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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Virgin Coconut Oil (VCO) 

 Sifat-sifat kimia dan fisika dari VCO menurut Darmoyuwono, 2006: 

Pemerian : Cairan minyak tidak berwarna. 

Aroma : Ada sedikit berbau asam ditambah karamel. 

Kelarutan : Tidak larut dalam air, tetapi larut dalam alkohol (1:1) 

Berat jenis : 0,883 g/ml pada suhu 20ºC 

Titik cair : 20-25ºC 

Titik didih : 225ºC 

Kerapatan uap : 6,91 

Tekanan uap : 1 mmHg pada suhu 121ºC   

Penguapan : Tidak menguap pada suhu 210C (0%) 

pH : Tidak terukur karena tidak larut dalam air. Namun 

karena termasuk dalam senyawa asam maka 

dipastikan memiliki pH kurang dari 7 

VCO dalam formula ini digunakan sebagai fase minyak, VCO 

merupakan produk olahan asli Indonesia yang mulai banyak digunakan untuk 

meningkatkan kesehatan masyarakat. VCO merupakan minyak kelapa murni 

yang terbuat dari daging kelapa segar yang diolah dalam suhu rendah atau 

tanpa melalui pemanasan sehingga kandungan yang penting dalam minyak 

tetap dapat dipertahankan. Kandungan asam lemak jenuh di dalamnya antara 

lain asam laurat (50,50%), asam kaproat (0,2%), asam kaplirat (6,1%), asam 

kaprat (8,6%), asam miristat (16,18%), asam palmitat (7,5%), asam stearat 

(1,50%), asam arakidonat (0,02%), asam oleat (6,50%) dan asam linoleat 

(2,70%) (Prabawati, 2005). Asam lemak utama dalam VCO adalah asam 

laurat yaitu suatu asam lemak jenuh berantai sedang yang biasa disebut 

dengan MCFA (Medium Chain Fatty Acid) yang memiliki efek melemahkan 

bagi mikroorganisme patogen seperti bakteri, khamir dan jamur (Kabara et 

al.,2000) dan memiliki diameter hambat jamur sebesar 12,8 mm berdasarkan 

penelitian Shino beena et al., 2016.Dalam tubuh, asam laurat akan diubah 
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menjadi monolaurin atau senyawa monogliserida yang berfungsi sebagai 

antivirus, antibakteri dan antiprotozoal (Suraweera, et.al., 2014). 

VCO merupakan minyak stabil, minyak ini tidak mudah rusak dengan 

adanya panas serta tahan terhadap cahaya dan udara, jika dipanaskan akan 

menimbulkan asap pada suhu 198ºC serta mengandung vitamin E (tokoferol) 

yang berperan menjaga kestabilan minyak dan melindungi ketengikan. VCO 

dapat disimpan pada suhu kamar selama bertahun-tahun tanpa perubahan 

sifat. Dibandingkan dengan minyak nabati lainnya, minyak kelapa memiliki 

kandungan asam lemak yang paling tinggi, minyak ini tidak mudah tengik 

karena kandungan asam lemak jenuhnya tinggi sehingga proses oksidasi tidak 

mudah terjadi, namun bila kualitas VCO rendah, proses ketengikan akan 

berjalan lebih awal, hal ini disebabkan oleh pengaruh oksigen, keberadaan air 

dan mikroba yang mengurangi kandungan asam lemak yang berada dalam 

VCO menjadi komponen lain (Darmoyuwono, 2006). 

VCO biasa digunakan untuk kesehatan dan kosmetik. Kandungan asam 

lemak (terutama asam laurat dan oleat) dalam VCO berpotensi untuk 

dikembangkan sebagai bahan pembawa sediaan obat, diantaranya sebagai 

peningkat penetrasi dan moisturizer. Disamping itu, VCO efektif dan aman 

digunakan sebagai moisturizer pada kulit sehingga dapat meningkatkan 

kelembapan kulit dan mempercepat penyembuhan luka pada kulit (Lucida 

dkk., 2008). 

 

2.2 Ketokonazol 

Nama lain : Ketoconazolum, Ketoconazole. 

Rumus molekul : C26H28Cl2N4O4 

Berat molekul : 531,44 g/ml 

Kandungan kimia : Ketokonazol mengandung tidak kurang dari 98,0% 

dan tidak lebih dari 102,0% C26H28Cl2N4O4, dihitung 

terhadap zat yang telah dikeringkan. 

Titik lebur : 146º C 
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Gambar 2.1 Struktur molekul ketokonazol (Dirjen POM, 2014) 

 Ketokonazol merupakan sintesis obat antijamur turunan imidazol 

yangbersifat lipofilik dan praktis tidak larut dalam air. Meskipun 

kelarutannnya sangat rendah dalam air, namun dapat diperbaiki dengan zat 

pembawa. Kelarutan ditentukan berdasarkan sifat fisika-kimia suatu zat kimia 

yang mana kelarutan dapat meningkatkan absorbsi dan aktivitas dari obat 

(Winnicka et al., 2012). 

 Dalam penelitian Jain 2010, dapat disimpulkan bahwa ketokonazol 

tahan terhadap pemanasan, hal ini dapat dilihat dari cara pembuatan emulgel 

yaitu ketokonazol dilarutkan terlebih dahulu dalam fase minyak hingga larut 

kemudian dimasukkan ke dalam fase air lalu keduanya di panaskan pada suhu 

70-800 C. 

 Mekanisme kerja antijamur turunan imidazol yaitu mampu 

menimbulkan ketidakteraturan membran sitoplasma jamur. Turunan imidazol 

dansuatu komponen membran jamur dapat membentuk interaksi hidrofob, 

mengubah permeabilitas membran dan fungsi pengangkutan senyawa 

esensial, serta menyebabkan ketidakseimbangan metabolik sehingga 

menghambat pertumbuhan atau menimbulkan kematian sel jamur. 

Ketokonazol dapat memengaruhi biosintesis ergosterol dalam sel jamur 

(Siswando dan Soekardjo, 2000), yaitu dengan caramenghambat enzim 

sitokrom p-450 dependen 14a-demetilasi lanosterol yang merupakan 

prekursor ergosterol pada jamur. Ergosterol merupakan sterol terpenting 

untuk pembentukan membran sitoplasma jamur. Sitokrom p-450 jamur kira-

kira 100-1000 kali lebih sensitif terhadap azol dibandingkan pada sistem 
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mamalia. Golongan azol adalah obat yang bersifat fungistatik (Jawetz et al., 

2007). 

 Ketokonazol aktif pada penggunaan setempat untuk pengobatan 

dermatomikosis seperti infeksi kandidiasis kutan dan mukokutan kronik. 

Dosis setempat adalah larutan atau krim 2%, digunakan 2 kali sehari selama 

2-4 minggu. Ketokonazol konsentrasi 1% memiliki efektivitas yang sama 

dengan ketokonazol 2%  (Jawetz et al., 2007; Siswandono dan Soekardjo, 

2000).  

2.3 Emulgel 

Gel adalah suatu sistem setengah padat yang terdiri dari suatu dispersi 

yang tersusun baik dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik 

yang besar dan saling diresapi cairan (Ansel, 1989). Pada emulgel, emulsi 

dicampurkan ke dalam basis gel yang telah dibuat secara terpisah. Kapasitas 

gel dari sediaan emulgel membuat formulasi emulsi menjadi lebih stabil 

karena adanya penurunan tegangan permukaan dan tegangan antar muka 

secara bersamaan dengan meningkatnya viskositas dari fase air (Khullar, 

Kumar,Seth and Saini, 2012). 

Gel mengandung larutan bahan aktif tunggal atau campuran dengan 

pembawa yang bersifat hidrofilik maupun hidrofobik. Basis dari gel 

merupakan senyawa hidrofilik sehingga memiliki konsistensi lembut. Efek 

penguapan kandungan air yang terdapat pada basis gel memberikan sensasi 

dingin saat diaplikasikan pada kulit. Sediaan gel hidrofilik memiliki sifat 

daya sebar yang baik pada permukaan kulit (Voight, 1994). 

Menurut Martin dkk., 2012, gel yang baik harus memenuhi persyaratan 

sebagai berikut: 

(1) Homogen yaitu bahan obat dan dasar gel harus mudah larut atau 

terdispersi dalam air atau pelarut yang cocok atau terjamin homogenitas 

sehingga pembagian dosis sesuai dengan tujuan terapi yang diharapkan. 

(2) Bahan dasar yang cocok dengan zat aktif yaitu bila ditinjau dari sifat 

fisika kimia bahan dasar yang digunakan harus cocok dengan bahan 

obat sehingga dapat memberikan efek terapi yang diinginkan. 
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(3) Konsistensi gel menghasilkan aliran pseudoplastis tiksotropik yaitu 

karena sifat aliran ini sangat penting pada penyebaran sediaan. Sediaan 

akan mudah dioleskan pada kulit tanpa penekanan yang berarti dan 

mudah dikeluarkan dari wadah misalkan tube. 

(4) Stabil yaitu gel harus stabil dari pengaruh lembab dan suhu selama 

penggunaan dan penyimpanan.  

Emulgel merupakan gabungan dari dua sistem, yaitu emulsi dan gel. 

Emulsi diaplikasikan dengan tujuan menyamarkan rasa, bau dan penampilan 

yang tidak menyenangkan, bahkan kadang untuk mendukung absorpsi pada 

obat-obat tertentu. Emulsi mempunyai kelebihan yaitu kemampuan penetrasi 

yang tinggi (Allen, 2002).Pemilihan bahan pembentuk gel harus 

mempertahankan bentuk gel selama penyimpanan tetapi dapat merusak 

segera pada saat pengaplikasian (Lachman dkk., 1994). 

Emulgel memiliki sifat-sifat menguntungkan seperti konsistensi yang 

baik, waktu kontak yang lebih lama, tiksotropik, dapat melembabkan, mudah 

penyerapannya, mudah penyebarannya, mudah dihilangkan, larut dalam air 

dan dapat bercampur dengan eksipien lain (Haneefa, et al., 2013). 

Formula emulgel yang dibuat oleh peneliti adalah berdasarkan acuan 

dari formula gel antijamur dari berbagai sumber, berikut adalah tabelnya: 

Tabel II.1 Fomula emulgel klotrimazol (Yassin, 2014) 

Bahan Formula %b/b 

Klotrimazol 1,00 

Carbopol 1,00 

Parafin cair 5,00 

Tween 20 1,00 

Span 20 1,50 

Propilen glikol 5,00 

Etanol 2,50 

Metil paraben 0,03 

Propil paraben 0,01 

Aquadest ad 100.00 
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    Tabel II.2 Fomula emulgel ekstrak lidah buaya (Diniayu, 2016) 

 

 

    Tabel II.3 Metronidazole gel formulation (Niazi, 1949) 

Material name Quantity/kg (g) 

Metronidazole 50,00 

Hidroxy-beta-cyclodextrin 10,00 

Methyl paraben  1,50 

Propyl paraben 0,30 

Glycerin 50,00 

Hidroxyethil cellulose 15,00 

Disodium edentate 0,50 

Water purified q.s. to 1000,00 

 

2.4 Kulit 

Kulit merupakan “selimut” yang menutupi permukaan tubuh dan 

memilikifungsi utama sebagai pelindung dari berbagai macam gangguan dan 

rangsangan luar. Luas kulit pada manusia rata-rata sekitar 2m2 dengan berat 

10 Kg jika ditimbang dengan lemaknya atau 4 Kg jika tanpa lemak, atau 

Bahan Formula(g) 

Ekstrak lidah buaya 0,80 

Carbopol 940 50,00 

Tween 80 14,00 

VCO 10,00 

TEA 2,80 

Propilen glikol 10,00 

Metil paraben  0,06 

Propil paraben 0,02 

Aquadest ad 108,00 
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beratnya sekitar 6% dari berat badan seseorang (Tranggono dan Latifah, 

2007). Kulit merupakan organ yang pertama kali terkena polusi oleh zat-zat 

yang terdapat di lingkungan hidup kita, termasuk jasad renik (mikroba) yang 

tumbuh dan hidup di lingkungan kita. Kulit juga sangat kompleks, elastis dan 

sensitif serta bervariasi pada keadaan iklim, umur, jenis kelamin, ras dan 

lokasi tubuh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Struktur kulit (Djuanda, 2007) 

Secara histologis kulit tersusun atas 3 lapisan utama yaitu lapisan 

epidermis atau kutikel, lapisan dermis (korium, kutis vera, true skin) dan 

lapisan subkutis (hipodermis). Masing-masing bagian lapisan kulit tersebut 

memiliki fungsi tersendiri. 

Subkutis ditandai dengan adanya jaringan ikat longgar dan sel-sel yang 

membentuk jaringan lemak. Lapisan epidermis dan dermis dibatasi oleh taut 

dermoepidermal yang berbeda (Brown and Burns, 2005). Berikut adalah 

penjelasan dari beberapa lapisan kulit: 

(1) Epidermis merupakan jaringan epitel gepeng berlapis dengan sel epitel 

yang mempunyai lapisan tertentu. jaringan ini terdiri dari 5 lapisan 

dimulai dari lapisan paling atas yaitu stratum korneum, stratum 

lusidum, stratum granulosum, stratum spinosum dan stratum 

basalis/germinativum. Pada stratum korneum sel-sel penyusunnya telah 

mati termasuk juga inti selnya dan pada lapisan ini mengandung zat 

keratin. Epidermis memiliki ketebatalan yang berbeda pada berbagai 

bagian tubuh. 
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(2) Dermis merupakan jaringan ikat fibroelastis yang terletak di bawah 

epidermis. Dimana di dalamnya didapatkan banyak pembuluh-

pembuluh darah, pembuluh-pembuluh limfa, serat-serat saraf, kelenjar 

keringat dan kelenjar minyak yang masing-masing memiliki arti 

fungsional untuk kulit itu sendiri. Gambaran utama dari dermis berupa 

anyaman serat-serat yang saling mengikat yang merupakan serat 

kolagen dan serat elastin. Serat-serat inilah yang membuat dermis 

sangat kuat dan elastis. 

(3) Subkutis adalah lapisan kelanjutan dermis, terdiri atas jaringan ikat 

longgar berisi sel-sel lemak di dalamnya. Sel lemak merupakan sel 

bulat, besar dengan inti terdesak ke pinggir karena sitoplasma lemak 

yang bertambah berfungsi sebagai cadangan makanan. Di lapisan ini 

terdapat ujung-ujung saraf tepi, pembuluh darah dan saluran getah 

bening. 

 

2.5 Monografi Bahan 

2.5.1 Carbopol 940   

Nama lain : Acritamer; acrylic acid polymer; carboxy 

polymethylene, polyacrylic acid; Pemulen; Ultrez. 

Pemerian : Carbopol berwarna putih, halus, bersifat asam dan 

berupa serbuk yang higroskopis dengan bau yang 

khas. 

Kelarutan  : Larut dalam air. 

pH : pH = 2.7–3.5 untuk 0.5% b/v dispersi berair; pH = 

2.5–3.0 untuk 1% b/v dispersi berair. 

Rentangpenggu

naan 

: Sebagai gelling agent 0,5% - 2%, emulsifying agent 

0.1% – 0.5%, suspending agent 0.5% – 1.0%, tablet 

binder 5.0% – 10.0%. 

Titik lebur : Dekomposisi terjadi dalam waktu 30 menit pada 

suhu 2600 C. 

Inkompatibilitas : Tidak kompatibel dengan fenol, polimer kationik, 

asam kuat dan elektrolit level tinggi. 
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Gambar 2.3 Struktur molekul carbopol (Draganoiu, 2009) 

Carbopol (carbomer) adalah polimer sintetik asam akrilat dengan berat 

molekul besar yang mempunyai ikatan silang dengan alil sukrosa atau 

sebuah alil eter dari pentaerythritol. Carbopol memiliki kemampuan 

thickening paling baik pada viskositas yang tinggi, serta pada formulasi gel 

topikal hidroalkoholik carbopol menghasilkan warna yang jernih (Rowe, 

dkk., 2009). 

Pemakaian carbopol dalam formula ini adalah sebagai gelling agent 

yang merupakan pembentuk gel, komponen ini sangat berpengaruh pada 

sifat fisik gel. Gelling agent harus bersifat aman, tidak bereaksi dengan 

komponen penyusun gel lain dan inert. Carbopol 940 dipilih karena bahan 

ini merupakan gelling agent yang sangat umum digunakan, perbedaan 

carbopol 934 dan carpobol 940 terletak pada viskositasnya,carbopol 940 

pada kosentrasi 0,5% memiliki viskositas 40.000-60.000 mPas, sedangkan 

carbopol 934 memiliki viskositas 30.500-39.400 mPas (Rowe et al., 2009). 

Polimer carbopol dapat menyerap air dalam jumlah yang banyak. Pada 

pH asam carbopol akan membentuk polimer fleksibel dan struktur random 

oil. Polimer ini akan mengembang sampai 1000 kali dari volume asal dan 

diameternya ikut mengembang sampai 10 kali dalam bentuk gel ketika 

dilarutkan dalam air dengan pH di atas pKa 6 (Rowe, 2009). Carbopol 

merupakan bahan yang stabil dan higroskopis yang dapat dipanaskan hingga 

temperatur di bawah 1040C selama 2 jam tanpa memengaruhi viskositas. 

Pemanasan yang berlebihan akan menyebabkan perubahan warna dan 

penurunan stabilitas. Carbopol yang membentuk serbuk tidak mendukung 

tumbuhnya jamur dan kapang. Carbopol yang telah didispersikan dengan air 
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maka ada kemungkinan tumbuhnya jamur dan kapang karena terdapat 

media air sebagai media tumbuh. Pengawet ditambahkan untuk mencegah 

pertumbuhan jamur dan kapang pada sediaan gel. 

Carbopol di dalam air akan mengembang membentuk struktur jejaring 

berserat-serat tidak teratur. Penambahan kadar carbopol akan 

mengakibatkan densitas ikatan silang meningkat dan mengakibatkan 

naiknya viskositas (Kim et al., 2003). Viskositas dispersi carbopol dapat 

terjaga selama penyimpanan pada suhu kamar dan tingkat kelembapan 

ruangan yang normal. Penyimpanan dihindarkan dari sinar matahari atau 

penambahan antioksidan dapat menjaga viskositas dispersi. Paparan sinar 

matahari menyebabkan oksidasi terhadap dispersi carbomer ditunjukkan 

dengan penurunan viskositas dispersi. Sediaan topikal dengan gelling agent 

carbopol tidak menunjukkan reaksi hipersensitif pada manusia (Rowe, dkk., 

2009). 

Carbopol aman dan efektif karena mempunyai potensi iritan yang 

rendah dan tidak menyebabkan kulit menjadi sensitif pada pemakaian yang 

berulang serta stabilitasnya yang tinggi. Carbopol 940 juga memiliki sifat 

yang baik dalam hal pelepasan zat aktif (Madan dan Singh, 2010). 

 

2.5.2 Tween 80 

Nama lain : Polisorbat 80; Polyoxyethylene 20 oleate; 

Kremofor PS 80; Drewpone 80K; Durfax 80; 

Montanox 80; Ritabate 80; TegoSMO 80; 

Capmul POE-O; Hodag PSMO-20. 

Rumus molekul : C64H124O26 

Berat molekul : 1310 g/ml. 

Pemerian : Memiliki karakteristik bau yang khas, 

memberikan rasa hangat dan sedikit pahit. 

Pada suhu 250C berupa cairan berwarna 

kuning. 

Kelarutan  : Larut dalam air, alkohol, kloroform, etil 

asetat, eter dan metil alkohol. 
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Rentang penggunaan : Emulsifying agent (Penggunaan pada emulsi 

o/w 1–15%, pada kombinasi dengan emulsi 

hidrofilik o/w1–10%); sebagai surfaktan pada 

ointment:1–10%; solibilizing agent: 1-15%; 

wetting Agent: 0,1-3%. 

Inkompatibilitas : Perubahan warna dan atau pengendapan 

terjadi dengan adanya berbagai zat seperti, 

fenol, tanin, tar dan bahan yang serupa dengan 

tar. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Struktur molekul polyoxyethylene sorbitan (Zhang, 2009) 

Pada umumnya untuk membuat suatu emulsi yang stabil, perlu fase 

ketiga atau bagian ketiga dari emulsi yaitu zat pengelmusi 

(emulgator/emulsifying agent). Suatu pengelmusi berfungsi serta 

didefinisikan secara operasional sebagai suatu penstabil bentuk tetesan 

(bola-bola) dari fase dalam. Berdasarkan strukturnya, pengelmusi (zat 

pembasah dan surfaktan) bisa digambarkan sebagai molekul-molekul yang 

terdiri dari bagian-bagian hidrofilik (oleofobik) dan hidrofobik (oleofilik). 

Karena itu gugus senyawa-senyawa ini seringkali disebut amfifilik yakni 

menyukai air dan minyak (Ansel, 2005). 

Pemakaian tween 80 dalam formula ini adalah sebagai emulgator pada 

emulsi hidrofilik tipe minyak dalam air (m/a). Tween 80 adalah salah satu 

golongan surfaktan nonionik yang digunakan luas sebagai agen pengemulsi 

(emulgator) dalam preparasi emulsi minyak dalam air yang stabil. Tween 80 

memiliki nilai HLB sebesar 15 serta stabil terhadap elektrolit dan asam 

lemah. Tween 80 telah banyak digunakandalam produk kosmetik, produk 
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makanan dan formulasi sediaan farmasi oral, parenteral dan topikal. Tidak 

bersifat toksik dan tidak menimbulkan iritasi (Rowe, dkk., 2009). 

2.5.3 Triethanolamin 

Nama lain : TEA; Tealan; Trihydroxytriethylamine. 

Rumus molekul : C6H15NO3 

Berat molekul : 149,19 g/ml. 

Pemerian : Berbentuk cairan jernih, sedikit kental dan sedikit 

berbau amoniak. 

Titik didih : 3350 C 

Titik beku : 21,60 C 

Titik leleh : 200 C - 210 C 

pH : 10,5 

Moisture content : 0,09% 

Kelarutan  : Larut dalam aseton, karbon tetraklorid, metanol 

dan air. 

Kegunaan : Alkalizing agent dan emulgator. 

Stabilitas  : Stabil dalam etanol 96%, gliserin dan air. 

Higroskopis :  Sangat higroskopis. 

Inkompatibilitas : Bereaksi dengan amina, alkohol, asam mineral, 

kristal garam dan ester. Dengan asam lemak yang 

tinggi TEA bentuk garam dapat larut dalam air 

dan memiliki sifat seperti sabun. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Struktur molekul triethanolamin (Goskonda, 2009) 

Triethanolamin (TEA) merupakan amin tersier yang mengandung 

gugus hidroksi. Dalam formula ini TEA digunakan sebagai agen pembasa 
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atau alkalizing agent. Konsentrasi TEA khususnya pada sediaan emulsi 

adalah 2-4% v/v. TEA bersifat basa digunakan untuk menetralisasi 

carbopol. Penambahan TEA pada carbopol akan membentuk garam yang 

larut. Sebelum netralisasi, carbopol di dalam air akan ada dalam bentuk tak 

terion pada pH sekitar 3. Pada pH ini, polimer akan menggeser 

kesetimbangan ionik membentuk garam yang larut. Hasilnya adalah ion 

yang tolak menolak dari gugus karboksilat dan polimer menjadi kaku dan 

rigid, sehingga meningkatkan viskositas. TEA biasanya digunakan untuk 

formulasi secara topikal (Goskonda, 2009). 

 

2.5.4 Propilen Glikol 

Nama lain : 1,2-Dihydroxypropane; E1520; 2 

hydroxypropanol; methyl ethylene glycol; 

methyl glycol; propane-1,2-diol. 

Rumus molekul : C3H8O2 

Pemerian : Cairan bening, tidak berwarna, kental dan 

tidak berbau. 

Berat molekul : 76,09 g/ml. 

Titik didih : 1880 C 

Berat jenis : 1,038 g/ml 

Kelarutan  : Dapat bercampur dengan aseton, kloroform, 

etanol  95%, gliserin dan air. 

RentangPenggunaan : Humektan: ±15%; Pengawet: 15-30% 

Stabilitas  : Stabil dalam etanol 96%, gliserin dan air. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Struktur molekul propilen glikol (Weller, 2009) 
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Penggunaan propilen glikol pada formula ini adalah sebagai humektan 

yaitu bahan yang dapat memertahankan kandungan air pada sediaan dan 

lapisan kulit terluar pada saat produk diaplikasikan. Komponen ini bersifat 

higroskopik sehingga mampu mempertahankan kelembapan saat 

diaplikasikan pada kulit (Zocchi, 2011). 

Propilen glikol selain sebagai humektan juga memiliki beberapa 

fungsi diantaranya adalah sebagai pengawet, desinfektan, pelarut, agen 

penstabil, co-solvent dan plasticizer yang dapat dicampur dengan air. Pada 

sediaan topikal propilen glikol berfungsi sebagai humektan dengan rentang 

konsentrasi ± 15%. Propilen glikol stabil pada pH 3-6. Zat ini bersifat 

nontoksik, kecuali digunakan melebihi batas maksimal dalam sediaan 

topikal akan menyebabkan iritasi (Weller, 2009). 

Pada suhu ruangan dan suhu dingin propilen glikol akan stabil, namun 

jika dipanaskan pada suhu yang tinggi akan teroksidasi menjadi 

propionaldehid, asam laktat, asam piruvat dan asam asetat (Rowe, dkk., 

2009). 

 

2.5.5 Metil Paraben 

Nama lain : Nipagin; Aseptoform M; CoSept M; E218; 4-

hydroxybenzoic acid methyl ester; metagin; Methyl 

Chemosept; methylis parahydroxybenzoas; methyl 

p-hydroxybenzoate;Methyl Parasept;SolbrolM; 

Tegosept M; Uniphen P-23. 

Rumus molekul : C8H18O3 

Berat molekul : 152.15 g/ml. 

Pemerian : Berbentuk kristal tidak berwarna atau serbuk 

kristal berwarna putih. Metil paraben juga tidak 

berbau atau hampir tidak berbau. 

Titik leleh : 1250C –1280C 

Kelarutan  : Sangat larut dalam etanol, eter, propilen glikol dan 

air panas. 

Kegunaan : Pengawet/antimikroba. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 
 

Inkompatibilitas : Metil paraben dan paraben lainnya sangat 

berkurang aktifitasnya dengan adanya surfaktan 

seperti polisorbat 80 sebagai akibat dari proses 

misel. Namun, propilen glikol telah terbukti 

mempotensiasi aktivitas antibakteri dari paraben 

lainnya di hadapan surfaktan nonionik dan 

mencegah interaksi antara metil paraben dan 

polisorbat 80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Struktur molekul metil paraben (Haley, 2009) 

Metil paraben dalam formula ini digunakan sebagai pengawet atau 

antimikroba dalam sediaan farmasi, kosmetik dan produk makanan. Metil 

paraben diperbolehkan berada pada sediaan topikal sebanyak 0,02% - 0,3% 

(Haley, 2009). 

Metil paraben efektif dalam rentang pH yang luas yaitu 4-8 dan sangat 

efektif terhadap jamur. Aktifitas antimikroba dari metilparaben terpengaruh 

oleh bahan-bahan yang dicampurkan. Akifitas antimikroba akan meningkat 

seiring dengan meningkatnya panjang rantai alkil, tetapi kelarutan metil 

paraben dalam air akan menurun dengan keberadaan surfaktan non ionik, 

maka aktifitas antimikrobanya akan menurun. Tetapi keberadaan propilen 

glikol kadar 10% akan memperbesar potensi antibakterinya dan mencegah 

interaksi antara metilparaben dan surfaktan non ionik tersebut (Haley, 

2009). 
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2.5.6 Propil Paraben 

Nama lain : Nipasol; Aseptoform P; CoSept P; E216; propagin; 

Propyl Aseptoform; propyl butex; Propyl 

Chemosept; propylis parahydroxybenzoas; propyl 

phydroxybenzoate; Propyl Parasept; Solbrol P; 

Tegosept P; UniphenP-23. 

Rumus molekul : C10H12O3 

Berat molekul : 180,20 g/ml. 

Pemerian : berwarna putih, kristal, tidak berbau dan bubuk 

tidak berasa. 

Titik didih : 2950 C 

Kelarutan  : Larut dalam aseton, etanol, metanol, propilen glikol 

dan air panas. 

Kegunaan : Pengawet/antimikroba. 

Inkompatibilitas : Sangat berkurang aktifitasnya dengan adanya 

surfaktan, berubah warna dengan adanya besi dan 

mengalami hidrolisis oleh alkali lemah dan asam 

kuat. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Struktur molekul propil paraben (Haley, 2009) 

Propil paraben pada formula ini berfungsi sebagai pengawet atau 

antimikroba seperti metil paraben pada rentang pH 4-8. Aktivitas pada 

propil paraben dalam sediaan topikal dapat ditingkatkan dengan melakukan 

kombinasi dengan paraben lain. Pada sediaan topikal konsentrasi yang 

diperbolehkan antara 0,01% – 0,6%. Propil paraben dikombinasikan 

bersama metil paraben dalam sediaan parenteral, sediaan topikal dan 
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sediaan oral. Aktivitas antimikroba juga dapat ditingkatkan dengan 

penambahan eksipien yang lain (Haley, 2009). 

2.5.7 Butil Hidroksi Anisol 

Nama lain : BHA; tert-butyl-4- methoxy phenol; butyl hydroxy 

anisolum; 1,1-dimethyl ethyl-4-methoxy phenol; 

E320; Nipanox BHA; Nipantiox 1-F; Tenox BHA. 

Rumus molekul : C11H16O2 

Berat molekul : 180,25 g/ml. 

Pemerian : Bubuk kristal berwarna putih atau hampir putih 

atau lilin berwarna putih kekuningan yang solid, 

memiliki bau aromatik. 

Titik didih : 2640 C 

Kelarutan  : Praktis tidak larut dalam air, larut dalam metanol, 

bebas larut dalam ≥50% etanol berair, propilen 

glikol, kloroform, eter, heksan, minyak biji kapas, 

minyak kacang, minyak kedelai, gliseril monooleat, 

lemak babi serta larutan alkali hidroksida. 

Kegunaan : Antioksidan 

Inkompatibilitas : Tidak kompatibel dengan oksidator dan garam besi. 

Paparan cahaya dapat menyebabkan perubahan 

warna dan hilangnya aktifitas. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Struktur molekul butil hidroksi anisol (Guest, 2009) 
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BHA pada formula ini berfungsi sebagai antioksidan dengan rentang 

penggunaan yang diperbolehkan untuk sediaan topikal yaitu sebesar 0,005 - 

0,02%, biasanya digunakan pada produk kosmetik, makanan dan obat-

obatan. Penggunaan BHA sering dikombinasikan dengan antioksidan yang 

lain khususnya BHT (Butil Hidroksi Toluena), alkil galat dan sesquitrans 

atau sinergisnya seperti asam sitrat (Guest, 2009). 

2.5.8 Butil Hidroksi Toluena 

Nama lain : Agidol; BHT; 2,6-bis (1,1-dimethylethyl)-4-methyl 

phenol; butyl hydroxy toluene; Butyl hydroxy 

toluenum; Dalpac; dibutylated Hydroxy toluene; 

2,6-di-tert-butyl-p-cresol; 3,5-di - tert - butyl -4- 

Hydroxy toluene; E321; Embanox BHT; Impruvol; 

Ionol CP; Nipanox BHT; OHS28890; Sustane; 

Tenox BHT; Topanol; Vianol. 

Rumus molekul : C15H24O 

Berat molekul : 220,35 g/ml. 

Pemerian : Kristal kuning putih atau pucat, berupa bubuk 

padat, berbau fenolik 

Titik didih : 2650 C 

Kelarutan  : Praktis tidak larut dalam air, gliserin, propilen 

glikol, larutan alkali hidroksida dan asam mineral 

encer. Bebas larut dalam aseton, benzen, etanol 

95%, metanol, eter, toluena, minyak tetap dan 

minyak mineral. Kelarutannya dalam minyak 

makanan atau lemak lebih tinggi dibandingkan 

dengan BHA. 

Kegunaan : Antioksidan. 

Inkompatibilitas : Tidak kompatibel dengan oksidator kuat seperti 

peroksida dan permanganat jika terjadi kontak 

dengan oksidator maka akan terjadi pembakaran 

spontan. 
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Gambar 2.10 Struktur molekul butil hidroksi toluena (Guest, 2009) 

BHT pada formula ini berfungsi sebagai antioksidan dengan rentang 

penggunaan yang diperbolehkan untuk sediaan topikal yaitu sebesar 0,0075 

- 0,1%, selain itu BHT biasanya digunakan sebagai antioksidan pada produk 

kosmetik, makanan dan obat-obatan. Untuk memperlambat terjadinya 

oksidasi yaitu bau tengik pada lemak dan minyak serta mencegah hilangnya 

vitamin yang larut dalam minyak (Guest, 2009). 

2.5.9 Disodium Edetat 

Nama lain : Dinatrii edetas; disodium EDTA; disodium ethylene 

diamine tetra acetate; edat hamil disodium; edetate 

disodium; edetic acid, disodium salt;  

Rumus molekul : C10H14N2Na2O8 (anhidrous) 

C10H18N2Na2O10 (dihidrat) 

Berat molekul : 336,2 g/ml. (anhidrous) 

372,2 g/ml. (dihidrat) 

Pemerian : Kristal putih, bubuk tidak berbau dengan rasa 

sedikit asam. 

Titik didih : 2520 C (dihidrat) 

Keasaman : pH 4,3-4,7 (1% b/v dalam aqua bebas CO2) 

Kegunaan : Chelating agent 

Kelarutan  : Praktis tidak larut dalam kloroform dan eter, sedikit 

larut dalam etanol 95% dan 1 bagian disodium 

edetat larut dalam 11 bagian air.  

Inkompatibilitas : Disodium edetat bersifat asam lemah, menggusur 
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karbon dioksida dari karbonat dan bereaksi dengan 

logam dari hidrogen. Inkompatibilitas dengan 

oksidator kuat, basa kuat, ion logam dan paduan 

logam. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Struktur molekul disodium edetat (Shah, 2009) 

Disodium edetatpada formula ini berfungsi sebagai chelating agent 

di berbagai sediaan farmasi termasuk obat kumur, sediaan tetes mata dan 

sediaan topikal biasanya pada konsentrasi antara 0,005-0,1% b/v. 

Chelating agent adalah zat untuk mengikat dan mengendalikan ion logam 

yang dapat mempercepat reaksi kimia dan reaksi oksidasi(Shah, 2009). 

2.5.10 Air Murni 

Nama lain : Purified Water; Aqua; aqua purificata; 

hydrogen oxide. 

Rumus molekul : H2O  

Berat molekul : 18,02 g/ml. 

Pemerian : Cairan jernih, tidak berwarna, tidak berbau 

Titik didih : 1000C 

Kegunaan : Pelarut 

Inkompatibilitas : Pada formulasi farmasi air dapat bereaksi dengan 

obat dan bahan tambahan lainnya yang rentan 

terhadap hidrolisis (mengalami dekomposisi 

dengan adanya air atau uap air) di sekitar dan 
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peningkatan suhu. Air juga dapat bereaksi 

dengan logam alkali, bereaksi dengan garam 

anhidrat untuk membentuk hidrat dari berbagai 

komposisi dan bereaksi dengan bahan organik 

tertentu dan kalsium cerbide. 

Air Murni adalah air yang memenuhi persyaratan air minum, yang 

dimurnikan dengan cara destilasi, penukar ion, osmosis balik atau proses 

lain yang sesuai. Tidak mengandung zat tambahan lain (Dirjen POM, 

2014). 

Dalam penelitian ini air digunakan sebagai pelarut pada bahan yang 

larut dalam air (fase air). Air banyak digunakan sebagai bahan baku dan 

pelarut dalam pengolahan, formulasi dan pembuatan produk farmasi. 

Selain itu air juga dapat sebagai API (Active Pharmaceutical Ingredient) 

atau juga dapat sebagai reagen analisis (Dubash, 2009). 

2.6 Uji Sifat Fisika-Kimia Sediaan Topikal 

2.6.1 Organoleptis 

Organoleptis dilakukan dengan mengamati bentuk, bau, warna dan 

homogenitas sediaan. Homogenitas dilakukan untuk melihat sediaan 

tersebut homogen atau tidak. Homogenitas sediaan ditunjukkan dengan ada 

atau tidaknya butiran kasar. Homogenitas penting dalam sediaan berkaitan 

dengan keseragaman kandungan jumlah zat aktif dalam setiap penggunaan 

(Lachman et al., 2008). 

2.6.2 Uji Tipe Emulsi 

Uji tipe emulsi dapat dilakukan dengan metode pengenceran yaitu 

dengan mencampur sejumlah sediaan dengan air dan pada sejumlah sediaan 

yang lain dicampurkan dengan minyak. Pengamatan dilakukan dengan 

melihat apakah sedian tersebut bercampur atau tidak. 

Metode pewarnaan juga dapat dilakukan dengan cara mencampur 

reagen metilen biru yang hidrofil dengan sediaan uji, sehingga apabila 

warna biru tercampur rata dapat dikatakan bahwa sediaan tersebut memiliki 

tipe minyak dalam air (Lachman et al., 2008). 
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2.6.3 Viskositas 

Viskositas merupakan pernyataan tahanan untuk mengalir dari suatu 

sistem di bawah stress yang digunakan (Martin dkk, 2012). Viskositas 

ditunjukkan dengan persamaan: 

Ƞ =
𝜎

𝛾
 

Keterangan:  

Ƞ : Viskositas 

σ : Gaya Geser (Shearing stress) 

γ : Kecepatan geser (Shearing rate) 

Peningkatan gaya geser akan berbanding lurus dengan peningkatan 

viskositas. Hal ini berlaku untuk senyawa yang termasuk tipe newtonian 

(Martin,dkk., 2012). Pada tipe non newtonian viskositas tidak berbanding 

lurus dengan kecepatan gaya geser. Tipe non newtonian antara lain plastis, 

pseudoplastis dan dilatan (Lieberman, dkk., 1996). 

Semakin kental suatu cairan maka semakin besar kekuatan yang 

diperlukan untuk cairan tersebut dapat mengalir dengan laju tertentu 

(Martin,dkk., 2012). Peningkatan viskositas akan meningkatkan waktu 

retensi pada tempat aplikasi, tetapi menurunkan daya sebar (Garg, 

Aggarwal, Singla, 2002). 

Penggunaan carbopol sebagai basis gel konsentrasi 0,2% pH 7,5 

viskositas carbopol dapat mencapai 200-300 mPas. Viskositas gel carbopol 

stabil dalam perubahan suhu karena adanya struktur cross-linked dari 

mikrogel. Penambahan hidrogen antara air, pelarut dan polimer sehingga 

dapat memengaruhi sifat viskoelastis dari carbopol (Islam, 2004). 

Isnin dkk., 2014, menyatakan sediaan topikal yang dapat diterima 

sesuai SNI adalah 2000 –50000 Cps. Nilai tersebut dihubungkan dengan 

karakteristik sediaan topikal yang mudah dikeluarkan dari tube sehingga 

memenuhi persyaratan pengemasan dan mempermudah pemakaian pada 

kulit.  

2.6.4 Daya Sebar 

Daya sebar adalah kemampuan dari suatu sediaan untuk menyebar di 

tempat aplikasi. Hal ini berhubungan dengan sudut kontak sediaan dengan 
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tempat aplikasinya. Daya sebar merupakan salah satu karakteristik yang 

bertanggung jawab dalam keefektifan pelepasan zat aktif dan penerimaan 

konsumen dalam penggunaan sediaan semisolid. Diameter permukaan yang 

dihasilkan dengan naiknya pembebanan menggambarkan karakteristik daya 

sebar. Faktor-faktor yang memengaruhi daya sebar yaitu viskositas sediaan, 

lama tekanan dan temperatur tempat aksi (Garg, dkk., 2002). Menurut Ulaen 

dkk., 2012,syarat daya sebar untuk sediaan topikal yaitu sekitar 5 –7 cm. 

2.6.5 pH 

Pengukuran pH dapat dilakukan menggunakan pH meter dengan cara, 

pH meter dimasukkan ke dalam beker gelas yang berisi sediaan yang telah 

diencerkan dengan air. pH sediaan akan diketahui dari angka yang 

ditunjukkan oleh pH meter (Yosipovitch dan Hu, 2003). 

Menurut Walters dan Roberts (2008) pH kulit manusia adalah sekitar 

4,5–6.5. pH yang terlalu asam dapat mengiritasi kulit, sedangkan apabila 

terlalu basa dapat menyebabkan kulit kering. Berdasarkan hal tersebut maka 

sediaan yang berkaitan dengan kulit manusia perlu disesuaikan dengan pH 

kulit tersebut. 

 

2.7 Candida albicans 

2.7.1 Definisi 

Candida albicans adalah salah satu jamur berbentuk lonjong dan 

bertunas yang menghasilkan pseudomiselium baik dalam biakan maupun 

dalam jaringan dan eksudat (Jawetz et al., 1982). Jamur ini dapat 

menginfeksi semua organ tubuh manusia, dapat ditemukan pada semua 

golongan umur, baik pria maupun wanita. Jamur ini dikenal sebagai 

organisme komensal di saluran pencernaan dan mukokutan, sering 

ditemukan pada kotoran di bawah kuku orang normal. Jamur ini juga 

dikenal sebagai jamur oportunis (Tjampakasari, 2006). Spesies candida 

berkoloni di permukaan mukosa manusia selama atau segera setelah lahir. 

Individu dengan pertahanan tubuh lemah biasanya rentan terhadap jamur 

ini, tetapi pada orang sehat yang terpejan biasanya resisten (Jawetz et al., 

2007). 
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2.7.2 Klasifikasi (Bonang, 1986; Boyd 1992) 

Divisi   : Thallophyta 

Subdivisi  : Fungi 

Kelas   : Ascomycetes 

Bangsa  : Moniliales 

Suku   : Criptococaceae 

Anak Suku  : Candidiodeae 

Marga   : Candida 

Jenis   : Candida albicans 

2.7.3 Morfologi dan Identifikasi 

Spesies candida tumbuh sebagai sel ragi tunas dan berbentuk oval 

(berukuran 3-6 μm) pada biakan atau jaringan. Selain ragi dan pseudohifa, 

spesies tersebut juga dapat menghasilkan hifa sejati. Pada medium agar, 

dalam 24 jam pada suhu 370C atau suhu ruangan, spesies candida 

menghasilkan koloni lunak berwarna krem dengan bau seperti ragi (Jawetz, 

2007). Candida albicans bergerombol dan membentuk suatu rangkaian 

spora pada sediaan mikroskopik (Boyd, 1992). 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:  

a. Bentuk morfologi 

b. Pewarnaan gram pada sputum : Sel jamur Gram positif, berhifa. 

Gambar 2.9 Morfologi & pewarnaan C. albicans (Jawetz et al., 1982) 

Candida albicans merupakan jamur bersel satu dan bereproduksi 

dengan blastospora, dibentuk pada bagian ujung-ujungnya. Candida 

albicans tahan terhadap suhu dingin, tetapi sensitif terhadap suhu panas 

yaitu 50-600 C, Jamur ini mudah tumbuh pada suhu 20-370C pada agar 
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sabouraud (Volk dan Wheeler, 1993). Morfologi koloni Candida albicans 

pada medium padat sabouraud dextrose agar umumnya berbentuk bulat 

dengan permukaan sedikit cembung, halus, licin dan kadang-kadang sedikit 

berlipatlipat terutama pada koloni yang sudah tua (Tjampakasari, 2006). 

2.7.4 Patogenesis dan Patologi 

Kandidiasis superfisial (kutan atau mukosa) termasuk jenis penyakit 

dermatofitosis yang disebabkan oleh jamur dermatofit, jamur tersebut 

menyerang jaringan yang berkeratin seperti stratum korneum pada 

epidermis, rambut dan kuku (Hidayati, dkk., 2009). Kandidiasis superfisial 

terjadi melalui peningkatan jumlah candida lokal dan adanya kerusakan 

pada kulit atau epitel yang memungkinkan invasi lokal oleh ragi dan 

pseudohifa. Histologi lokal lesi kutan dan mukokutan ditandai dengan reaksi 

radang yang bervariasi dari abses piogenik sampai granuloma kronik 

(Jawetz, 2007). 

Kandidiasis kulit terutama terjadi pada bagian tubuh yang basah dan 

hangat seperti ketiak, lipatan paha, skrotum atau lipatan-lipatan di bawah 

payudara, infeksi paling sering terjadi pada orang gemuk dan diabetes. 

Daerah-daerah tersebut biasanya menjadi merah, mengeluarkan cairan dan 

dapat membentuk vesikel. Infeksi pada kulit antara jari-jari tangan paling 

sering terjadi bila tangan terendam cukup lama dalam air secara berulang 

kali (Jawetz et al., 1982). 

Pada umumnya Candida albicans berada dalam tubuh manusia 

sebagai saproba dan infeksi baru terjadi apabila terdapat faktor predisposisi 

pada tubuh penderita. Faktor-faktor yang dihubungkan dengan kasus 

kandidiasis antara lain disebabkan oleh kondisi tubuh yang lemah atau 

keadaan umum yang buruk misalnya bayi baru lahir, orang tua renta, 

penderita penyakit menahun dan orang-orang dengan gizi rendah. 

Kandidiasis juga dapat disebabkan karena kehamilan, penyakit tertentu 

misalnya diabetes melitus, rangsangan setempat pada kulit oleh cairan yang 

terjadi secara terus menerus misalnya oleh keringat, urin atau air liur serta 

penggunaan obat diantaranya antibiotik, kortikosteroid dan sitostatik 

(Tjampaksari, 2006). 
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2.8 Cara Penentuan Aktivitas Antijamur 

Banyak metode yang dapat diterapkan untuk menentukan aktivitas 

antimikroba. Masing-masing metode memiliki kelebihan dan kekurangan. 

Metode yang biasa digunakan dalam menentukan kepekaan mikroba terhadap 

obat-obatan adalah sebagai berikut: 

2.8.1 Metode Penyebaran 

Metode penyebaran terdiri atas metode cairan dalam silinder (cylinder 

plate method), metode cakram kertas (filter paper disc method) dan metode 

lubang atau sumuran (hole plate method). Metode cairan dalam silinder ini 

dilakukan dengan cara menanam mikroba dalam media agar padat yang 

sesuai, selanjutnya diletakkancakram atau silinder yang telah ditetesi dengan 

bahan uji. Media yang berisi inokulum dan bahan uji diinkubasi pada suhu 

36-370Cselama 18-24 jam (Berghe dan Vlietiknck,1991). 

Metode cakram kertas (filter paper disc method), merupakan cara 

yang paling sering digunakan untuk menentukan kepekaan kuman terhadap 

berbagai macam obat-obatan. Pada cara ini, digunakan suatu cakram kertas 

saring (paper disc) yang berfungsi sebagai tempat menampung zat mikroba. 

Kertas saring tersebut kemudian diinkubasi selama 18-24 jam dengan suhu 

370 C. Hasil pengamatan yang diperoleh berupa ada atau tidaknya daerah 

bening yang terbentuk di sekeliling kertas cakram yang menunjukkan zona 

hambat pada pertumbuhan bakteri. Kelebihan dari metode ini adalah mudah 

dilakukan, tidak memerlukan peralatan khusus dan relatif murah. Sedangkan 

kelemahannya adalah ukuran zona bening yang terbentuk tergantung oleh 

kondisi inkubasi, inokulum, predifusi dan preinkubasi serta ketebalan 

medium. Apabila keempat faktor tersebut tidak sesuai maka hasil dari 

metode cakram disk ini tidak dapat diaplikasikan pada mikroorganisme 

yang bersifat anaerob obligat (Berghe dan Vlietiknck,1991). 

Pada metode sumuran (hole plate method), suspensi mikroba 

dicampurkan secara merata bersama media agar sehingga seluruh bagian 

agar mengandung mikroba uji. Media agar yang telah memadat dilubangi 

terlebih dahulu dengan bor gabus steril sehingga terbentuk lubang dengan 

diameter dan ketebalan tertentu yang mampu menampung bahan uji dengan 
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konsentrasi dan volume tertentu. Metode sumuran merupakan metode yang 

digunakan untuk menetapkan kerentanan mikroba terhadap bahan uji 

dengan cara membiarkan bahan berdifusi pada media agar. Konsentrasi 

bahan uji menurun sebanding dengan luas bidang difusi. Bahan uji berdifusi 

sampai pada titik dimana bahan tersebut tidak dapat lagi menghambat 

pertumbuhan mikroba pada jarak tertentu dari masing-masing lubang. 

Metode ini memiliki kelebihan dibandingkan dengan metode penyebaran 

yang lain, diantaranya pelaksanaannya lebih mudah, sederhana dan relatif 

murah. Lubang pada media agar mampu menampung bahan uji lebih banyak 

dan difusi dapat terjadi lebih mudah. Metode sumuran memungkinkan 

pengujian hingga 5-6 bahan uji dalam satu cawan petri (Berghe dan 

Vlietiknck,1991). 

Efek aktivitas bahan ditunjukkan oleh daerah hambatan. Daerah 

hambatan tampak sebagai area jernih atau bersih yang mengelilingi lubang. 

Semakin besar diameter hambatan pertumbuhan mikroba, maka aktivitas 

bahan uji terhadap mikroba semakin baik. Ukuran daerah hambat yang 

dihasilkan pada uji aktivitas dapat dipengaruhi oleh kepadatan atau 

viskositas media biakan, kecepatan difusi bahan uji, konsentrasi dan volume 

bahan uji pada lubang, sensitifitas organisme terhadap bahan uji dan 

interaksi bahan uji dengan media (Harmita dan Radji, 2008). 

2.8.2 Metode Pengenceran 

Metode pengenceran meliputi metode pengenceran tabung (tube 

dilution method) dan metode pengenceran agar (agar dilution method). Cara 

pengenceran dalam tabung dilakukan dengan mengencerkan bahan uji 

dengan media cair menjadikelipatan dua secara bertahap sehingga 

didapatkan konsentrasi dengan kelipatan setengahnya. Pengenceran agar 

dilakukan dengan membuat satu seri lempeng agardengan konsentrasi bahan 

uji yang berbeda. Selanjutnya diinokulasi dengan suspense bakteri dan 

diinkubasi selama 24 jam pada suhu 36-370 C, kemudian diamati hambatan 

pertumbuhan mikroba dengan membandingkan kekeruhan dengan kontrol 

yang mengandung media. Konsentrasi Hambatan Minimum (KHM) 

didapatkan pada tabung yang jernih pada pengenceran tertinggi atau pada 
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seri lempeng agar yang mengandung bahan uji dengan konsentrasi terkecil. 

Metode ini digunakan untuk mengetahui KHM suatu bahan antimikroba 

(Berghe dan Vlietinck, 1991). 

2.8.3 Metode Bioautografi 

Metode bioautografi dibagi menjadi metode bioautografi kontak, 

metode bioautografi langsungdan metode bioautografi pencelupan. Metode 

ini sangat berguna untuk mengetahui senyawa baru atau senyawa yang 

belum diketahui aktivitas antimikrobanya (Berghe dan Vlietinck, 1991). 

Bioautografi kontak dilakukan dengan menggunakan prinsip difusi 

senyawa yang terpisah dengan Kromatografi Lapis Tipis (KLT). Lempeng 

kromatografi ditempatkan pada permukaan agar yang telah diinokulasi 

dengan mikroba. Setelah kira-kira 30 menit lempeng dipindahkan, 

diinkubasi dan diamati, senyawa antimikroba akan berdifusi ke dalam 

lapisan agar dan menghambat pertumbuhan mikroba (Berghe dan Vlietinck, 

1991). 

2.9 Bahan Uji Antijamur 

Media Sabouraud Dextrose Agar (SDA) digunakan sebagai isolasi, 

penanaman dan pemeliharaan jamur saprofitik dan patogenik. SDA 

merupakan media standar yang digunakan untuk mendukung pertumbuhan 

jamur dan ragi. Media tersebut mengandung pepton sebagai sumber protein 

dan dekstrosa sebagai sumber karbohidrat untuk makanan jamur 

(Biomerieux, 2009). Kebanyakan jamur terdapat di alam dan tumbuh dengan 

mudah pada tempat sederhana yang mengandung nitrogen dan karbohidrat. 

Media mengandung 2% glukosa, 1% neopepton dan 2% agar yang diatur 

hingga pH 7.0 (Murray et al., 2002). 

 


