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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Ketokonazol 

Rumus Struktur                 :  

 

 

 

 

Rumus Molekul : C26H28Cl2N4O4 

Berat Molekul : 531,44 

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

dan tidak lebih dari 102,0% C26H28Cl2N4O4, 

dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. 

Jarak lebur  : Antara 148ºC dan 152ºC 

Nama Lain : Ketokonazolum 

Pemerian  : Serbuk hablur, putih, tidak berbau (Ditjen POM, 

2013). 

 

Ketokonazol adalah suatu obat anti jamur turunan imidazol yang memiliki 

aktivitas antifungi yang efektif terhadap dermatofit, ragi, misalnya Tricophyton, 

Epidermophyton, Microsporum, Candida albicans. Krim ketokonazol 

diindikasikan untuk pengobatan topikal pada pengobatan infeksi dermatofit pada 

kulit seperti Tinea corporis, crusisdan Tinea pedis yang disebabkan oleh 

Trichopyton dan Epidermophyton. Ketokonazol juga digunakan untuk pengobatan 

kandidiasis kulit dan mycose permukaan atau biasa disebut dengan tinea 

(Katzung, 2004). 

Mekanisme kerja ketokonazol sebagai antijamur adalah dengan mengganggu 

sintesis ergosterol yang merupakan unsur pokok yang spesifik pada membran sel 

jamur. Ketokonazol memiliki efek antijamur dengan spektrum luas dan efektivitas 

tinggi, berinteraksi dengan C-14 alfa dimetilase (enzim 450 sitokom) untuk 
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menghambat demetilasi lanosterol menjadi ergosterol. Ketokonazol menghambat 

biosintesis trigliserida, fosfolipid dan aktivitas enzim oksidatif atau peroksidatif, 

menghasilkan konsentrasi hidrogen peroksida yang toksik pada intraseluler. 

Mekanisme kerja ketokonazol terhadap C. albicans adalah menstimulasi 

fagositosis dan menghambat pertumbuhan filamentosa pada C. albicans. Sisi 

utama ketokonazol dapat menghambat system pernafasan pada C. albicans dengan 

cara menghambat aktivitas NADH oxidase pada tingkat mitokondria. Hal itu 

menyebabkan kerusakan membran secara langsung pada sel C. albicans. Dalam 

studi Hence, ketokonazol sebagai agen standart antifungi masih diteliti dalam 

melawan antimikroba yang lain (Shino Beena et al, 2016). 

Ketokonazol jika dikonsumsi per oral penyerapannya bervariasi antar 

individu. Farmakokinetika dari obat ini menghasilkan kadar plasma yang cukup 

untuk menekan aktivitas berbagai jenis jamur. Penyerapannya melalui saluran 

cerna akan berkurang pada pasien dengan pH tinggi, pada pemberian bersama 

antagonis H2 atau antasida. Pengaruh makanan tidak begitu nyata terhadap 

penyerapan ketokonazol (Neal J. Michael, 2007). Ketokonazol secara oral 

digunakan untuk pengobatan mikosis sistemik dan mukokutan. Ketokonazol juga 

aktif pada penggunaan setempat untuk pengobatan dermatomikosis, infeksi tinea, 

dan kandidiasis kutan, dosis setempat : larutan atau krim 2 % 2 dd, 2-4 minggu 

(Bambang dan Siswandono 2008). 

Ketokonazol bersifat lipofilik dan praktis tidak larut dalam air, meskipun 

kelarutannya rendah dalam air, namun dapat diperbaiki dengan zat pembawa. 

Kelarutan ditentukan berdasarkan sifat fisika kimia zat kimia, yang mana 

meningkatkan absorbsi dan aktivitas dari obat. Ketokonazol konsentrasi 1% 

memiliki efektivitas yang sama dengan ketokonazol 2% (Winnicka et al, 2012).  

 

2.2 Tinjauan Virgin Coconut Oil (VCO) 

2.2.1 Virgin Coconut Oil (VCO) 

VCO merupakan minyak yang berasal dari buah kelapa (Cocos nucifera) tua 

segar yang diolah pada suhu rendah (<60ºC) tanpa proses pemutihan dan 

hidrogenasi. Proses tersebut membuat minyak kelapa ini dikenal dengan sebutan 

minyak perawan atau ada juga yang menyebutnya minyak dara. VCO tahan 
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terhadap panas, cahaya, oksigen dan proses degradasi karena struktur kimianya 

tidak mengandung ikatan ganda. Dilihat dari warnanya, VCO jauh lebih bening 

seperti air mineral. VCO beraroma khas kelapa karena masih mengandung zat-zat 

fitonutrien alami dari kelapa (Alamsyah, 2005). 

VCO merupakan minyak stabil, 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. 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). Sifat-sifat kimia dan fisika dari 

VCO yaitu (Darmoyuwono, 2006): 

1. Pemerian : Tidak berwarna, kristal seperti jarum 

2. Aroma : Ada sedikit berbau asam ditambah caramel 

3. Kelarutan : Tidak larut dalam air , tetapi larut dalam alkohol 

(1:1) 

4. Berat jenis   : 0,883 pada suhu 20ºC 

5. pH : Tidak terukur karena tidak larut dalam air. Namun 

karena termasuk dalam  senyawa asam maka 

dipastikan memiliki pH dibawah 7 

6. Penguapan : Tidak menguap pada suhu 21
0
C (0%) 

7. Titik cair : 20-25 ºC 

8. Titik didih : 225 ºC 

9. Kerapatan uap : 6,91 

10. Tekanan uap : 1 mmHg pada suhu 121ºC 

 

VCO diproses dengan teknologi dapat dikategorisasikan melalui proses 

kering segar dan proses basah segar. Proses kering segar adalah pemrosesan 

kelapa segar yang terdiri dari ekstraksi metode menggunakan tekanan oil rendah, 
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metode ekstraksi dengan tekanan tinggi dan metode centifuse segar kering. 

(Divina, 2011).  

2.2.2 Kandungan Virgin Coconut Oil (VCO) 

Komponen utama VCO adalah asam lemak jenuh sekitar 90% dan asam 

lemak tak jenuh sekitar 10%. Asam lemak jenuh VCO didominasi oleh asam 

laurat. VCO mengandung ±53% asam laurat dan sekitar 7% asam kaprilat. 

Keduanya merupakan asam lemak rantai sedang yang biasa disebut Medium 

Chain Fatty Acid (MCFA). Sedangkan menurut Price (2004) VCO mengandung 

92% lemak jenuh, 6% lemak mono tidak jenuh dan 2% lemak poli tidak jenuh 

(Wardani, 2007). 

Asam lemak rantai sedang dalam VCO mudah dicerna dan dioksidasi oleh 

tubuh sehingga mencegah penimbunan di dalam tubuh. Disamping itu ternyata 

kandungan antioksidan didalam VCO pun sangat tinggi seperti tokoferol dan 

betakaroten. Antioksidan ini berfungsi untuk mencegah penuaan dini dan menjaga 

vitalitas tubuh (Setiaji dan Prayugo, 2006). 

Asam Lemak Rumus Kimia Jumlah (%) 

Asam Lemak Jenuh 

Asam Kaproat C5H11COOH 0,0-0,8 

Asam Kaprilat C7H17COOH 5,5-9,5 

Asam Kaprat C9H19COOH 4,5-9,5 

Asam Laurat C11H23COOH 44,0-52,0 

Asam Miristat C13H27COOH 13,0-19,0 

Asam Palmitat C15H31COOH 7,5-10,5 

Asam Stearat C17H35COOH 1,0-3,0 

Asam Arachidat C19H39COOH 0,0-0,4 

Asam Lemak Tidak Jenuh 

Asam Palmitoleat C15H29COOH 0,0-1,3 

Asam Oleat C17H33COOH 5,0-8,0 

Asam Linoleat C17H31COOH 1,5-2,5 

Sumber: Theme, J.G. (1968) dikutip dari Ketaren, 1986. 

Gambar 2. 1 Komposisi Asam Lemak Minyak Kelapa 
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Berdasarkan tingkat kejenuhannya, asam lemak dikelompokkan menjadi tiga 

golongan, yaitu asam lemak jenuh, asam lemak tak jenuh tunggal dan asam lemak 

tak jenuh ganda. Asam lemak dalam minyak kelapa sebagian besar (90%) 

merupakan minyak jenuh yang terdiri atas asam laurat, miristat dan palmitat. 

Dibandingkan dengan minyak nabati lainnya, minyak kelapa memiliki kandungan 

asam lemak yang paling tinggi. Tingginya asam lemak jenuh yang dikandungnya 

menyebabkan minyak kelapa tahan terhadap proses ketengikan akibat oksidasi 

(Alamsyah, 2005; Kabara, 1998). 

2.2.3 Manfaat Virgin Coconut Oil (VCO) 

VCO memiliki kadar vitamin E sebesar 30 kali lebih tinggi dari Refined, 

Bleached and Deodorizedcoconut oil. Vitamin E merupakan salah satu 

antioksidan sehingga menyebabkan VCO tidak cepat tengik dan VCO juga 

mempunyai masa simpan yang cukup lama yaitu 2 tahun (Isaac, et al. 1992).  

Asam lemak dan turunannya mudah merusak membran lipid suatu 

organisme dan menginaktifkannya (Isaacs et al., 1992). Dengan demikian VCO 

mempunyai efek sebagai antiseptik. Disamping itu VCO dapat menjadi stimulasi 

tiroid. Pada jumlah hormon tiroid yang cukup, kolesterol (khususnya LDL-

kolesterol) diubah melalui proses enzimatik menjadi steroid anti penuaan yang 

penting, progesteron dan Dehydroepiandrosterone (DHEA). Substansi inilah yang 

dapat membantu mencegah penyakit liver, kegemukan, kanker dan penyakit lain 

yang berhubungan dengan penuaan dan penyakit degeneratif yang kronis lainnya 

(Peat, 2004). 

VCO mempunyai banyak manfaat terutama dalam bidang kesehatan 

(Sukartin, 2005) , diantaranya: 

1. Mencegah penyakit jantung, tekanan darah tinggi, arterosklerosis dan stroke 

2. Mencegah dan mengurangi resiko dan meredakan gejala diabetes  

3. Membentuk pertumbuhan tulang dan gigi 

4. Mencegah osteoporosis 

5. Menurunkan berat badan 

6. Membunuh berbagai virus 

7. Mengurangi gejala yang berhubungan dengan pancreas 

8. Melenturkan kulit akibat sinar UV 
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9. Membunuh ragi dan jamur 

10. Membunuh bakteri penyebab pneumonia, sakit telinga, infeksi tenggorokan, 

gigi berlubang, keracunan makanan, infeksi saluran kemih, meningitis, 

gonorhoe 

11. Mencegah penuaan dini dan berbagai penyakit degeneratif.2.3 Tinjauan Krim 

2.3 Tinjauan Krim 

2.3.1 Krim secara umum 

Krim adalah bentuk sediaan setengah padat mengandung satu atau 

lebihbahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Istilah ini 

secara tradisional telah digunakan untuk sediaan setengah padat yang mempunyai 

konsistensi relatif cair diformulasi sebagai emulsi air dalam minyak atau minyak 

dalam air. Sekarang ini batasan tersebut lebih diarahkan untuk produk yang terdiri 

dari emulsi minyak dalam air atau dispersi mikrokristal asam-asam lemak atau 

alkohol berantai panjang dalam air yang dapat dicuci dengan air dan lebih 

ditujukan untuk penggunaan kosmetika dan estetika. Krim dapat digunakan untuk 

pemberian obat melalui vaginal (Ditjen POM, 1995). 

2.3.2 Persyaratan Krim 

Sebagai obat luar, krim harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:  

a. Stabil selama masih dipakai untuk mengobati. Oleh karena itu, krim harus 

bebas dari inkompatibilitas dan harus stabil pada suhu kamar.  

b. Lunak. Semua zat harus dalam keadaan halus dan seluruh produk yang 

dihasilkan menjadi lunak serta homogen.  

c. Mudah dipakai. Umumnya, krim tipe emulsi adalah yang paling mudah 

dipakai dan dihilangkan dari kulit.  

d. Terdistribusi secara merata. Obat harus terdispersi merata melalui dasar 

krim padat atau cair pada penggunaan (Widodo, 2013). 

2.3.3 Penggolongan Krim 

Krim terdiri dari emulsi minyak dalam air sehingga dapat dicuci dengan air 

serta lebih ditujukan untuk pemakaian kosmetik dan estetika. Krim digolongkan 

menjadi dua tipe (Widodo, 2003), yakni:  
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1. Tipe A/M, yakni air terdispersi dalam minyak. Contohnya cold cream. 

Cold cream adalah sediaan kosmetika yang digunakan untuk memberi rasa 

dingin dan nyaman pada kulit.  

2. Tipe M/A, yakni minyak terdispersi dalam air. Contohnya, vanishing 

cream. Vanishing cream adalah sediaan kosmetik yang digunakan untuk 

membersihkan, melembabkan dan sebagai alas bedak. 

2.3.4 Metode Pembuatan Krim 

Secara umum, pembuatan atau peracikan sediaan krim meliputi proses 

peleburandan emulsifikasi. Biasanya, komponen yang tidak tercampur dengan air 

seperti minyak dan lilin dicairkan bersama-sama didalam penangas air pada suhu 

70-75ºC. Sementara itu, semua larutan berair yang tahan panas dan komponen 

yang larut dalam air dipanaskan pada suhu yang sama pada komponen lemak. 

Kemudian, larutan berair secara perlahan-lahan ditambahkan kedalam campuran 

lemak yang cair dan diaduk secara konstan, sementara temperatur dipertahankan 

selama 5-10 menit untuk mencegah kristalisasi dari lilin atau lemak. Selanjutnya, 

campuran perlahan-lahan didinginkan dengan pengadukan yang terus menerus 

sampai mengental. Bila larutan berair tidak sama temperaturnya dengan leburan 

lemak, beberapa lilin akan menjadi padat, sehingga terjadi pemisahan antara fase 

lemak dan fase cair (Widodo, 2003). 

2.3.5 Formulasi Krim 

Pada penelitian ini menggunakan basis vanishing cream yang digunakan 

dalam formulasi sediaan krim antijamur ketokonazol yang dimodifikasi dengan 

basis VCO. 

Adapun beberapa referensi formulasi yang mendukung  

1. Komposisi basis vanishing cream dari Moh. Anief, 2013 : 

R/ Acidi Stearinici  15,0 

    Cera Albi   2 

    Vaselini Albi  8 

    Triethanolamini  1,5 

    Propilene glycoli  8,0 

    Aq.dest.   65.5 
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    S.Vanishing cream  base 

2. Komposisi formula krim VCO (Pudyastuti Beti et al, 2015) 

VCO (g)   300  

Asam stearat (g)  150 

Xanthan gum (g)  37,5 

Metil paraben (g)  3,75 

Propel paraben (g)  2,25 

Akuades ad (g)  1500 

3. Formula krim ketokonazol (Niazi K. Sarfaraz., 2004) 

Ketokonazole micronized 2.00 g 

Propylene glycol  20.00 g 

Stearyl alcohol  8.00 g 

Cetyl alcohol   2.00 g 

Span 60   2.00 g 

Tween 60   1.50 g 

Isopropyl myristate  1.00 g 

Sodium sulfite anhydrous 0.20 g 

Tween 80   0.10 g 

  Water purified   ad 100 gram 

2.4 Tinjauan Kulit 

Kulit merupakan pembungkus yang elastis yang terletak paling luar yang 

melindungi tubuh dari pengaruh lingkungan dan merupakan alat tubuh yang 

terberat dan terluas ukurannya yaitu kira-kira 15% dari berat tubuh dan luas kulit 

orang dewasa 1,5 m
2
. Kulit sangat kompleks, elastis dan sensitif,serta sangat 

bervariasi pada keadaan iklim, umur, ras dan juga bergantung pada lokasi tubuh 

serta memiliki variasi mengenai lembut, tipis dan tebalnya. Kulit paling tebal (6 

mm) terdapat di telapak tangan dan kaki dan paling tipis (0,5 mm) terdapat di 

penis. Kulit merupakan organ yang vital dan esensial serta merupakan cermin 

kesehatan dan kehidupan (Djuanda, 2007). 

Kulit manusia terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan epidermis (kutikula) dan 

lapisan dermis (korium). Di dalam lapisan epidermis terdapat lapisan tanduk 
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(korneum), lapisan ini terdiri dari sel-sel kulit yang selalu terkelupas dan mati. 

Fungsi lapisan tanduk sangat penting karena sebagai lapisan terluar yang 

melindungi semua lapisan kulit dan organ tubuh keseluruhan. Lapisan dermis 

(korium) merupakan lapisan kulit disebelah dalam epidermis. Lapisan ini lebih 

tebal dan pada lapisan inilah terdapat ujung-ujung serabut syaraf dan pembuluh 

darah. Di bawah lapisan dermis terdapat jaringan lunak tempat penyimpanan 

cadangan makanan berupa lemak. Di dalam jaringan ini terdapat pangkal dari 

kelenjar keringat dan kelenjar lemak yang bermuara di lapisan tanduk (Santosa, et 

al., 2002). 

 

Gambar 2. 2 Struktur Kulit (Rosfanty, 2009) 

Dibawah stratum korneum terdapat lapisan-lapisan metabolik aktif dari 

epidermis.Lapisan basal atau lapisan germinal terletak tepat di atas dermis. Sel-sel 

epidermis memulai gerakan mitotiknya menuju ke permukaan, sel-sel memipih 

dan menyusut untuk kemudian mati secara perlahan-lahan karena kekurangan 

oksigen dan makanan (Lachman,dkk, 2008) 

2.5 Tinjauan Candida albicans 

2.5.1 Klasifikasi 

Klasifikasi candida menurut C. P. Robin Berkhout 1923, sebagai berikut : 

Kingdom  : Fungi 

Phylum  : Ascomycota 

Subphylum  : Sacharomycotina 
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Class   : Sacharomycetes 

Ordo   : Sacharomycetales 

Family   : Sacharomycetalaceae 

Genus   : Candida 

Spesies  : Candida albicans 

Sinonim  : Candida stellatoide atau Oidium albicans  

 

 

 

 

 

        Gambar 2. 3 Candida albicans (C. P. Robin Berkhout, 1923) 

2.5.2 Morfologi 

Candida albicans merupakan jamur dimorfik karena kemampuannya untuk 

tumbuh dalam dua bentuk yang berbeda yaitu sebagai sel tunas yang akan 

berkembang menjadi blastospora dan menghasilkan kecambah yang akan 

membentuk hifa semu. Perbedaan bentuk ini tergantung pada faktor eksternal 

yang mempengaruhinya. Sel ragi (blastospora) berbentuk bulat, lonjong atau bulat 

lonjong dengan ukuran 2-5 µ x 3-6 µ hingga 2-5 µ x 5-28 µ (Tauryska, 2011). 

C. albicans dapat memperbanyak diri dengan membentuk tunas yang akan 

terus memanjang membentuk hifa semu. Hifa semu terbentuk dengan banyak 

kelompok blastospora berbentuk bulat atau lonjong di sekitar septum. 

Padabeberapa strain, blastospora berukuran besar, berbetuk bulat atau seperti 

botol, dalam jumlah sedikit. Sel ini dapat berkembang menjadi klamidospora yang 

berdinding tebal dan bergaris tengah sekitar 8-12 µ (Tauryska, 2011). 

C. albicans dapat tumbuh pada variasi pH yang luas, tetapi pertumbuhannya 

akan lebih baik pada pH antara 4,5-6,5. Jamur ini dapat tumbuh dalam 

pembenihan pada suhu 28ºC - 37ºC. Candida albicans membutuhkan senyawa 

organik sebagai sumber karbon dan sumber energi untuk pertumbuhan dan proses 
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metabolismenya. Unsur karbon ini dapat diperoleh dari karbohidrat. Jamur ini 

merupakan organisme anaerob fakultatif yang mampu melakukan metabolism sel, 

baik dalam suasana anaerob maupun aerob. Proses peragian (fermentasi) pada C. 

albicans dilakukan dalam suasana aerob dan anaerob (Tauryska, 2011). 

Identifikasi spesies dapat dilakukan secara makroskopik dan mikroskopik, 

secara makroskopik dapat dilakukan pada media chromogenik (CHROMagar). 

Pada medium ini spesies Candida akan membentuk warna koloni yang berbeda. 

C.albicans membentuk koloni berwarna hijau. Identifikasi spesies secara 

makroskopik morfologik dapat dilakukan dengan menanam jamur pada medium 

tertentu, seperti agar tepung jagung (corn meal agar), agar tajin (rice-cream agar) 

+ tween 80. Pada medium itu C. albicans membentuk klamidospora terminal yaitu 

sel ragi berukuran besar berdinding tebal dan terletak diujung hifa. Pada medium 

yang mengandung protein, misalnya putih telur, serum atau plasma darah, pada 

suhu 37
o
C selama 1-2 jam terjadi pembentukan kecambah (germ tube) dari 

blastospora. Karakteristik pembentukan klamidospora dan germ tube dapat 

digunakan untuk membantu identifikasi (Komariah, 2012). 

2.5.3 Patogenesis dan Patologi 

Kandidiasis superfisial (kutan atau mukosa) terjadi melalui peningkatan 

jumlah kandida 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. Lesi mengandung banyak sel ragi tunas dan pseudohifa 

(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). 
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Pada umumnya C. 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 antibiotika, kortikosteroid, dan sitostatik 

(Tjampakasari, 2006). 

2.6 Uji Sifat Fisika dan Kimia Sediaan Topikal 

2.6.1 Organoleptis 

Organoleptis dilakukan dengan mengamati bentuk, bau, warna, dan 

homogenitas krim. Homogenitas dilakukan untuk melihat sediaan gel 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 (Dirjen POM, 1995) 

2.6.2 pH 

Pengukuran pH dilakukan menggunakan indikator pH universal (pH stick) 

dengan cara sediaan krim dioleskan secukupnya pada stick, kemudian 

dibandingkan warnanya dengan indikator yang tertera di wadahnya untuk 

menentukan pH. 

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. 

2.6.3 Viskositas 

Viskositas merupakan pernyataan tahanan untuk mengalir dari suatu 

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

Viskositas ditunjukkan dengan persamaan : 
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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). 

Tipe pseudoplastis menunjukkan penurunan viskositas seiring 

meningkatnya kecepatan gaya geser. Pada suatu larutan, molekul dengan berta 

molekul besar serta struktur panjang akan saling terpilin dan terperangkap 

bersama-sama dengan solvent yang tidak bergerak. Gaya geser menyebabkan 

molekul terbebas dan menyusun diri secara terarah kemudian mengalir. Dengan 

demikian molekul akan memiliki sedikit tahanan untuk mengalir dan viskositas 

akan menurun (Aulton, 2001). 

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. 

2.6.4 Daya Sebar 

Daya sebar adalah kemampuan dari suatu sediaan untuk menyebar di 

temapat aplikasi. Hal ini berhubungan dengan sudut kontak sediaan dengan 

tempat aplikasinya. Daya sebar merupakan salah satu karakteristik yang 

bertanggung jawab dalam keefektifan dalam pelepasan zat aktif dan penerimaan 

konsumen dalam penggunaan sediaan semisolid. Faktor-faktor yang memengaruhi 

daya sebar yaitu viskositas sediaan, lama tekanan dan temperatur tempat aksi 

(Garg dkk, 2002).  
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2.7 Tinjauan Uji 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 : 

2.7.1 Metode Penyebaran 

Metode penyebaran terdiri atas metode cairan dalam silinder / cincin 

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

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

cincin (cylinder plate method) ini dilakukan dengan cara menanam mikroba dalam 

media agar padat yang sesuai, selanjutnya diletakkan cakram atau silinder yang 

telah ditetesi dengan bahan uji atau bisa juga dengan memasukkan bahan uji ke 

dalam lubang atau sumuran agar yang telah dibuat pada media. Media yang berisi 

inokulum dan bahan uji diinkubasi pada suhu 36-37
0 

C selama 18-24 jam (Berghe 

dan Vlietiknck,1991). 

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

paling sering digunakan untuk menentukankepekaan 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 pada waktu tertentu dan suhu tertentu sesuai dengan 

kondisi optimum dari mikroba uji. Pada umumnya, hasil yang di dapat bisa 

diamati setelah inkubasi selama 18-24 jam dengan suhu 37
0 

C. Hasil pengamatan 

yang diperoleh berupa ada atau tidaknya daerah bening yang terbentuk di 

sekeliling kertas cakram yang menunjukkan zona hambat pada pertumbuhan 

bakteri. 

Metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya 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 
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cakram disk ini tidak dapat diaplikasikan pada mikroorganisme yang bersifat 

anaerob obligat. 

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 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 sampai pada titik dimana bahan tersebut tidak 

dapat lagi menghambat pertumbuhan mikroba pada jarak tertentu dari masing-

masing lubang. Efek aktivitas bahan ditunjukkan oleh daerah hambatan. Daerah 

hambatan tampak sebagai area jernih atau bersih yang mengelilingi lubang 

(Harmita dan Radji, 2008).  

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, sensitivitas organisme terhadap 

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

Metode sumuran 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). 

2.7.2 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 

menjadi kelipatan dua secara bertahap sehingga didapatkan konsentrasi dengan 

kelipatan setengahnya. Pengenceran agar dilakukan dengan membuat satu seri 

lempeng agar dengan konsentrasi bahan uji yang berbeda. Selanjutnya diinokulasi 
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dengan suspensi bakteri dan diinkubasi selama 24 jam pada suhu 36-37
0

 C, 

kemudian diamati hambatan pertumbuhan mikroba dengan membandingkan 

kekeruhan atau pertumbuhannya dengan kontrol yang mengandung media. 

Konsentrasi Hambatan Minimum (KHM) didapatkan pada tabung yang jernih 

pada pengenceran tertinggi atau pada seri lempeng agar yang mengandung bahan 

uji dengan konsentrasi terkecil. Metode ini digunakan untuk mengetahui kadar 

hambat minimum suatu bahan antimikroba (Berghe dan Vlietinck, 1991). 

Metode pengenceran dapat digunakan untuk menguji beberapa zat 

antimikroba secara simultan. Uji ini mampu dengan tepat mengukur konsentrasi 

antimikroba yang diperlukan untuk menghambat pertumbuhan suatu inokulum 

terstandarisasi di bawah kondisi yang ditentukan (Jawetz et al, 1982). 

2.7.3 Metode Bioautografi 

Metode bioautografi dibagi menjadi metode bioautografi kontak (contact 

bioautography), metode bioautografi langsung (direct bioautography) dan metode 

bioautografi pencelupan (immersion bioautography). Metode ini sangat berguna 

utuk 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) atau Kromatografi Kertas 

(KK). 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. Pada bioautografi langsung, daerah 

hambatan diamati secara langsung pada lempeng kromatografi yang sebelumnya 

telah disemprot dengan suatu suspensi mikroba dalam media agar cair dan 

diinkubasi pada suhu dan waktu yang sesuai. Metode bioautografi pencelupan 

dilakukan dengan mencelupkan lempeng kromatografi ke dalam media dan 

biarkan media mengeras. Lempeng kromatografi kemudian diinkubasi, dan 

dilakukan pengamatan daerah hambatan (Berghe dan Vlietinck, 1991). 
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2.8 Pembuatan Suspensi  Jamur Candida albicans 

Pembuatan suspensi jamur Candida albicans dengan cara diambil satu mata 

ose biakan jamur Candida albicans yang berumur 24 jam, kemudian dicampurkan 

ke dalam tabung reaksi yang berisi cairan NaCl 0,9 % sebanyak 10 mL. Suspensi 

jamur dihomogenkan dengan dikocok selama lebih kurang 15 detik, lalu 

dituangkan ke dalam kuvet sebanyak 7 mL. Kuvet dimasukkan ke dalam 

spektrofotometer untuk diukur kekeruhannya dengan panjang gelombang 530 nm 

dan angka absorbansi 0,5-0,6 yang berarti dengan standar Mc Farland 0,5 (1x10
6
-

5x10
6
 sel/mL) (WHO, 2009). 

2.9 Pembuatan Media Sabouraud Dextrose Agar (SDA) 

Media sabouraud 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). 

 Setelah dilakukan pengukuran kekeruhan yang sesuai dengan standar, 

kemudian candida albicans diinokulasikan ke media SDA (Sabouraud Dextrosa 

Agar) dengan cara mencelupkan kapas lidi steril ke dalam inokulum. Kemudian 

ditiriskan dengan cara ujung kapas lidi ditekan dan diputar pada dinidng dalam 

tabung untuk membuang kelebihan cairan. Inokulum dioles keseluruh permukaan 

media sebanyak 3 kali dengan memutar cawan dengan sudut 60
0
 untuk setiap 

pengolesan. Kemudian oleskan kapas lidi steril ke sekeliling pinggiran permukaan 

agar. Biarkan inokulum mengering selama beberapa menit pada suhu ruang cawan 

tertutup (WHO, 2009). 

 Media SDA yang telah diinokulasikan suspense C. albicans dibiarkan 

selama 5-15 menit supaya suspense jamur meresap ke dalam media. Selanjunya 

dibuat lubang pada media SDA dengan diameter 6 mm meggunakan cork borer 

yang telah disterilkan. Pada lubang dimasukkan krim ketokonazol dengan fase 

minyak paraffin liquid sebagai kontrol negatif  dan sediaan krim ketokonazol yang 

ada di pasaran sebagai kontrol positif. Kemudian diinkubasi pada suhu 37
0
C 

selama 1x24 jam dan diukur zona bening yang terbentuk (Noviyanti dkk., 2016). 
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2.10 Uraian Bahan 
 

1. Asam Stearat (Kibbe, 2009) 

Nama Resmi  : Stearic Acid 

Titik Lebur   : 69-70ºC 

Konsentrasi    : Creams 1-20% 

Rumus Molekul : C18H36O2 

Rumus Struktur : 

 

 

 

Pemerian : Keras, berwarna putih atau sedikit kekuningan, 

agak mengkilap dan berupa padatan kristal atau 

serbuk putih (putih kekuningan), sedikit berbau 

dan berasa.  

Kelarutan : Larut dalam benzena, karbon tetraklorida, 

kloroform dan eter; larut dalam etanol (95%), 

heksana,danpropilenglikol, praktis tidak larut 

dalam air.  

Kegunaan : Sebagai emulgator fase minyak. 

 

2. Propilenglikol (Kibbe, 2009) 

Nama Resmi : Propilen glikol 

Rumus Molekul : C3H8O2 

Konsentrasi : 5-80% 

Pemerian : Cairan kental, jernih, tidak berwarna, rasa khas, 

praktis tidak berbau dan menyerap air pada udara 

lembab. 

Kelarutan : Dapat bercampur dengan air, dengan aseton, 

dengan kloroform, larut dalam eter dan dalam 

beberapa minyak ensensial; tetapi tidak dapat 

bercampur dengan minyak lemak. 
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Stabilitas : Dalam suhu yang sejuk, propilen glikol stabil 

dalam wadah tertutup. Propilenglikol stabil 

secara kimia ketika dicampur dengan etanol, 

gliserin dan air. 

Kegunaan : Humektan. 

 

3. BHA (Kibbe, 2009) 

Nama Resmi  : Butil Hidroksi Anisol 

Rumus Molekul : C11H16O2 

Rumus Struktur : 

 

  

 

 

 

 

Titik Lebur  : 48ºC 

Titik Didih : 264ºC 

Konsentrasi  : 0,005-0,2% 

Pemerian : Serbuk putih hampir putih, serbuk Kristal atau 

kekuningan, berbau aromatik. 

Kelarutan  : Praktis tidak larut dalam air, mudah larut dalam 

etanol 50%, propilenglikol, kloroform, eter dan 

heksan. 

Stabilitas : Paparan dari cahaya menyebabkan perubahan 

warna dan kehilangan aktivitas. 

Kegunaan : Antioksidan 

4.  BHT (Kibbe, 2009) 

Nama Resmi  : Butil Hidroksi Toluene 

Rumus Molekul : C15H24O 
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Rumus Struktur : 

 

 

 

 

  

Titik Lebur  : 26,5ºC 

Titik Didih : 70ºC 

Konsentrasi  : 0,0075-0,1% 

Pemerian : Kristal putih pucat atau kekuningan dengan bau 

khas fenolik yang samar. 

Kelarutan  : Praktis tidak larut dalam air, gliserin, 

propilenglikol, larutan alkali hiroksida, dan 

larutan asam mineral encer. Mudah larut dalam 

aseton, benzene, etanol (95%), eter, methanol, 

toluene, minyak dan minyak mineral. Lebih 

mudah larut dalam butylated hydroxyanisole 

dalam minyak dan lemak.  

Kegunaan : Antioksidan 

 

5. Na EDTA (Kibbe, 2009) 

Nama Resmi  : Disodiun Edetat 

Konsentrasi  : 0,005-0,1% 

Pemerian : Cairan jernih; tidak berwarna atau kuning; bau 

mirip amoniak. 

Kelarutan  : Praktis tidak larut dalam kloroform dan eter, 

sedikit larut dalam etanol (95%), larut dalam 11 

bagian air. 

Stabilitas : Garam edetat lebih stabil dari pada asam bebas 

yang mana dekarboksilat jika dipanasi diatas 

150ºC. Disodium edetat hidrat kehilangan air 

dari Kristal saat dipanasi pada temperatur 120ºC. 
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Larutan encer asam edetat atau garam edetat 

dapat disterilisasi dengan autoclave, dan dapat 

disimpan pada wadah bebas basa. 

Kegunaan : Chelating agent 

 

6. Setil Alkohol 

Nama Resmi  : Cetyl Alkohol 

Rumus Molekul : C16H34O 

Titik Lebur  : 45-52ºC 

Konsentrasi  : 0,005-0,2% 

Pemerian : Setil alkohol seperti lilin, putih serpih, butir, 

kubus atau benda tuang. Memiliki karakteristik 

samar bau dan rasa hambar. 

Kelarutan  : Mudah larut dalam etanol (95%) dan eter, 

kelarutan meningkat dengan meningkatnya suhu, 

praktis tidak larut dalam air. Mampu dicampur 

ketika dilarutkan dengan lema, larutan dan 

paraffin padat, dan isopropyl miristat. 

Stabilitas : Stabil di asam, alkali, cahaya, dan udara; tidak 

menjadi tengik. Harus disimpan didalam wadah 

tertutup baik ditempat sejuk dan kering. 

Kegunaan : Coating agent, emulsifiying agent 

7. Trietanolamin (Kibbe, 2009) 

Nama Resmi  : Triethanolamine 

Titik Lebur   : 20-21ºC  

Rentang    : Emulgator 2-4 % 

Rumus Molekul : C6H15NO3 
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Rumus Struktur : 

 

 

 

 

Pemerian : Cairan kental yang jernih, tidak berwarna hingga 

berwarna kuning pucat yang memiliki sedikit bau 

ammoniak.  

Kelarutan : Dapat bercampur dengan air dan alkohol serta 

larut dalam kloroform, 1 bagian dalam 63 bagian 

etil eter, 1 bagian dalam 24 bagian benzen.  

Kegunaan : Sebagai pengalkalis dan pengemulsi fase air. 

 

8. Gliserin (Kibbe, 2009) 

Nama Resmi  : Glycerin 

Titik Lebur   : 17,8ºC 

Rentang    : Humektan ≤ 30 

Rumus Struktur :  

 

 

 

 

Rumus Molekul : C3H8O3 

Pemerian : Cairan jernih, tidak berwarna, kental, praktis 

tidak berbau, sedikit rasa tajam mirip 

propilenglikol.  

Kelarutan : Bercampur dengan aseton, kloroform, etanol 

(95%), air; larut dalam 1 dalam 6 bagian eter; 

tidak bercampur dengan minyak mineral ringan 

atau minyak-minyak lemak, tetapi akan 

melarutkan beberapa minyak essensial. 

Kegunaan : Sebagai humektan. 
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9. Metil Paraben (Kibbe, 2009) 

Nama Resmi  : Methyl Hydroxybenzoate 

Sinonim  : Nipagin 

Titik Lebur   : 126ºC 

Rentang    : Cream 0,12-0,18 %  

Rumus Molekul : C8H8O 

Rumus Struktur : 

 

 

 

 

 

 

Pemerian : Serbuk kristal yang tidak berwarna atau putih, 

bau khas yang lemah.  

Kelarutan : 1 gram larut dalam 400 ml air dan 20 ml air 

mendidih, 3 ml alkohol, 10 ml eter. Larut dalam 

gliserin, minyak dan lemak-lemak. 

Kegunaan : Sebagai pengawet. 

 

10. Propil Paraben (Kibbe, 2009) 

Nama Resmi  : Propyl Hydroxybenzoate 

Sinonim  : Nipasol 

Titik Lebur   : 96ºC 

Rentang    : Cream 0,02-0,18 % 

Rumus Molekul : C10H12O3 

Rumus Struktur : 
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Pemerian : Kristal tidak berwarna atau serbuk putih, tidak 

berbau dan tidak berasa. 

Kelarutan : Satu gram larut dalam 2500 ml air dan 1,5 ml 

alkohol atau 3 ml eter. 

Kegunaan : Sebagai pengawet. 

 

11. Cera Alba (Kibbe, 2009) 

Nama Resmi  : White wax 

Titik Lebur   : 62ºC - 65ºC 

Konsentrasi  : 1-20% 

Pemerian : Padatan putih kekuningan, sedikit tembus cahaya 

dalam keadaan lapis tipis, bau khas lemah dan 

bebas bau tengik. 

Kelarutan  : Tidak larut dalam air, agak sukar larut dalam 

etanol dingin. Larut sempurna dalam kloroform 

dan eter juga minyak lemak. 

Stabilitas : Stabil jika disimpan pada wadah tertutup dan 

terlindung dari cahaya. 

Kegunaan : Stabilisator emulsi 

 

12. Vaselin Album (Ditjen POM, 1995) 

Nama Resmi  : Vaselinum album 

Sinonim    : Vaselin putih 

Konsentrasi  : 10 – 30% 

Pemerian : Massa lunak, lengket, bening, putih. Sifat ini 

tetap setelah zat dileburkan dan dibiarkan hingga 

dingin tanpa diaduk. 

Kelarutan  : Praktis tidak larut dalam air dan dalam etanol 

96%. Larutan kadang-kadang beroplasensi 

lemah. 

Kegunaan : Basis dan emolien 
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13. Air Suling (Kibbe, 2009) 

Nama Resmi  : Aquadest 

Rumus Molekul  : H₂O 

Pemerian : Cairan jernih, tidak berwarna 

Kegunaan : Sebagai pelarut dan fase air 

 

 


