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BAB III  

KERANGKA KONSEPTUAL 

 

3.1. Uraian Kerangka Konseptual 

Acne atau jerawat merupakan masalah yang sering terjadi. Hal ini 

disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya adalah genetik, endokrin, faktor 

makanan, keaktifan dari kelenjar sebasea sendiri, faktor psikis, musim, infeksi 

bakteri  Staphilococus aureus, kosmetika dan bahan kimia lainya (Kusuma, 2009). 

Bakteri ini sering ditemukan sebagai kuman flora normal pada kulit dan  selaput  

lendir  pada  manusia.  Bakteri Staphylococcus aureus merupakan bakteri yang 

menyebabkan infeksi seperti jerawat pada manusia sehingga dibutuhkan 

perlindungan yang baik yaitu sediaan topikal hydrogel untuk dijadikan anti bakteri 

(Sujudi, 2011). 

Aloe vera memiliki kandungan kompleks antrakurnonealoin,  antara  lain 

aloemodin,  aloin,  barbaloin yang  berfungsi  sebagai  senyawa  anti  bakteri.  

Selain itu, juga terkandung 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). Di 

sisi lain, pemanfaatan Aloe vera selama ini sering hanya sebagai penyubur rambut, 

penyembuhan luka, pencahar dan perawatan kulit. Padahal tanaman ini juga 

bermanfaat sebagai anti bakteri (Natsir, 2013). 

Sediaan topikal semisolida umumnya berfungsi sebagai pembawa pada obat 

topikal, pelunak dan pelindung kulit. Dipilih sediaan hydrogel karena kandungan 

bahan aktif yang mengandung banyak air, agar sediaan mudah menyebar, 

memberikan rasa dingin setelah dioleskan, tidak lengket dan pelepasan obat 

menjadi cepat. Pada sediaan hydrogel digunakan gelling agent Hidroxyethyl 

Cellulose (HEC) yang merupakan sintetik turunan selulosa. HEC dipilih 

karenakan sifatnya yang stabil pada pH 5,5 – 8,5, dapat membentuk gel yang 

jernih dan bersifat netral, memiliki viskositas yang stabil pada penyimpanan 

jangka panjang serta lebih muda terpenetrasi dalam kulit. Humectant



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

propilenglikol dibutuhkan sebagai emolien pada kulit serta menahan penguapan 

air pada sediaan agar tidak menguap (Rowe et al., 2009). 

Berdasarkan uraian tersebut, maka akan dilakukan optimasi formula 

hydrogel dari ekstrak Aloe vera dengan menggunakan perbandingan kadar pada 

gelling agent HEC tipe QP100MH (2%, 2,5%, 3%). Optimasi formula dilakukan 

replikasi sebanyak tiga kali. Propilenglikol digunakan sebagai humectant yang 

bertujuan untuk menentukan pengaruh variasi kadar gelling agent pada stabilitas 

karakteristik fisik (organoleptis, viskositas, penetapan daya sebar), kimia (pH), 

biologi (Uji Aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus / metode 

sumuran), aseptabilitas anti acne ekstrak Aloe vera. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 
 

 

3.2. Skema Kerangka Konseptual 

 

Gambar 3.1 Bagan kerangka konseptual 

 

 

Acne atau jerawat merupakan masalah yang sering terjadi, salah satu faktor 

penyebabnya adalah baketri Staphylococcus aureus. 

Aloe vera memiliki kandungan kompleks antrakurnonealoin yang berfungsi 

sebagai senyawa  anti  bakteri, dan saponin yang bersifat antiseptik. 

Dipilih sediaan hydrogel karena kandungan bahan aktif yang mengandung 

banyak air, agar sediaan mudah menyebar, memberikan rasa dingin setelah 

dioleskan, tidak lengket dan pelepasan obat menjadi cepat  

Dibutuhkan Gelling agent untuk 

pembuatan sediaan hydrogel 

- Dipilih derivate selulosa Hidroksietil 

selulosa (HEC) 

- Dikarenakan stabil pada pH 5,5 – 8,5 

- Dapat membentuk gel yang jernih dan 

bersifat netral 

- Memiliki viskositas yang stabil pada 

penyimpanan jangka panjang   

- Lebih mudah terpenetrasi dalam kulit. 

- Dibutuhkan Humektan untuk 

pembuatan sediaan hydrogel  

- Guna menahan penguapan air 

di sediaan agar tidak 

menguap. 

- Dipilih propilengglikol 

Dilakukan optimasi formula hydrogel dari ekstrak Aloe vera kering dengan 

kadar 6%  

Dibuat kadar gelling agent HEC QP100MH (2%, 2,5%, 3%) yang dilakukan 

replikasi sebanyak tiga kali 

Didapat sediaan gel HEC yang mempunyai karakteristik dan memberikan 

daya hambat anti bakteri yang baik. 


