003). 

 Krim dengan basis vanishing cream mengandung air dan asam stearat dalam 

persentase yang besar (Anief, 2007). Menurut hasil penelitian Rowe et al., 2009, 

asam stearat merupakan salah satu emulsifiying agent yang digunakan dalam 
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pembuatan vanishing cream. Kombinasi antara asam stearat dan trietanolamin 

akan membentuk suatu garam yaitu trietanolaminstearat yang bersifat anionik dan 

menghasilkan butiran halus sehingga akan menstabilkan tipe emulsi minyak 

dalam air atau vanishing cream.  

 Menurut hasil penelitian Rahmawati dkk., 2010, secara fisik basis vanishing 

cream memiliki daya menyebar yang lebih tinggi, daya melekat dan viskositas 

yang lebih rendah daripada basis cold cream. Viskositas yang rendah akan 

meningkatkan kecepatan difusi dalam pelepasan zat aktifnya. Pelepasan zat aktif 

yang besar dapat meningkatkan efektivitas antibakteri yang berdampak pada 

penurunan koloni Staphylococcus aureus. 

Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian sebelumnya oleh Joseph et al., 

2011, minyak cengkeh telah efektif pada 8% yang belum diuji pada sediaan 

farmasi, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 

pengujian dengan berbagai konsentrasi minyak daun cengkeh yakni 10%, 15%, 

dan 20% dalam formulasi sediaan krim yang efektif terhadap pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus yang dilakukan secara in vitro. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana aktivitas antibakteri sediaan krim  minyak daun cengkeh dari 

berbagai konsentrasi yakni 10%, 15%, dan 20% yang digunakan terhadap 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus secara in vitro?  

2. Pada konsentrasi manakah yakni 10%, 15%, dan 20%, sediaan krim minyak 

daun cengkeh yang optimal dan efektif terhadap pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus secara in vitro? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Mengetahui aktivitas antibakteri sediaan krim minyak daun cengkeh dari 

berbagai konsentrasi yakni 10%, 15%, dan 20% yang digunakan terhadap 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus secara in vitro? 

2. Mengetahui pada konsentrasi berapakah yakni 10%, 15%, dan 20% , sediaan 

krim minyak daun cengkeh yang optimal dan efektif terhadap pertumbuhan 

bakteri Staphylococcus aureus secara in vitro? 

 

1.4 Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

1. Sediaan krim minyak daun cengkeh dari berbagai konsentrasi 10%, 15%, dan 

20% yang digunakan memiliki efek antibakteri terhadap pertumbuhan 

Staphylococcus aureus. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Manfaat Penelitian ini adalah : 

1. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan mengenai aktivitas antibakteri sediaan 

krim minyak daun cengkeh. 

2. Memberi dasar bagi pengembangan pemanfaatan minyak daun cengkeh 

sebagai alternatif pengobatan kasus penyakit  kulit. 

 

 


