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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Tanaman lidah buaya tergolong keluarga Liliaceae, mempunyai potensi 

yang cukup besar sebagai bahan baku obat alami. Tumbuhan lidah buaya yang 

berasal dari Afrika ini mempunyai lebih dari 300 jenis. Spesies-spesies dari genus 

Aloe yang komersil antara lain Aloe barbadansis, Aloe perryl dan Aloe ferox. 

Spesies Aloe barbadansis atau sering disebut Aloe vera memiliki potensi tertinggi 

sebagai bahan baku farmasi (Wijaya, 2013). Aloe vera memiliki rentang pH dari 

5,5 sampai 6,0, yang sesuai untuk kulit manusia (Pounikar et al.,2012). pH kulit 

manusia normal adalah 4,5 – 6,5 (Draelos et al., 2006). Lidah buaya mengandung 

75 komponen berpotensi aktif antara lain: vitamin, enzim, mineral, gula, lignin, 

saponin, asam amino dan asam salisilat (Surjushe et al., 2008). 

Lidah buaya memiliki kandungan kompleks antrakurnonealoin sebanyak 

20%, antara lain aloemodin, aloin, barbaloin yang berfungsi sebagai senyawa  

antibakteri (Benzie, 2011). Selain itu, lidah buaya juga mengandung zat saponin 

yang bersifat antiseptik. Senyawa kurnonealoin dapat menyebabkan protein 

bakteri menjadi inaktif dan kehilangan fungsinya, sedangkan saponin dapat 

melarutkan lipid pada  membran sel bakteri akibatnya dapat menurunkan tegangan 

lipid, permeabilitas sel berubah, fungsi sel bakteri menjadi tidak normal, dan sel 

bakteri lisis dan mati (Natsir, 2013). Pada penelitian yang telah dilakukan, 

digunakan kadar 6% ekstrak Aloe vera kering dalam sediaan hydrogel untuk 

memberikan daya hambat pada bakteri Staphylococcus aureus (Widia, 2012). 

Peluang pengembangan tanaman obat dan bahan herbal saat ini semakin 

besar sehingga semakin banyak kecenderungan masyarakat untuk beralih ke 

bahan-bahan alami. Bahan alami berpeluang menjadi bisnis perdagangan yang 

besar terutama dalam bidang farmasi yang dimanfaatkan sebagai obat-obatan 

herbal. Lidah buaya selama ini sering dimanfaatkan sebagai penyubur rambut, 

penyembuhan luka, pencahar dan perawatan kulit. Tanaman ini bermanfaat 

sebagai bahan baku industri farmasi dan kosmetik (Natsir, 2013). Penelitian ini, 

bertujuan untuk menentukan pengaruh dari ekstrak lidah buaya sebagai anti



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

bakteri Staphylococcus aureus. Bakteri Staphylococcus aureus ini dapat memicu 

timbulnya jerawat (Sujudi, 2011). 

Bakteri merupakan sekelompok mikroorganisme bersel satu, tidak 

berklorofil, dan berbiak dengan pembelahan diri. Bakteri ada yang bersifat 

patogen,  atau  dapat  mengakibatkan  gangguan  kesehatan  manusia,  salah  satu  

di  antaranya adalah bakteri Staphylococcus  aureus. Staphylococcus aureus, atau 

yang biasa disingkat S. aureus adalah bakteri gram positif. Bakteri ini sering 

ditemukan sebagai kuman flora normal pada kulit dan selaput lendir pada 

manusia.  Bakteri Staphylococcus aureus dapat menjadi penyebab infeksi seperti 

jerawat pada manusia (Sujudi, 2011). 

Acne vulgaris atau yang sering disebut jerawat adalah gangguan yang 

paling umum inflamasi pada folikel rambut dengan kelenjar sebaceous (dikenal 

sebagai unit pilosebaceous). Hal ini menyebabkan lesi non-inflamasi dikenal 

sebagai komedo (whiteheads atau komedo) dan lesi inflamasi termasuk papula, 

pustula, atau nodul. Jerawat sering timbul di daerah yang kaya kelenjar-sebaceous, 

seperti wajah, bahu, punggung, dan dada bagian atas (Liu et al., 2014). Jerawat 

terjadi akibat tersumbatnya folikel pilosebasea (saluran minyak) yang salah satu 

penyebabnya adalah infeksi bakteri Staphylococcus aureus. 

Penggunaan estrak lidah buaya sampai saat ini masih didominasi dengan 

sediaan lotion dan cream. Salah satu contoh sediaan yang sudah beredar di 

pasaran adalah produksi dari The Body Shop International dengan merek dagang 

Aloe vera face mask (soothing rescue cream mask) (www.thebodyshop.co.id, 

2016). Sediaan gel masih jarang ditemukan dalam pengaplikasian obat herbal 

terlebih gel yang memiliki bahan aktif berupa ekstrak tanaman. 

Gel, kadang-kadang disebut jeli, merupakan sistem semipadat terdiri dari 

suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang 

besar, terpenetrasi oleh suatu cairan (Depkes RI, 2014). Penggunaannya lebih 

disukai karena sediaan gel memiliki kandungan air yang bersifat mendinginkan, 

menyejukkan, melembabkan, mudah penggunaannya, mudah berpenestrasi pada 

kulit, sehingga memberikan efek penyembuhan yang lebih cepat sesuai dengan 

basis yang digunakan selain itu gel juga memiliki tampilan yang menarik yakni 

http://www.thebodyshop.co.id/
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transparan, jernih dan tembus cahaya. Gel diklasifikasikan menjadi beberapa jenis 

berdasarkan pembawanya, hydrogel, organogel, dan xerogel.  

Pada penelitian ini dipilih jenis gel hydrogel, dikarenakan hidrogel pada 

umumnya terbentuk oleh molekul polimer hidrofilik yang saling sambung silang 

melalui ikatan kimia atau gaya kohesi seperti interaksi ionik, ikatan hidrogen atau 

interaksi hidrofobik. Hidrogel mempunyai biokompatibilitas yang tinggi sebab 

hidrogel mempunyai tegangan permukaan yang rendah dengan cairan biologi dan 

jaringan sehingga meminimalkan kekuatan adsorbsi protein dan adhesi sel, 

hidrogel menstimulasi sifat hidrodinamik dari gel biological, sel dan jaringan 

dengan berbagai cara, hidrogel bersifat lembut/lunak, elastis sehingga 

meminimalkan iritasi karena friksi atau mekanik pada jaringan sekitarnya. 

Kekurangan hidrogel yaitu memiliki kekuatan mekanik dan kekerasan yang 

rendah setelah mengembang. 

Di dalam sediaan gel terdapat komposisi diantaranya bahan aktif, gelling 

agent, solven dan beberapa bahan tambahan seperti humekta, pengawet dan 

semacamnya. Gelling agent merupakan bahan terpenting dalam pembuatan gel. 

Terdapat beberapa jenis gelling agent yang dapat digunakan seperti polimer alam, 

polimer akrilat, derivate selulosa, polietilen dan lain-lain. Hidroxyethyl Cellulose 

(HEC) merupakan gelling agent semi sintetik turunan selulosa yang stabil pada 

pH = 5,5-8,5. HEC dapat membentuk gel yang jernih dan bersifat netral serta 

memiliki viskositas yang stabil pada penyimpanan jangka panjang. HEC memiliki 

banyak jenis sesuai dengan kadar viskositas yang diinginkan, namun untuk gelling 

agent yang baik digunakan HEC tipe QP100MH dikarenakan memiliki tingakat 

pendespersian yang tinggi serta memiliki viskositas yang baik untuk digunakan 

sebagai gelling agent dalam sediaan topikal (Rowe et al., 2009). Pada penelitian 

sebelumnya, digunakan gelling agent HEC tipe QP 52000H dengan kadar variasi 

kadar 1% dan 2% tetapi di pasaran penulis tidak menemukan. Sehingga penulis 

menggantinya dengan HEC tipe QP 100MH (Mrad et al., 2015). 

Pada gel dilakukan evaluasi berupa uji organoleptis guna untuk melihat 

perubahan warna, bau, dan konsistensnya, uji viskositas guna mengetahui mudah 

tidaknya obat dioleskan pada kulit, uji homogenitas guna untuk mengetahui 

homogennya suatu sediaan, uji daya sebar guna untuk mengetahui penyebaran gel 
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di permukaan kulit, uji stabilitas guna untuk mengetahui stabilitas dari sediaan 

yang diamati dalam rentang waktu 1 bulan, uji pH guna untuk mengetahui 

kesesuaian pH sediaan dengan pH kulit, uji mikrobiologi guna untuk menentukan 

aktivitas bakteri, uji kadar guna mengetahui kadar bahan aktif dalam sediaan gel 

(Goci et al., 2014). 

Dari uraian diatas akan dilakukan penelitian tentang optimasi ekstrak Aloe 

vera dalam sediaan hydrogel dengan menggunakan ekstrak Aloe vera kering 

sebanyak 6% dan menggunakan gelling agent HEC tipe QP 100MH dengan 

variasi konsentrasi 2%, 2,5% dan 3% yang dilakukan replikasi sebanyak tiga kali. 

Dilakukan evaluasi sediaan guna untuk mengetahui stabil dan efektifnya sediaan. 

Berdasarkan hal tersebut maka pada penelitian kali ini dilakukan penentuan 

karakteristik fisik (organoleptis, homogenitas, viskositas, penetapan daya sebar), 

kimia (pH), biologi (Uji Aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus 

epidermidis atau metode sumuran), dan aseptabilitas gel anti acne ekstrak Aloe 

vera dengan berbagai kadar dalam gelling agent HEC QP100MH .  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, didapat rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pengaruh variasi kadar gelling agent HEC (2%, 2,5%, 3%) pada 

sediaan hydrogel ekstrak Aloe vera terhadap karakeristik  fisik (organoleptis, 

viskositas, penetapan daya sebar), kimia (pH), biologi (Uji Aktivitas antibakteri 

terhadap Staphylococcus aureus / metode sumuran), dan aseptabilitasnya ? 

2. Pada kadar berapakah gelling agent HEC memiliki hasil yang baik dalam 

pembuatan topikal hydrogel Aloe vera? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan pengaruh variasi kadar gelling agent HEC (2%, 2.5%, 3%) pada 

sediaan hydrogel ekstrak Aloe vera terhadap karakteristik fisik (organoleptis, 

viskositas, penetapan daya sebar), kimia (pH), biologi (Uji Aktivitas antibakteri 

terhadap Staphylococcus aureus / metode sumuran), dan aseptabilitasnya. 

2. Menentukan kadar gelling agent HEC untuk sediaan topikal hydrogel Aloe 

vera. 
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1.4. Hipotesa Penelitian  

Didapat sediaan gel HEC yang mempunyai karakteristik dan memberikan 

daya hambat anti bakteri yang baik. 

1.5. Manfaat penelitian 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat digunakan sebagai dasar 

pengembangan formula ekstrak Aloe vera dalam gelling agent HEC sebagai 

sediaan topikal hydrogel anti acne. 

 

 


