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BAB  I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kesehatan mulut merupakan suatu hal penting bagi manusia terutama dalam 

pergaulan sehari-hari. Masalah kesehatan mulut yang sering dihadapi adalah 

keluhan sakit gigi, bau mulut dan lain sebagainya. Kondisi ini menunjukkan bahwa 

penyakit gigi walaupun tidak menimbulkan kematian, tetapi dapat menurunkan 

produktivitas kerja (Tjahja, 2007). 

Pasta gigi merupakan salah satu sediaan kosmetik, dimana digunkan untuk 

menggosok atau membersihkan gigi dengan sifat dan efek membersihkan, pasta 

gigi juga mampu memberikan manfaat sekunder pada kesehatan mulut (Butler, 

2000), serta fluoride yang terkandung dalam pasta gigi dapat membantu melindungi 

gigi dari kerusakan gigi dan penyakit gusi. Seiring perkembangan zaman banyak 

beredar pasta gigi dengan berbagai merek yang bervariasi di kalangan masyarakat. 

Kebanyakan dari produk pasta gigi tersebut menggunakan fluoride dan 

bahan lain yang yang dapat memelihara gigi dengan baik. Namun, bahan itu tidak 

mencukupi kadar yang diperlukan untuk kesehatan gigi. Bahkan, penggunaannya 

dapat menyebabkan timbulnya masalah baru yaitu melukai organ pencernaan. Pasta 

gigi yang berfluorida ini ternyata memiliki resiko, jika penggunaan dan pemasukan 

senyawa fluoride yang berlebih dapat menimbulkan efek diantaranya fluorosis gigi 

(Fawell et al, 2006). 

Ada dua upaya yang di lakukan untuk mencegah masalah kesehatan gigi 

dan mulut yaitu dengan secara mekanis maupun kimiawi. Secara mekanis dapat 

meliputi penyikatan gigi dan penggunaan benang gigi. Pembersihan gigi secara 

mekanis merupakan salah satu cara yang cukup efektif dalam pengendalian plak 

dan inflamasi gingival (Sasmita dkk, 2004). 

Namun rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk berobat atau 

merawat penyakit gigi dan mulut kepada tenaga medis dan juga ketersedian tenaga 

medis untuk mengatasi penyakit gigi dan mulut juga kurang merata, sehingga 

diperlukan suatu inovasi yang mampu memberikan kenyamanan, kemudahan serta 

memaksimalkan khasiat bahan aktif yang terbuat dari alam.
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Di Indonesia salah satu keanekaragaman hayati yang memiliki potensi 

untuk dikembangkan sebagai obat tradisional adalah lengkuas (Languas galanga) 

(Hariana, 2007). Rimpang lengkuas memiliki berbagai macam kandungan 

didalamnya, salah satu kandungan dalam rimpang lengkuas adalah minyak atsiri 

yang berwarna kuning kehijauan yang terdiri atas metil sinamat 48%, sineol 20-

30%, eugenol, kamfer 1%, seskuiterpen, d-pinen,  galangin, dan lain-lain (Fauzi, 

2009). Minyak atsiri dari rimpang lengkuas memiliki aktivitas sebagai antijamur 

dan antibakteri salah satunya yaitu bau mulut (Hariana, 2007). 

Menurut Murray et al., (2009) Stapylococcus aureus menyebabkan penyakit 

melalui produksi toksin atau melalui invasi langsung dan kerusakan jaringan. 

Staphylococcus aureus yang patogen menghasilkan koagulase dan cenderung 

menghasilkan pigmen kuning dan bersifat hemolitik. Staphylococcus aureus 

menyebabkan berbagai jenis peradangan pada rongga mulut, abses periodontal serta 

gigi berlubang, dan bau mulut Djais (1978) cit Fathi (2010). Menurut hasil 

penelitian Setiani (2017) pada konsentrasi 10% minyak atsiri optimal dan efektif 

untuk menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans dan Staphylococcus 

aureus dalam formulasi pasta gigi. 

Minyak atsiri tanaman lengkuas dibuat dalam sediaan gel gigi akan lebih 

disukai karena memiliki beberapa keunggulan diantaranya adalah gel dengan sifat 

fisik yang optimum seperti penampilan yang elegan dapat meningkatkan efektifitas 

terapi dan kenyamanan dalam penggunaan, kemudahan dalam penyimpanan, 

praktis, dan aseptabilitas. Terdapat berbagai alasan terjadinya peningkatan dalam 

penggunaan bahan herbal. Salah satunya yaitu alasan dari daya tarik produk dari 

alam dan persepsi bahwa produk dari alam aman. 

Gel menurut Ansel, didefinisikan sebagai suatu sistem setengah padat yang 

terdiri dari suatu dispersi yang tersusun baik dari partikel anorganik yang kecil atau 

molekul organik yang besar dan saling diresapi cairan. Pembuatan gel dengan sifat 

fisik tertentu yang sesuai dengan tujuan penggunaan dapat dilakukan dengan 

mencampurkan dua atau lebih basis atau bahan pembentuk gel (Lieberman dkk., 

1998). Dalam pembuatan gel gigi diperlukan berbagai macam bahan tambahan 

salah satunya yang membuat sifat fisik yang baik dan aseptabilitas yang tinggi, 

bahan tambahan tersebut berupa basis gel. Terdapat berbagai macam basis gel 
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dalam pembuatan sediaan gel yaitu gom alam, pektin, gelatin, karagenan, gelatin, 

CMC-Na, agar-agar, carbomer, PVA (Anwar, 2012). Dalam sediaan gel gigi yang 

akan dibuat yaitu menggunakan kombinasi antara carbomer dan CMC-Na. 

Carbomer merupakan senyawa polimer sintetik yang banyak digunakan 

dalam formulasi sediaan gel, carbomer merupakan gelling agent yang sangat umum 

digunakan dalam produksi kosmetik karena kompatibilitas dan stabilitasnya tinggi 

dan digunakan sebagai bahan pembentuk gel pada konsentrasi 0,5-2%. Sedangkan  

CMC-Na merupakan polimer selulosa dimana CMC-Na sangat mudah larut air 

dalam berbagai suhu (Hendriati, 2003) membentuk cairan kental, CMC-Na 

membentuk basis gel yang lembut, elastis, dan memiliki stabilitas yang tinggi, 

digunakan sebagai bahan pembentuk gel dengan konsentrasi 3-6% (Anwar, 2012). 

Namun pada penggunaan basis gel CMC-Na menghasilkan gel yang kurang 

jernih karena CMC-Na membentuk dispersi koloid yang ditandai dengan adanya 

bintik-bintik didalam gel (Rowe dkk., 2006). Dari hasil penelitian Silfiranati (2012) 

apabila gelling agent menggunakan carbomer saja, maka pasta gigi memiliki rasa 

yang kurang enak, dan kurang mudah saat digosokkan. Tujuan digunakannya 

kombinasi basis gel antara carbomer dan CMC-Na diharapkan mendapatkan 

formula optimum yaitu mampu menghasilkan produk gel yang baik serta 

aseptabiltas yang tinggi sehingga dapat menutupi kekurangan dan menggabungkan 

kelebihan dari kedua basis gel. Berdasarkan hal-hal tersebut, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang pengaruh konsentrasi kombinasi carbomer dan 

natrium carboxymethylcellulose sebagai basis gel terhadap karakteristik fisik 

sediaan gel gigi minyak atsiri rimpang lengkuas (Alpinia galanga). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti 

didalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh konsentrasi kombinasi carbomer 

dan natrium carboxymethylcellulose sebagai basis gel terhadap karakteristik fisik 

sediaan gel gigi minyak atsiri rimpang lengkuas (Alpinia galanga)? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai didalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh konsentrasi kombinasi carbomer dan natrium carboxymethylcellulose 
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terhadap karakteristik fisik sediaan gel gigi sebagai basis gel sediaan gel gigi 

minyak atsiri rimpang lengkuas (Alpinia galanga). 

1.4 Hipotesis Penelitian 

Terdapat pengaruh peningkatan konsentrasi kombinasi carbomer dan 

natrium carboxymethylcellulose sebagai basis sediaan gel gigi minyak atsiri 

rimpang lengkuas (Alpinia galanga) terhadap karakteristik sediaan serta 

memberikan hasil gel yang baik. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui konsentrasi kombinasi carbomer dan 

natrium carboxymethylcellulose sebagai basis gel terhadap karakteristik fisik 

sediaan gel gigi minyak atsiri rimpang lengkuas (Alpinia galanga). 


