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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1   Melaluca alternifolia 

2.1.1 Taksonomi Tea Tree  

Tea Tree umumnya dikenal dengan sebagai narrow-leaved paperbark, 

narrow-leaved tea-tree, narrow-leaved ti-tree, or snow-in-summer, merupakan 

pohon bersemak tinggi yang termasuk ke dalam keluarga Myrtaceae. Merupakan 

tanaman asli endemik Australia lebih tepatnya di Queensland Tenggara dan pantai 

utara yang berdekatan dengan New South Wales di mana tanaman ini umumnya 

tumbuh disepanjang sungai dan disekitar rawa-rawa (Wikipedia). Adapun 

taksonomi tanaman ini, sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta Sub 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas   : Magnoliopsida 

Ordo  : Myrtales 

Familia : Myrtaceae 

Genus   : Melaleuca 

Spesies : Melaleuca alternifolia L. 

 

2.1.2 Morfologi Melaleuca alternifolia L.  

Melaleuca alternifolia L. atau dikenal dengan pohon teh adalah semak tinggi 

atau pohon kecil dengan genus Melaleuca dan berada di keluarga Myrtaceae dengan 

tinggi semak 7 meter dengan diameter kayu rata-rata dari cabang batang 2-3 mm 

dan dengan kulit batang berwarna pucat. Daunnya sempit dengan panjang 10-35 

mm dan lebar 1 mm. Daunnya banyak mengandung minyak esensial, daun 

Melaleuca alternifolia dapat dipanen setelah berumur sekitar 2 tahun dan disuling 

untuk diambil kandungan minyaknya. Berbunga pada awal musim panas, bunganya 

berwarna putih dengan panjang 3-5 cm (1-2 in) berkelompok dan memiliki kelopak. 

Buahnya berbentuk hampir seperti cangkir. Melaleuca alternifolia L. tumbuh 

dengan baik dengan berbagai tanah dan iklim, tetapi umumnya tumbuh disekitar 
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tanah yang lembab dengan pencahayaan dibawah sinar matahari langsung (Rodney 

et al, 2015).  

 

 

Gambar 2.1 Melaleuca alternifolia L. (Wikipedia) 

2.1.3 Tea Tree Oil 

 Tea tree oil adalah minyak esensial atsiri yang diperoleh dari hasil 

penyulingan dari cabang-cabang terminal daun tanaman Melaleuca alternifolia, 

merupakan pohon kayu yang aslinya berasal dari daerah timur laut New South 

Wales, Australia, tea tree oil sangat efektif dalam mengatasi berbagai infeksi, 

sebagai antiinflamasi, mengandung antioksidan yang dapat mencegah terjadinya 

kanker kulit (Pazyar, 2016).   

 Tea tree oil telah lama digunakan oleh suku aborigin di Australia untuk 

mengobati luka dan juga membantu untuk mencegah terjadinya infeksi. Tea tree oil 

diperkenalkan dan dipopulerkan pertama kali oleh Arthur R. Penfold adalah 

seorang ahli kimia pada tahun 1922.  Arthur R. Penfold menyatakan bahwa tea tree 

oil merupakan antiseptik kuat yaitu 12 kali lebih efektif dari pada golongan 

antiseptik fenol, tea tree oil tidak menimbulkan iritasi pada kulit ( Rodney et al, 

2015).   

2.1.4 Kandungan Tea Tree Oil  

Tea tree oil mengandung ±100 komponen, tea tree oil mengandung terpinen 

dan cineole, terpinen sangat efektif dalam proses penyembuhan luka sedangkan 
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cineole efektif sebagai disinfektan. Terpinen-4-ol merupakan komponen utama 

yang mengandung sekitar 40% yang ternyata memiliki aktivitas anti mikroba 

(Kumari, 2013). Komponen tea tree oil ditunjukkan pada tabel dibawah ini: 

Tabel II.1 Kandungan minyak M. Alternifolia 

No Kandungan 

Komposis (%) 

Maksimum 

(%) 

Minimun  

(%) 

1 Terpinen-4-ol 48 30 

2 γ- Terpinene 28 10 

3 1,8-Cineole 15 - 

4 α-Terpinene 13 5 

5 α-Terpineol 8 1,5 

6 ρ-Cymene 8 0,5 

7 α-Pinene 6 1 

8 Terpinolene 5 1,5 

9 Sabinenene 3,5 - 

10 δ-Cadinene 3 - 

11 Ledene 3 - 

12 Limonene 3 - 

13 Aromadendre 1,5 0.5 

14 Globulol 1 - 

15 Viridiflorol 1 - 

(Tighe et al, 2013) 

 

2.1.5 Kegunaan Tea Tree Oil (TTO) 

Bau atau aroma dari TTO digunakan untuk terapi uap untuk pengobatan pilek, 

sinusitis, brokitis, dan penyakit pernafasan lainnya, TTO  juga sering digunakan 

sebagai aroma terapi. Untuk terapi pijat digunakan dengan cara TTO diencerkan 

dengana air di bak mandi untuk pengobatan penyakit randang sendi, pilek, 

dermatitis, infeksi kulit, kelain pada kulit kepala, sinusitis, infeksi virus ruam, 

demam dan batuk pada bayi, bronkitis, serta kaki yang sering berkeringat. Apabila 

TTO ditambahkan pada air yang akan digunakan untuk mencuci muka atau mandi 

berkhasiat untuk mengobati abses, jerawat, bisul, kutuan, ketombe, luka atau ruam 

yang disebabkan oleh gigitan hewan. TTO juga efektif untuk pengobatan yang 

disebabkan oleh jamur seperti infekasi pada kaki, kuku dan vagina. TTO juga sering 
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digunakan sebagai obat kumur untuk infeksi pada gusi, sariwan, infeksi pada 

tenggorakan (Ramadass and Padma, 2015). 

2.1.6 Khasiat Tea Tree Oil 

 Tea tree oil sangat dikenal dengan potensi medisnya yang cukup berkhasiat 

sebagai antibakteri, antijamur, antiviral, antiprotozoa, antiinflamasi dan sebagai 

antiseptik. Kandungan zat yang bersifat hidrofobik pada tea tree oil yang 

bertanggung jawab terhadap khasiat tersebut. Ada beberapa jurnal yang 

menyatakan bahwa tea tree oil dapat mengaktifkan monosit, 20% tea tree oil dapat 

menembus epidermis manusia. Terpinen-4-ol adalah senyawa yang sebagaian besar 

dapat menembus ke dalam kulit manusia yang juga berkhasiat sebagai antibakteri 

(Ramadass and Padma, 2015).  

2.1.6.1 Tea Tree Oil sebagai Antiprotozoa 

 Ada dua penelitian yang menjelaskan bahwa TTO menyebab penurunan 

pertumbuhan Leishmania mayor dan Trypanosoma brucei sebesar 50%, TTO juga 

efektif menghambat Trichomonas vaginalis. Dari hasil analis secara In-Vitro 

menunjukan tidak adanya pertumbuhan Sarcoptes scebiei yang telah terpapar TTO 

selama 5 jam (Rodney,2015). 

 Banyak penelitian yang telah membuktikan tea tree oil dapat digunakan untuk 

membasmi kutu kepala, demodex (kutu muka) yang sudah resisten terhadap 

berbagai macam antiseptik. Ada juga studi klinis yang membuktikan bahwa scrub 

tea tree oil pada bagian mata efektif membasmi demodex pada kelopak mata dan 

juga efektif untuk mengobati demodicisosis (disebabkan oleh Demodex 

folliculorum) (Pazyar et al, 2012).  

2.1.6.2 Tea Tree Oil sebagai Antijamur 

Telah dilakukan penelitian tentang uji aktivitas antijamur dari tea tree oil 

secara in vitro pada dua belas jamur patogen seperti Fusarium graminearum, F. 

Verticillioides, F subglutinans, F. oxysporum, F. avenaceum, Diaporthe helianthi, 

Diaporthe phaseolorum var. caulivora, Phomopsis longicolla, P. viticola, 

Helminthosporium sativum, Colletotrichum coccodes, Thanatephorus cucumeris, 

dan positif bisa menghambat pertumbuhan jamur tersebut. Ada juga penelitian lain 

yang menyebutkan tea tree oil dapat menghambat laju pertumbuhan Trichophyton 

rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton tonsurans, Aspergillus niger, 
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dan beberapa spesies jamur Penicillium  yang diuji secara in vitro. Tea tree oil yang 

diformulasikan dalam bentuk nanocapsul dan nanoemulsi bisa menghambat 

pembentukan biofilm dari jamur Candida albicans, jadi tea tree oil dapat digunakan 

untuk pengobatan candidosis orofaringeal pada pasiean kanker yang disebabkan 

oleh Candida albicans (Lahkar, 2013).  

2.1.6.3  Tea Tree Oil sebagai Antibakteri  

 Tea tree oil merupukan antibiotik golongan spektrum luas yang biasa 

digunakan topikal. Konsentrasi hambat minum (KHM) tea tree oil berkisar antara 

0,003% (v/v) terhadap Prevotella intermedia dan konsentrasi bunuh maksimum 

(KBM) 8% (v / v) untuk strain Enterococcus faecalis. Baru-baru ini terdapat 

penelitian dengan bakteri yang berbeda terhadap bakteri Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus aureus, E. faecalis, Salmonella Enteritidis, S. Typhimurium, 

Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae. Konsentrasi hambat minum (KHM) tea 

tree oil  ≤ 0,5% (v / v) untuk semua bakteri selain  P. Aeruginosa. Minyak pohon 

teh bersifat bakteriostatik dalam konsentrasi rendah namun bersifat bakterisidal 

pada konsentrasi yang lebih tinggi (Singh et al¸2016).  

 Dalam penelitian lainnya kandungan terpinen-4-01, α-terpineol dan a-

pinene pada  tea tree oil ditemukan efektif melawan Staphylococcus aureus, 

Staphylococcus epidermidis dan Propionibacterium acnes. Terpinen-4-ol adalah 

juga efektif  melawan Staphylococcus aureus methicillinresistant (MRSA) dan 

coagulasenegative Staphylococcus (CoNS) menunjukkan bahwa TTO yang 

digunakan pada konsentrasi 10% memiliki efek yang sebanding dengan mupirocin 

topikal melawan bakteri S. aureus. Pada konsentrasi ini, tidak ditemukan ada 

resistensi, menggunakan TTO 5% efektif dalam menghilangkan MRSA dari kulit 

(Li et al, 2016).  

2.1.6.4 Tea Tree Oil sebagai Antiviral  

 Uskup (1995) adalah orang yang pertama kali meneliti aktivitas tea tree oil 

sebagai antivirus dengan menggunakan Tobacco mosaic virus (TMV) yang secara 

signifikan terdapat adanya perubahan pada daun yang terserang TMV yang diobati 

dengan tea tree oil (Rodney et al, 2015). Hasil penelitian Schnitzler dkk (2001) 

bahwa tea tree oil memiliki aktivitas virusidal yang kuat untuk melawan virus 

herpes simpleks 1 (HSV-1) dan HSV-2 dengan cara mempengaruhi virus selama 
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terjadi adsorpsi ke dalam sel inang. TTO juga bisa digunakan sebagai alternatif 

untuk pengobatan herpes labialis rekuren yang sudah resisten terhadap antivirus 

sistemik. TTO terbukti efektif dalam pengobatan kutil yang disebabkan oleh human 

papillomavirus (HPV) (Pazyar et al, 2012).  

2.1.6.5 Tea Tree Oil sebagai Antiinflamasi 

 Terpinen-4-ol dengan konsentrasi 0,125% dapat menghambat produksi 

beberapa mediator inflamasi seperti faktor nekrosis tumor alfa, interleukin-1β, dan 

prostaglandin E2, serta produksi superoksida, yang mengakibatkan berkurangnya 

respons inflamasi. Tea tree oil telah terbukti mengurangi adanya respon reaksi 

hipersensitiv pada kulit yang diakibatkan oleh gigitan serangga, sengat lebah. Hal 

ini diakibatkan kemampuan tea tree oil untuk memodulasi vasodilatasi dan 

ekstravasasi plasma yang terkait dengan peradangan yang disebabkan oleh histamin 

(Thomas et al, 2016).  

2.2.6 Mekanisme Tea Tree Oil Antibakteri 

TTO yang diperoleh dari ekstraksi dari pohon Melaleuca alternifolia, telah 

terbukti memiliki banyak manfaat dan khasiat seperti sebagai antiseptik, antijamur 

dan antibakteri. Penduduk asli Australia menggunkana TTO untuk mengobati 

batuk, pilek, sakit tenggorokan dan penyakit pada kulit. Komponen kimia utama 

yang memiliki aktivitas sebagai antimikroba pada TTO adalah Terpinen-4-ol (Cox, 

et al., 2000). Dalam penelitian lain ditemukan bahwa terpinen-4-ol, α-Pinene dan 

α-terpineol efektif untuk  bakteri Staphylococcus aureus, Staphylococcus 

epidermidis dan Propionibacterium acnes (Li et al, 2016).  

   

Gambar 2.2 Struktur Kimia Terpinen-4-ol, α-Pinene dan α-Terpineol (Pubchem) 
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Banyak penelitian tentang mekanisme kerja TTO sebagai antibakteri, 

sebelum ada penelitian yang jelas asumsi tentang mekanisme kerja TTO sebagai 

antibakteri didasarkan adanya unsur hidrokarbon dan lipofilitas dari unsur 

kandungan TTO. TTO merupakan antibakteri dengan spektum luas yang dapat 

merusak membran  sel dengan mekanisme pada umumnya, kemungkinan 

penyebabnya bocor membran sel dari bakteri disebabkan oleh komponen aktif 

berdifusi ke dinding sel dan masuk ke dalam mebaran sel yang bersifat fosfolipid 

Fungsi dari membran sitoplasma dan membran mitokondri adalah mengendalikan 

semua senyawa yang keluar masuk suatu unsur seperti menghambat masuknya ion-

ion yang berstruktur kecil seeprti H+, K+, Na+  dan Ca+, menjaga ketersediaaan 

energi untuk sel, proses transduksi energi pada membran sel lainnya, transportasi 

zat terlarut, pengaturan metabolisme dan pengendalian tekanan turgor pada sel 

(Swamy et al, 2016).  

Mekanisme TTO sebagai antibakteri pada Staphylococcus aureus dengan 

TTO menyebabkan kebocoran ion potassium dan menghambat respirasi di 

mitokondria. TTO menyebabkan ion K+ dan Na+  dapat menembus membran 

sitoplasma pada bakteri Staphylococcus  yang mengakibatkan terjadi perubahan 

morfologis pada membran sitoplasma. Singkatnya , hilangnya fungsi dan kebocoran 

pada membran sitoplasma sel, menyebabkan penimbunan air dalam membran 

plasma, peningkatan volume pada membran plasma ini akan menghambat sintesis 

enzim yang terjadi didalam membran sel akibatnya sel tidak mampu mengendalikan 

tekanan turgor yang ada dalam sel mengganggu keseimbangan garam dalam sel, 

dan adanya penghambatan repirasi glukosa mengakibatkan terjadinya lisis pada sel 

bakteri (Rodney et al., 2015).  

2.3 Kulit  

Kulit adalah 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 adalah organ yang terletak paling luar dan membatasinya 

dari lingkungan hidup manusia. Luas kulit orang dewasa sekitar 1.5 m2 dengan 

berat kira-kira 15% berat badan. Kulit merupakan organ yang essensial dan vital 

serta merupakan cermin kesehatan dan kehidupan. Kulit juga sangat kompleks, 
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elastic, dan sensitive, serta bervariasi pada keadaan iklim, umur, jenis kelamin, ras, 

dan lokasi tubuh (Anwar, 2012). 

2.3.1 Anatomi Kulit 

Secara histologist kulit tersusun atas 3 lapisan utama yaitu: a) lapis epidermis 

atau kutikel; b) lapis dermis ( korium, kutis vera, true skin); dan c) lapis subkutis 

(hypodermis). Tidak ada garis tegas yang memisahkan antara dermis dan 

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

mmebentuk jaringan lemak.Lapis epidermis dan dermis dibatasi oleh taut 

dermoepidermal (dermoepidermal junction) yang berbeda, irregular, dengan cones, 

ridges, dan cord (Anwar, 2012). 

Lapisan epidermis merupakan lapisan kulit terluar yang memiliki beberapa 

lapisan didalamnya. Salah satunya adalah stratum korneum dan stratum basale. 

Stratum korneum merupakan lapisan kulit yang paling luar dan terdiri atas beberapa 

lapis sel-sel gepeng yang mati, tidak berinti, dan protoplasmanya telah berubah 

menjadi keratin (zat tanduk). Lapisan epidermis lainnya adalah stratum basale. 

Stratum basale merupakan lapisan yang terdiri atas sel-sel berbentuk kubus yang 

tersusun jaringan palisade. Lapisan ini merupakan lapisan epidermis yang paling 

bawah. Lapisan ini terdiri atas dua jenis sel, sel yang pertama sel berbentuk 

kolumnar dengan protoplasma basofilik inti lonjong dan besar, dihubungkan oleh 

jembatan antar sel kemudian sel yang kedua merupakan sel pembentuk melanin 

(melanosit) adalah sel-sel berwarna muda, dengan sitoplasma basofilik dan inti 

gelap yang mengandung butir pigmen (melanosomes) (Wasitaatmadja, 2010).  

Lapisan dermis adalah lapisan dibawah epidermis yang jauh lebih tebal 

daripada epidermis. Lapisan ini terdiri atas lapisan elastis dan fibrosa padat dengan 

elemen-elemen selular dan folikel rambut, secara garis besar dibagi menjadi dua 

bagian yakni: para papilare dan pars retikulare. Kelanjutan dari lapisan dermis 

adalah lapisan subkutis, merupakan lapisan yang terdiri atas jaringan ikat longgar 

berisi sel-sel lemak didalamnya (Wasitaatmadja, 2010).  
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Gambar 2.3 Struktur Kulit (Chandra, 2015) 

 

2.3.2 Fungsi Kulit 

Kulit pada manusia memiliki peranan yang sangat penting. Fungsi 

utamanya adalah sebagai pelindung dari pengaruh lingkungan luar. Selain itu, kulit 

juga memiliki fungsi lain yaitu  (Wasitaatmadja, 2010).  

a. Fungsi proteksi   

Kulit melindungi bagian dalam tubuh manusia terhadap gangguan fisik 

maupun mekanik. Gangguan fisik dan mekanik dapat ditanggulangi dengan 

adanya bantalan lemak subkutis. Sel melanosit juga turut berperan dalam 

melindungi kulit. Sel ini melindungi kulit dari pajaran sinar matahari dengan 

mengadakan tanning.   

b. Fungsi absorpsi  

Kulit yang sehat tidak mudah menyerap air, larutan dan benda padat, tetapi 

cairan yang mudah menguap lebih mudah diserap begitupula yang larut lemak. 

Penyerapan dapat berlangsung melalui celah antar sel, saluran kelenjar atau 

saluran keluar rambut 

c. Fungsi ekskresi  

Kelenjar-kelenjar kulit mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna lagi atau sisa 

metabolisme dalam tubuh. Adanya sebum yang diproduksi oleh kelenjar lemak 

membantu melindungi kulit dengan cara menahan evaporasi air yang 

berlebihan sehingga kulit tidak menjadi kering.   

d. Fungsi persepsi  

Kulit mengandung ujung-ujung saraf sensorik di dermis maupun subkutis 

sehingga kulit peka terhadap rangsangan panas, dingin, rabaan dan tekanan.  
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e. Fungsi pengaturan suhu tubuh  

Kulit melakukan peran ini dengan cara mengeluarkan keringat dan 

mengerutkan otot dinding pembuluh darah kulit.   

f. Fungsi pembentukan pigmen  

Sel pembentuk pigmen kulit disebut melanosit yang terletak di lapisan 

epidermis. Jumlah melanosit serta jumlah dan besarnya melanin yang terbentuk 

menentukan warna kulit. Pajanan terhadap sinar matahari mempengaruhi 

produksi melanin. Bila pajanan bertambah produksi melanin akan meningkat.   

g. Fungsi keratinisasi  

Keratinisasi dimulai dari sel basal mengadakan pembelahan sampai menjadi 

sel tanduk yang amorf. Proses ini berlangsung terusmenerus dan berguna untuk 

melindungi kulit terhadap infeksi. 

h. Fungsi pembentukan vit D  

Kulit juga dapat memproduksi vitamin D. tetapi kebutuhan tubuh akan vitamin 

D tidak cukup hanya dari hal tersebut, sehingga pemberian vitamin D dari 

makanan masih tetap diperlukan. 

2.3.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Absorpsi Perkutan   

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi perkutan, antara lain: 

(Ansel, 1985).   

 Obat yang dicampurkan dalam pembawa tertentu harus bersatu pada 

permukaan kulit dalam konsetrasi yang cukup. 

 Konsentrasi obat umumnya merupakan factor yang penting, jumlah obat yang 

diabsorpsi secara perkutan perunit luas permukaan setiap perode waktu, 

bertambah sebanding dengan bertambahnya konsentrasi obat dalam suatu 

pembawa. 

 Semakin banyak obat diserap dengan cara absorpsi perkutan apabila bahan 

obat dipakai pada permukaan yang lebih luas.  

 Bahan obat harus mempunyai suatu daya tarik fisiologi yang lebih besar pada 

kulit daripada terhadap pembawa, supaya obat dapat meninggalkan pembawa 

menuju kulit. 

 Beberapa derajat kelarutan bahan obat bak dalam minyak dan air dipandang 

penting untuk efektivitas absorpsi perkutan. Pentingnya kelarutan obat dalam 
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air dan koefisien partisi sangat mempengaruhi jumlah yang dipindahkan 

melalui tempat absorpsi. Zat terlarut dengan bobot molekul dibawah 800 

sampai 100 dengan kelarutan yang sesuai dalam minyak mineral dan air 

(>1mg/ml) dapat meresap ke dalam kulit. 

 Absorpsi obat nampaknya ditingkatkan dari pembawa yang dapat dengan 

mudah menyebar di permukaan kulit, sesudah dicampur dengan cairan 

berlemak, dan membawa obat untuk berhubungan dengan jaringan sel untuk 

absorpsi. 

 Pembawa yang meningkatkan jumlah uap air yang ditahan kulit umumnya 

cenderung baik bagi absorpsi pelarut obat. Pembawa yang bersifat lemak 

bekerja sebagai penghalang uap air sehingga keringat tidak dapat menembus 

kulit, dan tertahan pada kulit sehingga umumnya menghasilkan hidrasi dari 

kulit dibawah pembawa.   

 Hidrasi dari kulit merupakan fakta yang paling penting dalam absorpsi 

perkutan. Hidrasi sratum korneum tampaknya meningkatkan derajat lintasan 

dari semua obat yang mempenetrasi kulit. Peningkatan absorpsi mungkin 

disebabkan melunaknya jaringan dan akibat pengaruh “bunga karang” 

dengan penambahan ukuran pori-pori yang memungkinkan arus bahan lebih 

besar, besar, dan kecil dapat melaluinya. 

 Hidrasi kulit bukan saja dipengaruhi oleh jenis pembawa (misalnya bersifat 

lemak) tetapi juga oleh ada tidaknya pembungkus dan sejenisnya ketika 

pemakaian obat. Pada umumnya, pemakaian pembungkus yang tidak 

menutup seperti yang tidak menutup seperti pembawa yang bercampur 

dengan air, akan mempengaruhi efek pelembap dari kulit melalui 

pengahalang penguapan keringat dan oleh karena itu mempengaruhi absorpsi. 

Pembungkus yang menutup lebih efektif daripada anyaman jarang dari 

pembungkus yang tidak menutup. 

 Pada umumnya, menggosokkan atau mengoleskan waktu pemakaian pada 

kulit akan meningkatkan jumlah obat yang diabsorpsi dan semakin lama 

mengoleskan dengan digosok-gosok, semakin banyak pula obat diabsorpsi. 

 Absorpsi perkutan nampaknya lebih besar apabila obat dipakai pada kulit 

dengan lapisan tanduk yang tipis daripada yang tebal. Jadi, tempat pemakaian 
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mungkin bersangkut-paut dengan derajat absorpsi, dengan absorpsi dari kulit 

yang ada penebalannya, atau tempat yang tebal seperti telapak tangan dan 

kaki secara komparatif lebih lambat. 

 Pada umumnya, semakin lama waktu pemakaian obat menempel pada kulit, 

semakin banyak kemungkinan absorpsi. Bagaimanapun juga perubahan 

dalam hidrasi kulit sewaktu pemakaian atau penjenuhan kulit oleh obat, akan 

menghambat tambahan absorpsi.  

2.4 Klasifikasi Stapylococcus aureus 

Domain : Bacteria 

Kingdom : Eubacteria 

Phylum : Firmicutes 

Class : Bacili 

Ordo : Bacilales 

Family : Stapylococcaceae 

Genus : Stapylococcus 

Species : Stapylococcus aureus 

(Brooks et al, 2007). 

2.4.1 Morfologi dan Identifikasi 

a. Ciri-ciri Organisme dan Sifat Biakan 

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). Koloni pada 

perbenihan padat berwarna abu-abu sampai kuning keemasan, berbentuk 

bundar, halus, menonjol, dan berkilau. Lebih dari 90% isolat klinik 

menghasilkan S. aureus yang mempunyai kapsul polisakarida atau selaput 

tipis yang berperan dalam virulensi bakteri (Jawetz et al., 1996 ; Novick et 

al., 2000). 
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Gambar 2.4 Staphylococcus aureus (Wikipedia) 

b. Sifat Pertumbuhan 

Staphylococcus aureus dapat hidup diberbagai kondisi lingkungan, baik 

aerobic maupun anaerobik, dalam lingkungan dengan konsentrasi garam 

yang tinggi, maupun lingkungan yag kering (Murray et al, 2013). Kultur 

bakteri ini tumbuh dengan cepat pada suhu 37ºC, dan pembentukan 

pigmen paling baik pada suhu 20-25ºC dengan warna kuning keemasan 

(Brooks et al, 2007). 

 

Gambar 2.5 Staphylococcus aureus dengan pewarnaan gram 

(Wikipedia) 

c. Toksin dan Enzim 

Staphylococcus aureus dapat menyebabkan penyakit melalui kemampuan 

berkembang biak serta menyebar luas dalam jaringan dan melalui 

pembentukan zat-zat ekstraseluler yaitu enzim dan toksin (Brooks et al, 

2007). Menurut Brooks et al., 2007, enzim dan toksin yang dihasilkan 

yakni katalase, koagulase, ß-laktamase, dan leukosidin. Selain itu, menurut 
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Murray et al., 2013, enzim dan toksin yang dihasilkan juga terdapat α-

toksin, enterotoksin, TSST-1, dan toksin Eksfoliatif. 

 

2.4.2 Patogenesis dan Patologi 

Sebagian bakteri Stafilokokus merupakan flora normal pada kulit, saluran 

pernafasan, dan saluran pencernaan makanan pada manusia. Bakteri ini juga 

ditemukan di udara dan lingkungan sekitar S. aureus yang patogen bersifat invasif, 

menyebabkan hemolisis, membentuk koagulase, dan mampu meragikan manitol 

(Warsa, 1994). Infeksi oleh S. aureus ditandai dengan kerusakan jaringan yang 

disertai abses bernanah. Beberapa penyakit infeksi yang disebabkan oleh S. aureus 

adalah bisul, jerawat, impetigo, dan infeksi luka.Infeksi yang lebih berat 

diantaranya pneumonia, mastitis, plebitis, meningitis, infeksi saluran kemih, 

osteomielitis, dan endocarditis S. aureus juga merupakan penyebab utama infeksi 

nosokomial, keracunan makanan, dan sindroma syok toksik (Ryan, et al., 1994; 

Warsa, 1994). 

Bisul atau abses setempat, seperti jerawat dan borok merupakan infeksi kulit 

di daerah folikel rambut, kelenjar sebasea, atau kelenjar keringat. Mula-mula terjadi 

nekrosis jaringan setempat, lalu terjadi koagulasi fibrin di sekitar lesi dan pembuluh 

getah bening, sehingga terbentuk dinding yang membatasi proses nekrosis. Infeksi 

dapat menyebar ke bagian tubuh lain melalui pembuluh getah bening dan pembuluh 

darah, sehingga terjadi peradangan pada vena, trombosis, bahkan bakterimia. 

Bakterimia dapat menyebabkan terjadinya endokarditis, osteomielitis akut 

hematogen, meningitis atau infeksi paru-paru (Warsa, 1994; Jawetz et al., 1995). 

Kontaminasi langsung S. aureus pada luka terbuka (seperti luka pasca bedah) atau 

infeksi setelah trauma (seperti osteomielitis kronis setelah fraktur terbuka) dan 

meningitis  setelah fraktur tengkorak, merupakan penyebab infeksi nosokomial 

(Jawetz et al., 1995). 

S. aureus mempunyai bagian-bagian dan produl yang mendukungnya sebagai 

bakteri patogen diantaranya dinding Staphylococcus sp. Sebagian besar terdiri dari 

peptidoglikan. Peptidoglikan mempunyai aktivitas seperti endotoksin, 

menstimulasi keluarnya sitokin dari makrofag yaitu interleukin-1 dan aktivasi 

komplemen, kapsul akan mencegah fagositosis, adanya toxin dan enzim yang 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 
 

dihasilkan untuk merusak sel inang. Selain itu, faktor dari S. Aureus yang 

menyebabkan sukarnya penanganan infeksi adalah adanya resistensi bakteri 

terhadap antibiotik (Syahrurachaman et al, 1994).  

 

2.4.3 Manifestasi Klinik 

Penyakit yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus 

dikarenakan bakteri ini menghasilkan toksin dan dapat menginvasi serta merusak 

jaringan. Aktivitas toksin tertentu menyebabkan penyakit yang khas seperti toksin 

eksfoliatif yang dapat menyebabkan SSSS, enterotoksin (keracunan makanan), 

dan TSST-1. Penyakit yang lainnya merupakan akibat proliferasi bakteri di 

jaringan yang dapat menimbulkan abses ataupun kerusakan jaringan (Murray et 

al, 2013). Menurut Kayser (2005) gejala pada infeksi Staphylococcus aureus dapat 

dilihat pada 3 pola yang berbeda antara lain: 

a. Infeksi yang invasif 

Patogen yang telah menginfeksi kulit ataupun mukosa akan menetap dan 

menimbulkan tanda infeksi lokal yang biasanya ditandai dengan timbulnya 

nanah. Beberapa contoh antara lain seperti furunkel, karbunkel, infeksi pada 

luka, sinusitis, dan otitis media. 

b. Toksikosis 

Bakteri ini menimbulkan keracunan karena enterotoksin yang dihasilkannya. 

Onsetnya dapat muncul setelah beberapa jam dan ditandi dengan mual, 

muntah, dan diare. 

c. Pola Campuran 

Beberapa penyakit akibat Staphylococcus aureus disebabkan oleh toksin 

yang menginvaksi kulit. Toksin eksfoliatif dari baktei yang menginfeksi 

permukaan kulit menyebabkan SSSS, bolus impetigo, dan pemfigus 

neonatorum. Contoh lainnya yaitu TSST-1 yang menyebabkan Toxic Shock 

Syndrome, toksin ini dapat menimbulkan infeksi yang invasif ataupun hanya 

berpoliferasi di mukosa. Gejala utama yang timbul adalah hipotens, demam, 

dan scarlatini form rash. 
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2.5 Emulgel 

Sediaan emulgel merupakan sediaan emulsi tinyak/air atau air/minyak yang 

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

2013). Emulsi tipe minyak dalam air digunakan untuk membuat emulgel yang dapat 

menghantarkan obat hidrofobik. Sedangkan emulsi tipe air dalam minyak, umunya 

digunakan untuk membuat emulgel yang daapat menghantarkan obat hidrofilik 

(Olatunji, 2015). 

Sediaan emulgel lebih diterima oleh konsumen karena memiliki keuntungan 

baik dari segi emulsi maupun gel. Gel yang digunakan dalam bidang dermatologi 

memiliki keuntungan yaitu bersifat tiksotropik, mudah merata, tidak berminyak, 

mudah dicuci, bersifat emolien dan cocok dengan berbagai eksipien. Sedangkan 

emulsi mempunyai tingkat penampilan yang cocok, mudah dicuci, tingkat penetrasi 

obat tinggi, dan viskositas, penampilan fisik serta tingkat kelicinannya dapat 

dikontrol. Emulsi juga dapat digunakan unutuk menghantarkan berbagai jenis obat 

(Baibhav, 2012) baik obat yang bersifat hidrofilik maupun hidrofobik. Emulgel 

yang diharapkan adalah emulgel dengan sifat atau karakteristik yang meliputi 

penetrasi obat yang baik, menyebar secara merata, tidak berminya saat 

diaplikasikan, larut air, ramah lingkungan, tidak menghasilkan noda, lembab, 

transparan atau bening dan nyaman digunakan (Olatunji, 2015). 

2.5.1 Keuntungan Penggunaan Emulgel  

Menurut Hyma (2014) keuntungan sediaan emulgel adalah sebagai berikut: 

a. Obat hidrofobik dapat dengan mudah digabungkan ke dalam gel 

menggunakan emulsi tipe minyak/air 

Kebanyak obat hidrofobik tidak dapat digabungkan ke dalam basis gel secara 

langsung karena masalah kelarutannya. Oleh karena itu, emulgel dapat 

membantu penggabungan obat hidrofobik ke dalam fase minyak lalu globul 

minyal terdispersi dalam fase air membentuk emulsi minya/air. Setalah itu, 

emulsi tersebut dapat dicampur ke dalam basis gel. Hal ini memungkinkan 

stabilitas daan pelepasan obat yang lebih baik dibandingkan sekeder 

menggabungkan obat ke dalam basis gel.  

b. Memiliki stabilitas yang baik 

c. Kapasistas muatan yang lebih baik 
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Hal ini disebabkan karena sistem pembentuk emulgel diantaranya adalah 

sistem gel. Gel terdiri dari jaringan yang luas sehingga memberikan kapasitas 

muatan yang lebih baik. 

d. Mudah dikerjakan dengan biaya yang terjangkau 

e. Tidak ada sonifikasi intensif 

Jika dibandingkan dengan molekul vesikular yang membutuhkan sonikasi 

intensif yang dapat menyebabkan kebocoran dan degradasi obat, pembuatan 

emulgel tidak membutuhkan sonikasi tersebut.  

f. Memberikan pelepasan obat yang terkontrol 

Emulgel dapat digunakan untuk memperpanjang efek terapi obat yang 

memiliki t ½ pendek baik untuk obat hidrofob (emulgel minyak/air) maupun 

obat hidrofil (emulsi air/minyak).  

2.5.2 Stabilitas Fisik Emulgel 

Stabilitas didefinisikan sebagai kemampuan suatu produk obat atau kosmetik 

untuk bertahan dalam batas spesifikasi yang ditetapkan sepanjang periode 

penyimpanan dan penggunaan untuk menjamin identitas, kekuatan, kualitas dan 

kemurnian produk tersebut (Djajadisastra, 2004). Karena emulgel merupakan 

sediaan yang terdiri dari emulsi yang digelkan oleh gelling agent, maka stabilitas 

emulgel bergantung pada stabilitas emulsi yang dihasilkan. Emulsi yang stabil 

didefinisikan sebagai suatu sistem dengan globul-globul yang mampu 

mempertahankan sifat awalnya dan tetap terdistribusi merata dalam fase eksternal 

(Aulton, 2001). Kestabilan emulsi ditandai dengan tidak adanya penggabungan fase 

internal, tidak adanya creaming, dan tidak ada perubahan penampilan, bau, warna 

serta sifat fisik lainnya (Sinko, 2011). Suatu sistem emulsi dapat mengalami 

ketidakstabilan fisik yang bersifat reversibel (creaming dan flokulasi) maupun 

irreversibel (koalesen dan inversi fase). Ketidakstabilan yang bersifat reversibel 

dapat kembali ke keadaan awal dengan sedikit agitasi. Sedangkan ketidakstabilan 

berupa koalesen dan inversi fase dapat berakhir dengan pemisahan fase (Gadri, 

2012). 

Berikut beberapa parameter dalam menentukan ketidakstabilan fisik pada  

emulsi:  

a. Flokulasi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 
 

Flokulasi merupakan suatu proses dua atau lebih droplet bergabung menjadi 

droplet yang lebih besar tanpa kehilangan sifat masing-masing. Flokulasi 

umumnya merupakan prekursor terjadinya koalesen atau agregasi (Denton 

dan Rostron, 2013). 

b. Creaming  

Creaming adalah peristiwa pembentukan agregat dari bulatan fase dalam 

yang memiliki kecenderungan lebih besar untuk naik ke permukaan emulsi 

atau jatuh ke dasar emulsi tersebut daripada partikel-partikelnya sendiri 

(Martin, 1993). Menurut hukum Stoke, laju creaming bergantung pada 

beberapa parameter yaitu ukuran droplet, perbedaan densitas kedua fase dan 

viskositas fase kontinyu. Sehingga, untuk menurunkan laju creaming dapat 

dilakukan dengan memperkecil ukuran droplet atau meningkatkan viskositas 

fase eksternal (Sinko, 2011). 

c. Koalesen  

Koalesen merupakan proses penggabungan droplet-droplet fase terdispersi 

menjadi droplet dengan ukuran yang lebih besar dari ukuran semula (Ma dan 

Hadzija, 2013) dikarenakan pecahnya lapisan film yang terdapat dibagian 

antarmuka droplet (Lakkies, 2007). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, 

koalesen merupakan suatu proses yang bersifat irreversibel. Koalesen dapat 

terjadi karena viskositas fase kontinyu yang tidak cukup dan/atau volume fase 

dalam yang tinggi dari total volume emulsi (Ma dan Hadzija, 2013).  

d. Inversi Fase  

Pada fenomena ini terjadi perubahan tipe emulsi dari M/A menjadi A/M 

atau sebaliknya. Bila inversi fase terjadi setelah pembuatan, secara logis hal 

ini bisa dianggap sebagai tanda instabilitas emulsi (Sinko, 2011).  

e. Cracking  

Kerusakan yang paling besar dari emulsi adalah cracking. Cracking ditandai 

dengan terpisahnya emulsi menjadi dua fase yaitu fase minyak dan ase air dan 

tidak bercampur meskipun dilakukan pengocokan (Ansel, 1998). 

 Evaluasi yang umum dilakukan untuk menilai stabilitas fisik emulsi yaitu 

evaluasi perubahan penampilan fisik, distribusi ukuran droplet, muatan 

droplet dan rheologi serta evaluasi stabilitas dibawah kondisi dipercepat baik 
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dengan suhu atau gaya (seperti sentrifugasi) (Aulton, 2013). Menurut Aulton 

(2001), penilaian stabilitas emulsi dapat diperoleh dari penentuan derajat 

pemisahan fase minyak dan air atau dari tingkat creaming. Sedangkan 

menurut Martin (2011), salah satu metode yang dapat digunakan untuk 

menentukan stabilitas emulsi didasarkan pada percepatan proses pemisahan, 

yang sering terjadi pada kondisi penyimpanan. Metode ini terdiri dari metode 

freeze-thaw, cycling test dan sentrifugasi (Sinko, 2011). 

2.6 Uji Potensi Antimikroba 

Antimikroba merupakan zat yang memiliki kemampuan untuk membunuh 

ataupun menghambat pertumbuhan bakteri. Sebagian besar antimikroba saat ini 

berasal dari bahan alami yang difermentasi, beberapa diantaranya dimodifikasi 

secara kimia (semisintetik) untuk meningkatkan sifat antibacterial ataupun efek 

farmakologinya. Ada pula yang zat yang diperoleh dari proses sintesis sepenuhnya 

seperti sulfonamid dan quinolon (Goering et al, 2013). 

2.6.1 Metode Pengujian Antibakteri  

2.6.1.1 Metode Difusi (Jawet et al., 2005) 

Pada metode ini menggunakan larutan sampel yang diduga mempunyai efek 

antibakteri yang diletakkan diatas permukaan media agar yang telah ditanam 

dengan bakteri tertentu secara merata. Kemudian diinkubasi pada suhu kamar 300C-

350C selama ±48 jam. Selama masa inkubasi larutan sampel akan berdifusi kedalam 

media pembenihan, bila sampel mempunyai daya antimikroba, maka akan terlihat 

adanya daerah hambatan pertumbahan bakteri. Kemampuan antimikroba 

ditentukan oleh luas hambatan yang terjadi.  

Pada metode difusi terdapat beberapa modifikasi, antara lain : 

a) Metode Cakram Keras (Paper Disk Method) 

Pada metode ini bakteri ditanam pada media agar, kemudian cawan kertas yang 

berisikan antiinfeksi dengan kadar tertentu yang diletakkan diatas media agar. 

Daya antimikroba dapat dilihat dari lembar diameter daerah hambatan 

pertumbuhan bakteri yang terjadi. 

b) Metode Cylinder Cup (Ring Diffusion Method) 

Pada metode ini bakteri ditanam pada media agar, kemudian alat cylinder 

diletakkan pada media tersebut untuk menampung sejumlah antibiotik yang 
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digunakan. Daya antibakteri dapat dilihat dari lembar diameter daerah hambatan 

pertumbuhan bakteri yang terjadi disekitar. 

c) Metode Sumuran (Wells Method) 

Pada metodi ini bakteri ditanam pada media agar, lalu dibuat lubang dengan alat 

tertentu untuk menampung beberapa antibiotik dengan kadar tertentu yang akan 

ditentukan potensinya, pada penentuan efek antimikroba dengan menggunakan 

metode difusi ini dipengaruhi oleh faktor fisika-kimia, interaksi obat juga dapat  

mempengaruhi pada sifat pembenihan bakteri, daya difusi, ukuran molekul dan 

stabilitas obat. 

d) Metode Pengenceran 

Pada metode ini prinsipnya adalah larutan sampel dengan konsentrasi tertentu 

dimasukan kedalam tabung yang berisi media pembenihan cair, kemudian 

kedalam tabung tersebut ditambahkan suspensi bakteri dalam jumlah yang 

tertentu. Dalam keadaan normal mikroorganisme akan tumbuh bila tidak ada 

hambatan. Pada metode pengenceran ini terdapat beberapa modifikasi antara 

lain: 

a. Metode Pengenceran Bahan Cair (Broth Dillution Method) 

Antibiotik dengan kadar tertentu dimasukkan kedalam sejumlah tabung yang 

berisi air dalam kuman, kemudian kekeruhan yang terjadi oleh adanya 

pertumbuhan bakteri diukur oleh Nephelometer. 

b. Metode Pengenceran dengan Media Agar (Agar Dillution Method) 

Pada prinsipnya sama dengan metode pengenceran dalam cairan, hanya 

media cair diganti dengan media agar. 

c. Metode Pengenceran secara Seri (Serial Dillution Method) 

Cara ini menggunakan sejumlah deretan tabung yang berisi media cair dengan 

konsentrasi yang berbeda. Lalu masing-masing tabung ditambahkan suspensi 

homogennya dan diinkubasi pada suhu 370C sebagai kontrol, digunakan 

tabung yang berisi media pembenihan dengan mikroorganisme. Potensi daya 

antibakteri yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan standar.  

Keuntungan dari metode ini yaitu dibutuhkan biaya yang murah 

dibandingkan dengan metode lainnya, karena pada sebuah cawan petri yang 

berisikan antimikroba uji dapat digunakan sampai enam jenis zat yang diuji. 
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Sedangkan, kelemahan dari metode ini adalah pada pengujian senyawa yang 

berisfat non-polar, senyawa itu sukar berdifusi kedalam media yang berair. Oleh 

karena itu hasil negatif yang ditunjukkan oleh metode ini bisa disebabkan zat uji 

tidak bisa berdifusi kedalam media (Grossi, 1996).  

Metode yang sering digunakan untuk efek antibakteri didalam laboratorium 

adalah metode cakram keras, metode cairan dalam cicncin dan metode sumur agar. 

Sedangkan pada metode pengenceran dalam cairan merupakan metode yang 

sederhana dan efektif untuk menentukan konsentrasi daya hambat minimal dari 

suatu antibiotik terhadap antibiotik tertentu. MIC adalah konsentrasi hambat 

terkecil dari larutan sampel yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme 

secara in vitro (Jawetz, 1982; Volk & Wheeler, 1998). 

2.6.1.2 Metode Dilusi 

Pada metode ini dilakukan dengan mencampurkan zat antimikroba dan 

media agar, kemudian diinokulasikan dengan mikroba uji. Hasil pengamatan yang 

akan diperoleh berupa tumbuh atau tidaknya mikroba di dalam media. Aktivitas zat 

antimikroba ditentukan dengan melihat konsentrasi hambat minimum (KHM) yang 

merupakan konsentrasi terkecil dari zat antimikroba uji yang masih memberikan 

efek penghambatan terhadap pertumbuhan mikroba uji (Pratiwi, 2008). Metode ini 

terdiri atas dua cara yaitu :  

1. Pengenceran Serial dalam Tabung  

Pengujian dilakukan dengan menggunakan sederetan tabung reaksi yang diisi 

dengan inokulum kuman dan larutan antibakteri dalam berbagai konsentrasi. 

Zat yang akan diuji aktivitas bakterinya diencerkan sesuai serial dalam media 

cair, kemudian diinokulasikan dengan kuman dan diinkubasi pada waktu dan 

suhu yang sesuai dengan mikroba uji. Aktivitas zat ditentukan sebagai kadar 

hambat minimal (KHM) (Pratiwi, 2008). 

2. Penipisan Lempeng Agar   

Zat antibakteri diencerkan dalam media agar dan kemudian dituangkan 

kedalam cawan petri. Setelah agar membeku, diinokulasikan kuman 

kemudian diinkubasi pada waktu dan suhu tertentu. Konsentrasi terendah dari 

larutan zat antibakteri yang masih memberikan hambatan terhadap 
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pertumbuhan kuman ditetapkan sebagai konsentrasi hambat minimal (KHM) 

(Pratiwi, 2008). 

Metode ini memiliki keuntungan dapat digunakan untuk menetukan 

konsentrasi hambat minimum dari suatu senyawa aktif, zat uji terdispersi secara 

homogen dalam media sehingga dapat kontak dengan mikroba uji secara baik 

(Silverstain, 1986). Keuntungan yang lain adalah semua bahan bisa dicampur 

asalkan dilarutkan dulu dengan pelarut yang sesuai. Terutama untuk ekstrak non-

polar dapat didespersikan, misal DMSO 2% (Warsa UC, 1994) atau menggunakan 

DMF 1% (Kubo et al, 1993).  

2.6.1.3 Metode Bioautografi 

Bioautografi merupakan metode untuk melokalisir aktifitas antibakteri pada 

kromatogram. Perbedaan dengan metode difusi adalah media yang digunakan 

hanya tipis, sehingga difusi zat aktif ke media lebih mudah terjadi. Dalam perlakuan 

untuk metode bioautografik, senyawa kandungan dalam ekstrak uji telah dipisahkan 

secara kromatografi lapis tipis sehingga mudah untuk mengetahui zat mana yang 

aktif dari sejumlah senyawa lain dalam ekstrak uji. Ini berarti metode bioatografi 

merupakan cara untuk mendapatkan senyawa murni atau isolat yang mempunyai 

bioaktivitas tertentu (Grossi, 1996). 

Metode bioautografik mempunyai 3 variasi (Grossi, 1996).  

1. Bioautografi kontak 

Bioautografi merupakan metode untuk melokalisir aktifitas antibakteri pada 

kromatogram yang sudah terbebas dari eluen diletakkan tengkurep diatas meja 

yang telah diinokulasi dengan mikroba uji. Zat kandungan dibiarkan berdifusi 

selama 15-30 menit pada suhu 0-50C, lalu plat kromatogram diangkat, media 

yang telah berisi kandungan zat dan mikroba uji yang telah berdifusi 

diinkubasi. Pengamatan dilakukan pada bercak yang berisi zat kandungan. Jika 

tidak ada pertumbuhan pada wilayah bercak itu, yang ditandai spot jermih pada 

sekitar spot wilayah bercak, berarti zat kandungan memiliki zat kandunga 

memiliki bioaktivitas antimikroba. Pengamatan bisa dilakukan secara visual 

biasa atau dengan menggunakan indikator yang berubah warnah akibat 

aktivitas pertumbuhan mikroba uji. 

2. Bioautografi langsung 
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Pada metode ini media cair yang telah diinokulasi dengan mikroba uji diratakan 

pada lempeng kromatografi yang mengandung senyawa ekstrak, selanjutnya 

diinkubasi. Pengamatan ada tidaknya pertumbuhan mikroba uji hanya dapat 

dilakukan dengan muatan zat indikator. Umumnya yang digunakan adalah gram 

tetrazolium (TNBT) dan metyl thyazolyl tetrazolium (MTT). Gram tetrazolium 

akan diubah menjadi senyawa formasan yang berwarna oleh aktivitas 

dehidrogenase yang dilepas oleh mikroba uji. 

3. Bioatografi Imersi 

Pada metode ini plat kromatografi dibenamkan pada media, kemudian 

dibiarkan selama 4 jam pada suhu kamar atau frezeer, sesudah itu dilakukan 

inokulasi diinkubasi. Pengamatan ada tidaknya pertumbuhan mikroba uji 

dilakukan secara visual biasa. Zona jernih menunjukkan adanya aktivitas 

penghambatan pertumbuhan mikro uji oleh zat aktif yang terkandung dalam 

zona tersebut. 

 

2.7 Tinjauan Tentang Eksipien 

2.7.1 Karbopol 

Karbopol memiliki nama lain acrypol; acritamer; acrylic acid polymer; 

carbomer; carbopol; carboxy polymethylene; polyacrylic acid; carboxyvinyl; 

polymer; pemulen; tego carbomer.  

Karbopol merupakan polimer dengan bobot molekul tinggi yang merupakan 

sintesis dari asam akrilat yang disambung silang dengan allyl sukrosa atau allyl eter 

dari pentaerythriol. Karbopol mengandung 52% dan 68% gugus asam karboksilat 

(COOH) (Rowe et al, 2009). 

Karbopol dapat membentuk hidogel dalam air atau larutan alkali karena 

adanya hidrasi gugus karboksil pada strukturnya (Tas et al., 2004). Karbopol dapat 

membentuk gel yang halus dan transparan ketika konsentrasinya diatas 0,5%. 

Penambahan trietanolamin ke larutan polimer tersebut dapat menetralkan jarbopol 

yang sebelumnya bersifat asam. Jumlah trietanolamin yang ditambahkan 

berpengaruh pada viskositas gel karbopol. Jumlah trietanolamin yang tinggi dapat 

menyebabkan gel yang dihasilkan menjadi semakin kental dan terjadi pembentukan 

gel yang lebih kompleks dibandingkan ketika trietanolamin ditambahkan dalam 
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jumlah yang lebih rendah. Viskositas gel yang terlalu kental dapat mengakibatkan 

pelepasan obat dari gel menjadi sulit (Yen et al., 2015).  Terdapat beberapa tipe 

carbopol yaitu carbopol 934, 934P, 940, 941 dan 1342. Carbopol 934 dan 940 

merupakan jenis yang sering digunakan dalam industri farmasi (Swarbrick, 2007).  

Carbopol 940 adalah tipe yang memiliki viskositas paling tinggi dibandingkan 

dengan tipe yang lainnya, yaitu antara 40.000-60.000 cPs dengan konsentrasi 

0,5%b/v (Rowe et al., 2009). 

Carbopol berbentuk serbuk putih, halus, bersifat asam, higroskopik dengan 

bau cukup khas. Dapat mengembang dalam air dan gliserin, dan setelah dinetralkan, 

dalam etanol 95%. Carbopol bersifat tidak larut tetapi dapat mengembang. Pada 

suhu ruangan, dispersi carbopol dapat mempertahankan viskositasnya selama 

penyimpenan jangka panjang. Begitu juga pada suhu penyimpanan tinggi dengan 

adanya  antioksidan atau jika dispersi carbopol dilindungi dari cahaya maka 

viskositas dapat dipertahankan atau sedikit berkurang (Rowe et al., 2009). 

Carbopol digunakan dalam berbagai sediaan yang meliputi sediaan krim, gel, 

losion dan salep sebagai rheologi modifer untuk penggunaan pada mata, rektal, 

topikal dan vaginal. Kopolimer carbopol juga digunakan sebagai emulgator dalam 

sediaan emulsi minyak/air untuk penggunaan eksternal. Sebagai emulgator 

umumnya konsentrasi yang digunakan 0,1%-0,5% sebagai gelling agent yaitu 

0,5%-2%, sebagai suspending agent yaitu 0,5-1%, sebagai pengikat tablet yaitu, 

0,75-3% dan sebagai pengontrol pelepasan zat aktif yaitu 5-30% (Rowe et al., 

2009). 

Carbopol tidak kompatibel dengan resorsinol, fenol, polimer kationik, asam 

kuat dan elektrolit dengan tingkat tinggi. Serbuk carbopol harus disimpan dalam 

wadah kedap udara dan resisten korosi serta terlindung dari kelembapan. 

Penggunaan wadah plastik, plastik atau resin-lined direkomendasikan untuk 

penyimpanan formula yang mengandung carbopol (Rowe et al., 2009). 

2.7.2 Triethanolamin (TEA) 

Nama lain TEA merupakan di antaranya tealan, trihydroxytriethylamine, 

trolaminum dan lain-lain. TEA merupakan cairan kental, tidak berwarna hingga 

kuning pucat larut; bau lemah mirip amoniak; higroskopik; TEA memiliki titik leleh 

20-210C, mudah larut dalam air dan dalam etanol (95%); larut dalam kloroform; 
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pada suhu 200C bercampur dengan aseton, dengan karbon tetraklorida, dengan 

metanol, dan dengan air; larut dalam 24 bagian benzene dan dalam 63 bagian eter 

(Rowe et al., 2009). 

  TEA berfungsi sebagai alkalizing agent dan emulsifying agent. TEA akan 

bereaksi dengan asam mineral membentuk garam kristal dan ester. TEA akan 

membentuk garam yang larut dalam air dan memiliki karakteristik sabun dengan 

asam lemak yang tinggi. TEA juga akan bereaksi dengan tembaga membentuk 

garam kompleks. Selain itu TEA juga dapat bereaksi dengan reagen seperti tionil 

klorida untuk menggantikan gugus hidroksi dengan halogen, hasil reaksi ini sangat 

beracun. TEA dapat berubah coklat pada paparan udara dan cahaya, 85% 

trietanolamin cendrung terstratifikasi dibawah 150C, dapat homogen dengan 

pemanasan kembali sebelum digunakan untuk pencampuran. Penyimpanan dalam 

wadah tertutup rapat, terlindungi dari cahaya, ditempat yang sejuk dan kering 

(Rowe et al., 2009).  

2.7.3 Propilen Glikol 

Pripilen glikol berbentuk cairan kental, jernih, tidak berwarna, tidak berbau. 

Propilen glikol dapat berfungsi sebagai pengawet, disinfektan, humektan, 

plasticizer, pelarut, stabilizing agent, dan kosolven water-miscible. Pada formulasi 

sediaan topikal propilen glikol digunakan sebagai humektan dengan konsentrasi 

=15%. Pada suhu ruang 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. Propilen glikol dapat larut dan stabil pada 

etanol 95%, gliserin atau air (Rowe et al, 2009). 

2.7.4 Tween 80 (Polyoxyethylene 20 Sorbitan Monooleate) 

Tween 80 atau yang biasa disebut juga dengan polysorbat 80 merupakan ester 

asam lemak polioksietilen sorbitan yang berbentuk cairan berminyak berwarna 

kuning yang memiliki bau khas dengan rasa agak pahit. Tween 80 digunakan 

sebagai emulsifying agent, solubilizing agent, dan wetting agent. Senyawa ini dapat 

larut dalam air dan etanol tetapi tidak dapat larut dalam minyak mineral dan minyak 

tumbuhan. Seperti halnya dengan span 80, tween 80 juga merupakan surfaktan 

nonionik dan memiliki HLB 15. Tweem 80 mengandung 20 unit oksietilen dan 

sering digunakan sebagai emulgator dalam pembuatan emulsi minyak dalam air 
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yang stabil. Polysorbat seperti tween 80 juga digunakan secara luas dalam 

pembuatan kosmetik dan produk makanan (Rowe et al., 2009). 

Tween 80 dapat larut dalam air dan digunakan untuk membentuk emulsi 

minyak dalam air, sedangkan span 80 digunakan untuk mebentuk emulsi air dalam 

minyak. Kombinasi kedua emulgator ini ditujukan dalam pembentukan emulsi yang 

stabil. Karena sifat kimia yang berkaitn antara tween 80 dan span 80, maka 

keduanya saling mengimbangi dalam terjadinya interaksi hidrofilik dan hidrofobik. 

Ketika digunakan bersamaan, tween 80 dan span 80 dapat tersusun lebih rapat 

dibagian antarmuka fase minyak dan air (Nguyen, 2011).Tween 80 stabil terhadap 

elektrolit, asam dan basa lemah. Harus disimpan dalam wadah tertutup, terlindung 

dari cahaya, ditempat kering dan sejuk (Rowe et al., 2009). 

2.7.5 Span 80 (Sorbitan Monooleate) 

Span 80 memiliki nama lain Sorbitan Monooleate. Span 80 merupakan ester 

sorbitan berbentuk cairan kental berwarna kuning yang memiliki bau dan rasa yang 

khas. Span 80 dapat digunakan sebagai emulsifying agent, solubilizing agent, dan 

wetting agent. Senyawa ini umumnya larut atau terdispersi didalam air dan mudah 

larut dalam berbagai pelarut organik. Span 80 merupakan surfaktan nonionik 

dengan nilai HLB 4,3. Jika digunakan secara tunggal, ester sorbitan seperti Span 80 

akan menghasilkan emulsi air dalam minyak yang stabil dan mikroemulsi. Tetapi, 

ester sorbitan lebih sering digunakan kombinasi dengan polysorbat 80 untuk 

menghasilkan emulsi minyak tipe M/A atau A/M, krim, dan selft emulsifying drug 

delivery system untul obat-obat yang kurang larut. Span 80 bersifat stabil dengan 

asam dan basa lemah dan harus disimpan dalam wadah tertutup ditempat kering dan 

sejuk (Rowe et al., 2009). 

2.7.6 Nipagin (Rowe et al., 2009) 

C8H8O3 BM : 152,15 

Sinonim dari nipagin adalah  asam 4-hidroksibenzoat metal ester, metal p-

hidroksibenzoat, metal parahidroksibenzoat, metal paraben. Pemerian: Kristal tidak 

berwarna atau Kristal serbuk Kristal putih, tidak berbau atau hampir tidak berbau 

dan sedikit rasa membakar. Kelarutan bahan ini adalah pada suhu 25⁰C larut dalam 

2 bagian etanol, 3 bagian etanol (95%), 6 bagian etanol (50%), 200 bagian etanol 

(10%), 10 bagian eter, 60 bagian gliserin, 2 bagian methanol, praktis tidak larut 
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dalam minyak mineral, larut dalam 200 bagian minyak kacang, 5 bagian propilen 

glikol, 400 bagian air (25⁰C), 50 bagian air (50⁰C) dna 30 bagian air (80⁰C). 

Nipagin digunakan sebagai pengawet antimikroba sediaan kosmetik, sendiri atau 

kombinasi dengan paraben atau pengawet yang lain. Efektivitas sebagai pengawet 

dapat ditingkatkan dengan penambahan 2-5% propilen glikol, feniletil alcohol atau 

EDTA. Efek sinergis sebagai pengawet terjadi pada penggunaan metilparaben 

untuk sediaan topikal sebesar 0,02-0,3%. Stabilitas pada larutan pada pH 3-6 stabil 

(dekomposisi kurang dari 10%) selama 4 tahun penyimpanan pada suhu ruang. 

Larutan pH 8 atau lebih mengalami hidrolisis (dekomposisi terjadi lebih dari 

10%) setelah penyimpanan selama 60 hari pada suhu ruang. Inkompaktibilitas pada 

aktivitas antimikroba berkurang dengan kehadiran surfaktan nonionik seperti 

polisorbat 80 karena miselisasi.Penambahan 10% propilen glikol menunjukkan 

efek potensial dan mencegah interaksi antara paraben dengan polisorbat 80. 

Inkompaktibel dengan bentonit, magnesium trisiklat, talk, tragakan, sodium 

alginate, minyak esensial, sorbitol dan atropine; diabsorbsi oleh plastic tergantung 

pada jenis plastic dan pembawa yang digunakan, botol polietilen tidak 

mengabsorbsi metilparaben; mengalami perubahan warna akibat hidrolisis dengan 

adanya besi, alkali lemah atau asam kuat.  

2.7.7 Nipasol (Rowe et al., 2009) 

C10H12O3 BM : 180,20 

Sinonim dari nipasol adalah  4-hydroxybenzoic acid propyl ester; 

propagin; propyl paraben; propyl p-hydroxybenzoate.Pemerian : Kristal putih, 

tidak berbau dan tidak berasa. Kelarutan bahan ini adalah larut dalam aseton, eter, 

1,1 bagian etanol, 5,6 bagian etanol (50%), 250 bagian gliserin, 3330 bagian 

mineral oil, 70 bagian minyak kacang, 3,9 bagian propilen glikol, 110 bagian 

propilen glikol (50%), 4350 bagian air (15⁰C), 2500 bagian air, 225 bagian air 

(80⁰C). nipasol digunakan sebagai pengawet antimikroba sediaan kosmetik, sendiri 

atau kombinasi dengan paraben atau pengawet yang lain. Kadar metilparaben untuk 

sediaan topikal sebesar 0,01-0,6%. Stabilitas pada aktivitas mikroba berkurang 

dengan kehadiran surfaktan noninonik seperti polisorbat 80 karena miselisasi,. 

Inkompatibel dengan bentonit, magnesium trisilikat, talk, tragakan, sodium 

alginate, minyak essensial, sorbitol dan atropine; diabsorbsi oleh plastic tergantung 
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pada jenis plastic dan pembawa yang digunakan, botol polietilen tidak 

mengabsorbsi metilparaben; mengalami perubahan warna akibat hidrolisis dengan 

adanya besi, alkali lemah atau asam kuat.  

2.7.8 Butil Hidroksi Toluen (BHT) 

Butil Hidroksi Toluen (BHT) digunakan sebagai antioksidan dalam sediaan 

semisolid. BHT berupa padatan atau serbuk kristal berwarna putih atau kuning 

pucat. Kelarutan BHT adalah mudah larut dalam aseton, benzen, etanol (95%), dan 

minyak mineral (Parafin cair). Akan tetapi tidak larut dalam air, gliserin, 

propilenglikol, dan larutan alkali hidroksi. Konsentrasi yang biasa digunakan pada 

formulasi topikal adalah 0,0075-0,1% (Rowe, Sheskey, & Owen, 2009). 

2.7.9 Butil Hidroksi Anisol 

Sinonim: BHA; Tert-butil-4metoksifenol; 1,1-dimetiletil-4-metoksifenol; 

Niponax BHA; Nipantiox 1-F; Tenox BHA. BHA berfungsi sebagai antioksidan 

dan pengawet. BHA digunakan dalam berbagai sediaan kosmetik, makanan, dan 

obat-obatan. BHA sering dikombinasikan dengan antioksidan lainnya seperti 

hidroksiitin butil dan alkil gallate dan dengan turunana asam sitrat. Penggunaan 

BHA sebagai antioksidan tidak boleh lebih dari 0,2%, apabila digunakan dalam 

formulasi obat topikal 0,005-0,02%. BHA berbentuk kristal putih atau hampir putih 

dengan bau yang khas. Mekanisme BHA sebagai antioksidanmirip dengan 

mekanisme p-hidroksibenzoat. BHA efektif untuk bakteri gram positif sedangkan 

dengan bakteri geram negatif kurang efektif. BHA praktis tidak larut dalam air, 

larut dalam metanol, larut dalam etanol, propilen glikol, kloroform, eter, heksana, 

minyak biji kapas, minyak kacang, minyak kedelai, gliseril monooleat, lemak babi, 

dan hidroksi alkali. Paparan cahaya menyebabkan perubahan dan hilangnya 

aktivitas BHA, BHA harus disimpan dalam wadah yang tertutup rapat, terlindung 

dari cahaya, dan di tempat yang sejuk (Rowe et al., 2009) 

2.7.10  Butil Hidroksi Toluen (BHT) 

Butil Hidroksi Toluen (BHT) digunakan sebagai antioksidan dalam sediaan 

semisolid. BHT berupa padatan atau serbuk kristal berwarna putih atau kuning 

pucat. Kelarutan BHT adalah mudah larut dalam aseton, benzen, etanol (95%), dan 

minyak mineral (Parafin cair). Akan tetapi tidak larut dalam air, gliserin, 
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propilenglikol, dan larutan alkali hidroksi. Konsentrasi yang biasa digunakan pada 

formulasi topikal adalah 0,0075-0,1% (Rowe, Sheskey, & Owen, 2009). 

2.7.11 Natrium Metabisulfit 

Nama lain natrium metabisulfit diantaranya disulfit, disodium pirosulfit, 

disodium salt, dan lain-lain. Natrium metabisulfit memiliki rumus molekul Na2S2O5 

dengan bobot molekul 190, 15. Natrium metabisulfit kristal prisma tidak berwarna, 

atau putih krem-putih bubuk kristal yang memiliki bau sulfur dioksidan dan asam, 

rasa seperti garam. Titik lebur dan dekomposisi natrium metabisulfit kurang dari 

1500C. Pada suhu 200C, natrium metabisulfit sedikit larut dalam etanol (95%), 

mudah larut dalam gliserin, larut dalam 1,9 bagian air, pada suhu 1000C larut dalam 

1,2 bagian air (Rowe et sl., 2009). 

Penggunaann natrium metabisulfit adalah sebagai antioksidan tetapi dapat 

pula digunakan sebagai pengawet pada sediaan farmasi. Pada paparan udara dan 

kelembaban, natrium metabisulfit perlahan teroksidasi menjadi natrium sulfat 

dengan disintegrasi kristal. Penambahan asam kuat dengan padat membebaskan 

sulfur dioksida. Larutan berair natrium metabisulfit juga terurai diudara, terutama 

pada pemanasan. Natrium metabisulfit harus disimpan dalam wadah tertutup baik, 

terlindungi dari cahaya, di tempat yang sejuk dan kering. Natrium metabisulfit 

bereaksi dengan simpatomimetik dan obat derivat alcohol lainnya. Obat-obatan 

dapat terinaktivasi adalah epinefrin (adrenalin) dan turunannya. Selain itu, natrium 

metabisulfit tidak kompetibel dengan kloramfenikol karena reaksi yang lebih 

kompleks, juga menginaktivasi cisplatin dalam larutan. Natrium metabisulfit 

inkompetibel dengan fenil merkuri asetat saat diautoklaf dalam preparasi sediaan 

tetes mata. Natrium metabisulfit dapat bereaksi dengan tutup karet botol dosis 

ganda (Rowe et al., 2009).   

2.7.12 Aquades  

Sinonim; Air murni, Purified water. Air murni adalah air yang memenuhi 

persyaratan air minum, yang dimurnikan dengan cara destilasi, pertukaran ion, 

osmosis balik atau proses lain yang sesuai. Tidak mengandung zat tambahan lain. 

Aquades berupa cairan jernih, tidak berwarna, dan tidak berbau, mempunyai pH 

antara 5,0-7,0. Aquades disempan dalam wadah tertutup rapat (Farmakope 

Indonesia Edisi 4).  


