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BAB III  

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1 Uraian Kerangka Konseptual  

Aloe vera (AV) adalah tanaman seperti kaktus yang telah digunakan secara 

luas dalam pengobatan herbal. Beberapa senyawa yang terkandung didalamnya, 

seperti, aloe emodin, aloin, aloesin, saponin, terpenoid, dan polisakarida (Jiang et 

al., 2016).  Isolasi ekstrak dari Aloe vera mempunyai efek antibakteri yang tinggi 

dalam melawan Staphylococcus aureus (Redda, 2014). Konsentrasi bakterisida 

minimum dari Aloe vera dalam menghentikan pertumbuhan Staphylococcus 

aureus yaitu 2,5% - 5% (Yebpella et al., 2011). Selain itu, Aloe vera juga dapat 

digunakan sebagai moisturizing dan cooling effect. 

Peppermint menghasilkan 0,1-1% minyak esensial yang komponen 

utamanya terdiri dari menthol (29-48%), menton (20-31%), menthofuran (6,8%) 

dan asetat mentil (3-10%). Peppermint oil dan menthol memiliki efek antibakteri 

yang moderat terhadap kedua bakteri Gram-positif dan Gram-negatif (Singh, 

2011). Konsentrasi bakterisida minimum Peppermint oil terhadap Staphylococcus 

aureus sebesar 0,225% (Radeili et al., 2016).  

Staphylococcus aureus adalah patogen opurtunistik yang dapat 

menyebabkan beberapa infeksi berat. Patogen oportunistik ini terdapat di kulit dan 

membran mukosa pada manusia dan hewan, dapat menyebabkan berbagai infeksi 

mulai dari infeksi kulit ringan hingga infeksi jaringan lunak seperti septikemia 

(Canovas et al., 2016). Bakteri ini tumbuh pada suhu optimum 37
0
C, tetapi 

membentuk pigmen paling baik pada suhu kamar (20-25
0
C) (Bonang, G., 1992). 

Dari uraian di atas, maka perlu dilakukan uji sifat fisik dan uji aktivitas 

antibakteri sediaan krim Peppermint oil dan ekstrak Aloe vera dalam berbagai 

konsentrasi. Diharapkan terjadi peningkatan aktivitas antibakteri dari kedua 

ekstrak tersebut dalam menghambat bakteri Staphylococcus aureus.  
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3.2 Skema Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka konseptual 

Aloe vera: aloe emodin, aloin, aloesin,saponin, 

terpenoid, dan polisakarida 

 

Peppermint oil:  menthol, menton, 

menthofuran  dan asetat mentil. 

 

Hasil uji aktivitas antibakteri 

Peppermint oil dengan konsentrasi 

0.225% menunjukkan bahwa 

Peppermint oil memiliki daya hambat 

terhadap pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus. 

 

Dibuat sediaan krim dengan perbandingan 

konsentrasi antara Aloe vera dan Peppermint oil 

(2.5% : 5%) dan (5% : 5%). 

Hasil uji aktivitas antibakteri Aloe vera 

dengan konsentrasi 2.5% menunjukkan bahwa 

Aloe vera memiliki daya hambat terhadap 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. 


