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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan infeksi jamur di negara tropis seperti Indonesia terutama 

disebabkan oleh suhu udara yang lembab, serta terkait dengan kesadaran 

masyarakat terhadap kebersihan dan kesehatan. Selain itu, kondisi yang dapat 

menyebabkan seseorang terinfeksi jamur pada kulit dan jaringan lunak yaitu 

konsentrasi bakteri dan kelembaban kulit yang tinggi, keberadaan nutrisi mikroba 

pada kulit, suplai darah yang kurang, serta kerusakan pada permukaan kulit yang 

memungkinkan mikroba berpenetrasi (Sukandar, 2009). 

Kandidiasis merupakan infeksi yang disebabkan oleh jamur Candida, genus 

Candida ditemukan lebih dari 200 spesies dan yang paling patogen adalah 

Candida albicans. Jamur ini merupakan jamur bersel tunggal (uniseluler) yang 

dapat menyebabkan mikosis sistemik. Kandidiasis dapat terjadi jika sistem 

kekebalan tubuh menurun (Lies Marlysa, 2005). 

Ketokonazol merupakan obat antijamur turunan imidazol yang berspektrum 

luas dan bersifat fungistatik (Brennan and Leyden, 2002). Ketokonazol memiliki 

efek anti jamur dan efektivitas tinggi yang bekerja berinteraksi dengan C–14 alfa 

demetilase (enzim 450 sitokrom) untuk menghambat demetilasi lanosterol 

menjadi ergosterol yang merupakan sterol utama pembentuk membran sitoplasma 

jamur. Ketokonazol mempunyai efek anti C. albicans yaitu jamur yang dapat 

menyebabkan penyakit kandidiasis. Ketokonazol konsentrasi 1% memiliki 

efektivitas yang sama dengan ketokonazol 2% (Stringer, 2008). 

Bila suatu obat digunakan secara topikal, maka obat akan keluar dari 

pembawanya dan berdifusi ke permukaan jaringan kulit. Jenis basis yang 

mempunyai viskositas tinggi akan menyebabkan koefisien difusi suatu obat dalam 

basis menjadi rendah, sehingga pelepasan obat dari basis akan kecil (Lachman et 

al., 1994). 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). 

Menurut Formularium Nasional, krim adalah sediaan setengah padat berupa 

emulsi kental mengandung air tidak kurang dari 60% dan dimaksudkan untuk 
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pemakaian luar. Sedangkan vanishing cream merupakan krim tipe m/a sehingga 

dalam formulasinya mengandung emulgator. Kombinasi antara asam stearat dan 

trietanolamin akan membentuk suatu garam yaitu trietanolamin stearat yang 

bersifat anionik dan menghasilkan butiran halus sehingga akan menstabilkan tipe 

emulsi minyak dalam air (Rowe et al, 2009). 

VCO adalah minyak yang diperoleh dari kelapa segar, yang proses 

ekstraksinya tidak menggunakan reaksi suhu tinggi maupun obat kimia. Sekarang 

VCO telah digunakan sebagai suplemen dalam banyak perawatan medis. VCO 

tahan terhadap panas, cahaya, oksigen dan proses degradasi karena struktur 

kimianya tidak mengandung ikatan ganda (Abdul Mutalib et al, 2015). 

VCO mengandung 92% asam lemak jenuh yang terdiri dari 48% - 53% 

asam laurat, 1,5 – 2,5% asam oleat dan asam lemak lainnya seperti 8% asam 

kaprilat dan 7% asam kaprat. Kandungan asam lemak (terutama asam laurat dan 

oleat) dalam VCO sifatnya dapat melembutkan kulit, serta ketersediaan VCO 

yang melimpah di Indonesia membuatnya berpotensi untuk dikembangkan 

sebagai bahan pembawa sediaan obat diantaranya sebagai basis krim (Agero and 

Verallo-Rowell, 2004). 

Menurut Abdul Mutalib et al., (2015). Keuntungan VCO dengan adanya 

asam laurat, asam kaproat dan asam kaprilat adalah memiliki aktivitas 

antimikroba, antioksidan, antifungi, antibakteri dan obat penenang. 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 

pada kulit (Lucida, dkk., 2008). 

Sebelumnya telah ditemukan efektivitas ketokonazol yang telah diuji dalam 

mengobati infeksi jamur dengan baik. Pada Journal double blind, placebo-versus-

drug study, menunjukkan bahwa krim ketokonazol 2% secara efektif dapat 

mengobati tinea versicolor (Fromtling, A. Robert, 1988).  

Krim memiliki beberapa sifat menguntungkan seperti mudah dihilangkan 

dengan air, mudah penyerapannya, mudah penyebarannya, tidak licin saat 
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diaplikasi dikulit, memiliki waktu kontak yang lama dan hampir semua bahan 

aktif dikeluarkan dari basisnya (Haneefa, et al., 2013). Formulasi pada sediaan 

krim akan mempengaruhi jumlah dan kecepatan zat aktif yang diabsorbsi. Zat 

aktif dalam sediaan krim masuk kedalam basis atau pembawa yang akan 

membawa obat untuk kontak dengan permukaan kulit. Bahan pembawa yang 

digunakan untuk sediaan topikal akan memiliki pengaruh yang sangat besar 

terhadap absorbsi obat dan memiliki efek yang menguntungkan jika dipilih secara 

tepat (Wyatt et al., 2001). 

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu diadakan penelitian tentang 

formulasi krim ketokonazol dengan basis VCO sebagai antijamur sehingga 

didapatkan krim yang dapat memberikan kemudahan dalam penggunaan dengan 

efek maksimal yang diinginkan. Selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan manfaat bagi perkembangan pengobatan topikal antijamur di 

Indonesia. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini, antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh VCO dengan kadar 2,5%, 5%, dan 10%  terhadap 

karakteristik fisik (organoleptis, homogenitas, tipe emulsi viskositas dan 

daya sebar) serta kimia (pH) pada sediaan krim antijamur ketokonazol? 

2. Bagaimana pengaruh VCO dengan kadar 2,5%, 5%, dan 10% terhadap 

aktivitas antijamur krim ketokonazol? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini, antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh VCO dengan kadar 2,5%, 5%, dan 10% 

terhadap karakteristik fisik (organoleptis, homogenitas, tipe emulsi, 

viskositas dan daya sebar) serta kimia (pH) pada sediaan krim antijamur 

ketokonazol. 

2. Untuk mengetahui pengaruh VCO dengan kadar 2,5%, 5%, dan 10% 

terhadap aktivitas antijamur krim ketokonazol. 
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1.4 Hipotesis Penelitian  

Hipotesis dari penelitian ini, antara lain adalah sebagai berikut: 

1. VCO adalah minyak jernih yang diperoleh dari kelapa segar dan 

digunakan sebagai fase minyak dalam krim ketokonazol sehingga pada 

pemeriksaan organoleptis sediaan krim memiliki tekstur lembut, berwarna 

putih susu, beraroma kelapa, dan homogen. Kadar VCO yang digunakan 

lebih sedikit daripada fase air sehingga krim antijamur ketokonazol 

memiliki tipe emulsi minyak dalam air. VCO memilki viskositas yang 

lebih tinggi daripada air dan memiliki pH asam yaitu < 7, sehingga kadar 

VCO dalam sediaan krim ketokonazol akan memiliki pengaruh yang 

berbeda signifikan terhadap sifat fisika (viskositas dan daya sebar) serta 

sifat kimia (pH). 

2. VCO mengandung asam lemak jenuh berantai sedang salah satunya yitu 

asam laurat yang memiliki efek melemahkan bagi mikroorganisme patgen 

seperti bakteri, khamir, dan jamur (Kabara et al, 2000), sehingga kadar 

VCO dalam sediaan krim ketokonazol akan memiliki pengaruh yang 

berbeda signifikan terhadap aktifitas antijamur. 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain 

sebagai berikut: 

1. Diharapkan dapat memberikan informasi yang tepat tentang optimasi 

formula krim ketokonazol dengan menggunakan VCO. 

2. Sebagai bahan pertimbangan pada institusi mengenai hasil penelitian yang 

telah dilakukan untuk lebih dikembangkan mengenai sediaan krim 

ketokonazol dengan basis yang mengandung VCO. 

 


