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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kulit adalah organ tubuh yang terletak paling luar dan membatasinya dari 

lingkungan hidup manusia. Kulit merupakan organ yang essensial dan vital serta 

merupakan cermin kesehatan dari kehidupan. Kulit juga sangat kompleks, elastis 

dan peka (Wasitaatmadja, 2010).  

Penyakit kulit dan jaringan subkutan merupakan 10 penyakit terbanyak di 

Indonesia dan menduduki peringkat kedua setelah infeksi saluran pernafasan akut 

dengan jumlah kasus 501.280 atau 3,16%. Penyakit kulit dapat disebabkan oleh 

infeksi bakteri, virus, jamur, maupun hasil dari sebuah respon alergi (Astriyanti, 

2010). Penyakit infeksi ini rata-rata disebabkan oleh bakteri seperti bakteri 

Staphylococcus aureus dan Escheriachia coli. Infeksi Staphylococcus aureus pada 

manusia dapat ditularkan secara langsung melalui selaput mukosa yang bertemu 

dengan kulit (Ariyanti, 2012).  

Staphylococcus aureus merupakan salah satu bakteri penyebab penyakit 

kulit yang umumnya ditemukan sebagai flora normal yang ada pada kulit dan 

selaput lendir manusia. Staphylococcus aureus merupakan bakteri gram positif 

berbentuk bulat berdiameter 0,7-1,2 μm, tersusun dalam kelompok-kelompok 

yang tidak teratur seperti buah anggur, fakultatif anaerob, tidak membentuk spora, 

dan tidak bergerak. Bakteri ini tumbuh pada suhu optimum 37 ºC, tetapi 

membentuk pigmen paling baik pada suhu kamar (20-25 ºC). Lebih dari 90% 

isolat klinik menghasilkan Staphylococcus aureus yang mempunyai kapsul 

polisakarida atau selaput tipis yang berperan dalam virulensi bakteri (Jawet et al., 

1995; Novick et al., 2000).  

Infeksi oleh Staphylococcus aureus ditandai dengan kerusakan jaringan 

yang disertai abses bernanah. Beberapa penyakit infeksi yang disebabkan oleh 

Staphylococcus aureus adalah bisul, jerawat, impetigo, dan infeksi luka. Infeksi 

yang lebih berat diantaranya pneumonia, mastitis, plebitis, meningitis, infeksi 

saluran kemih, osteomielitis, dan endokarditis. Staphylococcus aureus juga 
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merupakan penyebab utama infeksi nosokomial, keracunan makanan, dan 

sindroma syok toksik (Ryan et al., 1994; Warsa, 1994). 

Obat-obatan untuk mengobati kasus penyakit kulit yang disebabkan oleh 

infeksi bakteri Staphylococcus aureus umumnya digunakan antibiotik sintetik. 

Namun pada kenyataannya sebagian besar antibiotik sintetik telah banyak 

mengalami resistensi bakteri dan efek samping toksisitas pada tubuh (Barnhill, 

2012) yang menjadi bahan pertimbangan penggunanya, sehingga pemanfaatan 

tumbuhan herbal dapat menjadi pilihan alternatif karena efek samping yang 

minimal dan mudah didapatkan (Kainsa, 2012). 

Pada saat ini bahan alam seperti tumbuh-tumbuhan semakin marak 

digunakan unutk dijadikan pengobatan, selain karena efek samping yang 

ditimbulkan jauh lebih rendah dibandingkan dengan obat-obatan sintesis atau 

kimia harganya jauh lebih mahal, dan bahan baku dari bahan alam mudah 

didapatkan. Salah satu tanaman yang mempunyai potensi untuk dikembangkan 

adalah Melaleuca alternifolia yang dapat menghasil tea tree oil (TTO). Tea tree 

oil (TTO) merupakan minyak esensial yang diperoleh dari hasil destilasi daun dan 

ranting dari tanaman Melaleuca alternifolia yang sudah beratus-ratus tahun sudah 

digunakan dan terbukti memiliki kegunaan sebagai antibakteri, jamur, virus, obat-

obatan dan kosmetika (Hammer et al, 2003).  

Menurut Depertemen Kesehatan Australia, beberapa jurnal medis Inggris 

dan jurnal farmasi Australia menyatakan tea tree oil (TTO) dapat digunakan 

untuk mengobati luka bakar secara topikal, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, 

sebagai anestesi lokal dan juga dapat digunakan sebagai antiinflamasi. Minyak 

esensial tea tree oil (TTO) mengandung  terpinen-4-ol, sineol, pinen, terpinen, 

cycmen, sesquiterpen, sesqiuterpen rantai alkohol (Mulyana et al, 2012). Tea tree 

oil (TTO)  mengandung terpinen-4-ol sebesar 30-48% yang berkhasiat sebagai 

antimikroba. Mekanisme kerja dari terpinen-4-ol yaitu dapat menembus atau 

merusak membran sitoplasma pada dinding sel yang ada pada bakteri tersebut 

(Sudirman, 2014). Tea tree oil memiliki kemapuan untuk mengaktifkan monosit, 

sebagai antimikroba dan dapat menembus epidermis kulit manusia pada kadar 

20%, (Ramadass and Padma, 2015). 
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Berbagai penelitian telah dilakukan terhadap antibakteri tea tree oil (TTO), 

namun balum banyak penelitian mengenai formulasi sediaan tea tree oil (TTO) 

dalam sediaan topikal. Penggunaan sediaan topikal memberikan beberapa 

keuntungan, seperti meningkatkan kepatuhan dan kenyamanan pasien serta akses 

menembus membran kulit yang lebih mudah. Selain itu, dengan mengaplikasikan 

obat secara lamgsung pada tempat pemberian diharapkan efek samping yang 

berkaitan dengan toksisitas sistemik dapat diminimalisir (Brown & Jones, 2005).   

Terdapat beberapa bentuk sediaan topikal yaitu lotian, salep, krim, gel, dan 

emulgel. Salep, krim dan lotion umumnya bersifat lengket sehingga cenderung 

sulit untuk diaplikasikan. Bentuk sediaan tersebut juga memiliki koefisien daya 

sebar yang kecil sehingga perlu digosokkan ketika diaplikasikan (Khunt et al., 

2012). Daya sebar atau koefisien sebar dapat berpengaruh pada kesesuaian dosis 

yang dihantarkan. Oleh karena itu, dipilih bentuk sediaan emulgel minyak dalam 

air. Sediaan emulgel ini merupakan sediaan emulsi tipe minya dalam air yang 

digelkan dengan adanya penambahan gelling agent ke dalamnya (Ajazuddin et al., 

2013). Sediaan emulgel minyak dalam air memiliki tingkat penerimaan pasien 

atau konsumen yang tinggi karena mempunyai keuntungan baik dari segi emulsi 

maupun gel (Vikas et al., 2012). 

Dalam penggunaan dermatologis, emulgel memiliki sifat yang 

menguntungkan yaitu bersifat tiksotropis (viskositasnya akan menurun seiring 

dengan lama gaya yang diberikan), tidak berminyak, mudah merata, emoliet, 

mudah dicuci dengan air, dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama, ramah 

lingkungan, transparan, dan memiliki penampilan organoleptis yang baik 

(Baibhav et al., 2012).  

Dalam emulgel, terdapat komponen penting yang berperan dalam 

menentukan sifat dan stabilitas fisik emulgel. Pertama, gelling agent yang akan 

berperan sebagai thickening agent dan untuk meningkatkan konsistensi sediaan 

emulgel (Vikas et al., 2012). Diantara gelling agent yang luas penggunaannya 

dalam bidang farmasi adalah carbomer 940.  Carbomer 940 bersifat tidak toksik 

dan tidak mengiritasi serta tidak ada bukti terjadinya reaksi hipersentivitas ketika 

digunakan secara topikal (Das et al., 2013). Carbomer 940 mempunyai viskositas 
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tinggi dan derajat kejernihan yang tinggi pada suasana basa, merupakan basis gel 

sintetik sehingga tidak mudah ditumbuhi jamur (Nila, 2006).   

Berdasarkan pertimbangan diatas, dalam penelitian ini akan dibuat emulgel 

tea tree oil dengan basis Carbopol 940. Selanjutnya dipenelitian ini juga akan 

dilakukan uji karakteristik fisik sediaan emulgel dengan basis carbopol 940. Uji 

fisik meliputi homogenitas, viskositas, pH, tipe emulsi, daya sebar, dan uji 

stabilitas. Selain itu juga dilakukan pengujian antibakteri secara in vitro pada 

sediaan emulgel tea tree oil dalam berbagai kadar (20%, 25% dan 30%). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh kadar tea tree oil (Melaleuca alternifolia) dengan 

konsentrasi 20%, 25%, dan 30% dalam sediaan emulgel dengan basis 

carbopol 490 terhadap karakteristik fisik sediaan ?.  

2. Bagaimana pengaruh kadar tea tree oil (Melaleuca alternifolia) dengan 

konsentraasi 20%, 25%, dan 30% dalam sediaan emulgel terhadap 

efektivitas sebagai antimikroba terhadap bakteri Stapylococcus aureus?. 

1.3 Tujuan 

1. Menentukan pengeruh kadar tea tree oil (Melaleuca alternifolia) dengan 

konsentrasi 20%, 25%, dan 30% dalam sediaan emulgel terhadap 

karakteristik, fisik dan efektivitas antimikroba sediaan gel. 

2. Menentukan pengaruh kadar tea tree oil (Melaleuca alterfolia) dengan 

konsentrasi 20%, 25%, dan 30% dalam sediaan emulgel sebagai 

antimikroba terhadap bakteri Stapylococcus aureus secara in vitro. 

 

1.4 Hipotesis Penelitian 

Peningkatan kadar tea tree oil dapat mempengaruhi karakteristik fisik 

sediaan, berupa peningkatan viskositas, penurunan daya sebar dan pH sediaan 

emulgel. Peningkatan kadar tea tree oil (Melaleuca alterfolia) pada sediaan gel 

dengan basis carbopol 490 dapat meningkatkan efektivitas antimikroba terhadap 

bakteri Stapylococcus aureus. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk 

pengembangan formulasi tea tree oil (Melaleuca alterfolia) dalam sediaan 

emulgel sebagai gel antimikroba untuk terapi bakteri Stapylococcus aureus dan 

diperoleh hasil yang efektif.   

 


