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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Umum Tanaman Lengkuas (Alpinia galanga L, Swart) 

2.1.1 Taksonomi Tanaman Lengkuas 

Lengkuas atau laos (Alpinia galanga, L) termasuk dalam famili 

Zingiberaceae. Ada dua jenis lengkuas, yaitu lengkuas putih dan merah yang bisa 

digunakan sebagai bumbu penyedap dan obat. Dalam sistematika (taksonomi) 

tumbuhan, tanaman lengkuas diklasifikasikan sebagai berikut: 

Kingdom  : Plantae ( Tumbuhan )  

Subkingdom  : Tracheobionta ( Tumbuhan berpembuluh ) 

Super Divisi  : Spermatophyta ( Menghasilkan biji ) 

Divisi   : Magniliophyta ( Tumbuhan berbunga ) 

Kelas   : Liliopsida ( Berkeping satu/ monokotil ) 

Sub kelas  : Commelinidae 

Famili   : Zingiberaceae 

Genus   : Alpinia 

Spesies  : Alpinia galanga L. Swartz 

 

Gambar 2.1 Rimpang Lengkuas Putih (Alpinia galanga) 

(Sumber: Dalimartha, Setiawan 2009) 
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Rimpang lengkuas di beberapa daerah disebut dengan laja (Sunda) atau 

langkueh (Minang). Tanaman ini asli Asia Tenggara dan Indonesia, serta 

dibudidayakan di Malaysia, Laos, dan Thailand. Tanaman yang masa panennya 

dilakukan pada umur 7 tahun ini, membutuhkan cahaya matahari penuh untuk 

pertumbuhannya (Azwar, 2010). 

2.1.2 Morfologi Tanaman Lengkuas  

Tanaman lengkuas memiliki batang semu yang tingginya dapat mencapai 2 

meter dengan daun yang cukup rimbun dan panjang. Biasanya tumbuh dengan 

merumput dan juga sangat rapat, selain itu batang tumbuh dengan tegak yang 

tersusun dari beberapa pelepah – pelepah daun yang membentuk batang semu, 

berwarna hijau muda hingga tua. Batang muda ini akan keluar dengan bentuk tunas 

baru dari pangkal bawah hingga pangkal atas. Daun tanaman ini berwarna hijau 

bertangkai pendek yang tersusun dengan selang seling serta buah berbentuk bulat 

dan keras, selagi masih muda berwarna hijau dan setelah tua berwarna merah 

kehitaman (Fauzi, 2009). 

2.1.3 Kandungan Kimia Tanaman Lengkuas 

Rimpang lengkuas mengandung lebih kurang 1% minyak atsiri berwarna 

kuning kehijauan yang terdiri atas metil sinamat 48%, sineol 20-30%, eugenol, 

kamfer 1%, seskuiterpen, d-pinen,  galangin, dan lain-lain. Selain itu, rimpang juga 

mengandung resin yang disebut galangol, kristal berwarna kuning yang disebut 

kaemferida dan galangin, kadinen, heksabidrokadalen hidrat, kuersetin, amilum, 

beberapa senyawa flavonoid, dan lain-lain (Azwar, 2010). Minyak atsiri berwarna 

kehijauan yang mengandung methyl cinamate 48%, cineol 2-30%, kamfer, d-pinen, 

galangin, dan eugenol (yang membuat pedas). Selain itu juga mengandung 

sesquiterpene, camphor, galangol, cadinine, hydrate hexahydro cadalene, dan 

kristal kuning (Fauzi, 2009). 

2.1.4 Manfaat Tanaman Lengkuas 

Lengkuas mengandung anti-inflamasi, meringankan peradangan pada perut 

atau bisul, mencegah mabuk laut dan mual, sebagai anti-oksidan, meningkatkan 

sirkulasi darah dalam tubuh, meringankan diare. kudis, panu, dan menghilangkan 

bau mulut (Atjung, 1990). Salah satu tanaman yang diketahui memiliki aktivitas 

sebagai antibakteri adalah tanaman lengkuas (Languas galanga
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(L.) Stuntz). Pada hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan, ditemukan bahwa 

rimpang lengkuas mengandung golongan senyawa flavonoid, fenol, dan terpenoid 

memiliki khasiat sebagai antijamur dan antibakteri (Yurahmen, 2002). Fenol 

bekerja dengan cara denaturasi protein sel, merusak dinding sel bakteri. Dan dapat 

meracuni protoplasma bakteri sehingga menyebabkan pengumpulan protein. 

Mekanisme koagulasi dan denaturasi protein protoplasma bakteri karena 

adanya ikatan antara fenol dan bakteri melalui proses adsobsi fenol oleh sel bakteri, 

adsorbsi ini melibatkan ikatan hydrogen, bila ikatan hydrogen rendah, maka 

kompleks antara protein sel bakteri dan fenol akan lemah dan akhirnya terurai 

sehingga menyebabkan penetrasi fenol ke sel bakteri dan menimbulkan presipitasi 

dan denaturasi sel bakteri, akhirnya bakteri akan lisis dan adanya kebocoran sel. 

Kerusakan dinding sel bakteri terjadi karena dinding sel yang tersususn atas 

polipeptidoglikan akan dirusak oleh fenol. Kerusakan ini menyebabkan tekanan 

osmotik dalam sel lebih tinggi dari pada diluar sel sehingga bakteri menjadi lisis 

(Indosian Journal Of Dentistry, 2005). 

2.2 Gigi 

Gigi adalah alat pencernaan yang amat penting untuk membantu makanan 

agar mudah dicerna. Umumnya, gigi terdiri dari beberapa bagian utama yaitu : 

enamel, dentin pulpa dan camentum atau tulang penyangga.  

 
 

Gambar 2.2 Penampang Gigi Geraham 

 (Sumber :  Combe, 1992) 

Enamel merupakan substansi yang melapisi bagian gigi yang terlihat, dan 

merupakan jaringan gigi yang terkeras (berwarna putih kekuningan) yang melapisi 

anatomi gigi, mempunyai ketebalan yang bervariasi, serta mengandung bahan 

anorganik (hidroksi apatit) dalam jumlah 95-98% dan bahan organik 1%-2% serta 

4% air, fungsi dari enamel adalah untuk melindungi gigi dari kerusakan yang 
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diakibatkan oleh suasana mulut yang bersifat asam yang dapat menyebabkan gigi 

mengalami pengeroposan atau aus atau karies. Dentin adalah bagian tertebal dari 

jaringan gigi, dan mempunyai sifat yang menyerupai tulang dan lebih lembut dari 

enamel, dan membusuk lebih cepat serta lebih mudah untuk mengalami kerusakan 

jika tidak dirawat sebagaimana mestinya, namun tetap sebagai lapisan protektif atau 

pelindung dan menyokong mahkota gigi. 

Pulpa gigi merupakan suatu jaringan lunak berisi saraf dan pembuluh darah 

pada gigi bagian dalam, pulpa sangat peka terhadap stimulasi zat kimia dan termis, 

pulpa terbungkus dalam dinding yang keras sehingga tidak memiliki ruang yang 

cukup untuk membengkak jika terjadi peradangan atau luka. Sedangkan akar gigi 

merupakan suatu jaringan ikat yang menyerupai tulang yang dilapisi sementum 

(Combe,1992). 

Sementum gigi strukturnya menyerupai tulang dan melapisi permukaan 

akar. Fungsi utamamya sebagai perekat serabut ligament periodontal yang menahan 

gigi untuk tetap berhubungan dengan jaringan sekitarnya. Sementum merupakan 

jaringan ikat yang menyelubungi dentin akar dan tempat berinsersinya bundle 

serabut kolagen. Kandungan zat organik dalam sementum sekitar 45-50% (Krstic, 

1997). 

2.3 Gel 

Gel merupakan sediaan setengah padat yang berupa dispersi koloid yang 

memiliki kekuatan oleh adanya jaringan yang saling berikatan pada fase terdispersi. 

Umumnya gel bersifat transparan, dapat ditembus oleh cahaya, jernih, dan 

mengandung zat aktif (Ansel dkk., 1989). Gel memiliki penampilan jernih dan 

sebagian lagi keruh. Gel bersifat mudah larut dalam air, tercucikan air, 

mengabsorbsi air dan tidak berminyak (Hendriati, 2003). Emulgel adalah emulsi, 

baik itu tipe minyak dalam air (M/A) maupun air dalam minyak (A/M), yang dibuat 

menjadi sediaan gel dengan mencampurkan bahan pembentuk gel (Mohamed, 

2004; Jain et al, 2010; Bhanu et al, 2011). 

 Secara umum terdapat dua macam gel, yaitu : 

a. Sistem satu fasa : terdiri dari molekul organik besar atau makromolekul yang 

terdistribusi seragam diseluruh cairan sehingga tidak terdapat batas yang nyata 
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antara bahan terdispersi dengan cairan. Contoh: gel karboksimetilselulosa, 

carbomer, tragakan 

b. Sistem dua fasa : massa gel terdiri dari jaringan partikel kecil. Apabila fasa yang 

terdispersi besar, maka gel disebut sebagai magma. Contoh: bentonit magma, 

alumunium hidroksida gel. 

Konsentrasi gel umumnya kurang dari 10%, biasanya dalam rentang  0,5 

hingga 2,0% (Hendriati, 2003). Sediaan gel mengandung cairan pembawa yang 

berupa air atau alkohol dan basis gel seperti derivat selulosa, pati, carbomer, 

magnesium-alumunium silikat, silika koloid, gom xantan, zinc soaps atau 

alumunium. Sediaan gel akan terlihat jernih pada sistem satu fase dan terlihat keruh 

pada sistem dua fase (Buhse dkk., 2005). Untuk penggunaan sebagai kosmetik, gel 

telah digunakan dalam berbagai bentuk produk kosmetik termasuk pada shampo, 

parfum, pasta gigi, kulit, dan sediaan perawatan rambut lainnya (Lachman, 1994). 

Gel memiliki beberapa keuntungan antara lain kemampuan penyebaran yang baik, 

elastis, daya lekat yang baik, memberikan efek dingin, tidak menyumbat pori-pori 

kulit, mudah untuk dicuci menggunakan air, dan mampu melepaskan obat dengan 

baik (Voigt, 1984). 

Kontrol kualitas yang dilakukan pada sediaan gel antara lain : 

a. Organoleptis 

Pemeriksaan organoleptis bertujuan untuk menerangkan dan menjelaskan sediaan 

gel yang meliputi bentuk, warna, bau. Pengamatan yang dilakukan secara 

makroskopis (Paye dkk., 2001). 

b. Homogenitas 

Pengujian homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah sediaan gel yang 

dihasilkan sudah tercampur dengan homogen dan sama rata. Pengujian 

homogenitas gel dapat diamati di atas kaca objek dengan bantuan cahaya. 

Pengamatan dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat bagian-bagian yang tidak 

tercampur dengan baik. Gel yang bersifat stabil akan dapat menunjukkan susunan 

yang homogen. 

c. Daya sebar 

Pengujian daya sebar bertujuan untuk mengetahui kemampuan penyebaran sediaan 

gel yang dihasilkan pada tempat aplikasi. Daya sebar yang baik adalah jika gel 
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mudah digunakan dengan mengoleskan tanpa memerlukan penekanan secara 

berlebih. Daya sebar dapat berkaitan dengan kenyamanan pada pemakaian. 

Kemampuan menyebar yang baik di kulit sangat diharapkan pada sediaan topikal. 

Diameter daya sebar sediaan semipadat sekitar antara 3 - 5 cm (Garg dkk, 2002). 

d. Viskositas 

Viskositas merupakan suatu pernyataan tahanan dari suatu cairan untuk mengalir, 

semakin tinggi viskositas maka akan semakin tinggi tahanannya (Sinko, 2006). 

Viskositas menentukan sifat sediaan dalam campuran dan sifat alirnya pada saat 

proses produksi, proses pengemasan, dan sifat-sifat penting pada saat pemakaian, 

seperti daya sebar,konsistensi atau bentuk, dan kelembaban. Selain itu, viskositas 

juga dapat mempengaruhi stabilitas fisik dan bioavailibilitas gel (Paye dkk., 

2001).Semakin tinggi viskositas maka waktu retensi atau daya lekat pada tempat 

aksi akan semakin besar sedangkan daya sebarnya akan semakin kecil. Viskositas 

sediaan dapat ditingkatkan dengan menambahkan polimer (Donovan dan Flanagan, 

1996). 

e. pH 

Pemeriksaan pH memiliki fungsi untuk mengetahui derajat keasaman dari sediaan 

gel yang dihasilkan. pH adalah nilai yang menunjukkan derajat keasaman suatu 

bahan. Pengamatan nilai pH dilakukan segera setelah sediaan selesai diproduksi. 

Sebaiknya besar nilai Surfaktan pH sama dengan nilai pH kulit atau tempat 

pemakaian untuk menghindari terjadinya iritasi. pH normal kulit manusia sekitar 

antara 4,5-6,5 (Draelos dan Lauren, 2006). 

Sifat khas dari sediaan gel (Zatz dan Kushla, 1996) antara lain :  

a. Dapat mengembang, karena basis gel dapat mengabsorbsi larutan yang membuat 

volume bertambah. 

b. Sineresis, adalah proses keluarnya cairan yang terjerat dalam massa gel ke atas 

permukaan gel. Peristiwa ini disebabkan oleh adanya kontraksi dalam massa gel. 

c. Bentuk struktur gel resisten terhadap perubahan. Struktur gel bermacammacam 

tergantung basis gel yang digunakan. Berdasarkan sifat cairan yang ada di dalam 

gel, maka gel dapat dibedakan menjadi gel hidrofobik dan gel hidrofilik. 

Umumnya gel hidrofobik mengandung parafin cair dan polietilen atau minyak 
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lemak dengan bahan pembentuk gel koloidal silica, zink sabun, atau aluminium 

(Lieberman dkk., 1998). 

2.4 Tinjauan Bahan 

Bahan-Bahan dalam Gel, yaitu : 

a. Gelling agent 

Faktor penting yang ada dalam sistem gel adalah gelling agent. Fungsi utama 

dari gelling agent untuk menjaga konsistensi cairan dan padatan dalam suatu 

bentuk gel. Gelling agent membentuk jaringan struktur gel. Peningkatan jumlah 

gelling agent dalam suatu formula gel akan meningkatan kekuatan dari jaringan 

struktur gel sehingga terjadi kenaikan viskositas. Gelling agent yang sering 

digunakan sebagai basis dalam formula adalah gum alami, gum sintesis, resin, 

selulosa, dan hidrokoloidal lain seperti carbomer. Setiap jenis gelling agent 

memiliki efek yang berbeda dalam memberikan pengaruh terhadap formula gel. 

Besar konsentrasi gelling agent yang digunakan dalam formula menentukan pula 

karakteristik sediaan gel seperti kekuatan dan elastisitas (Zats dan Kushla, 1996). 

Gelling agent harus inert, aman dan tidak reaktif terhadap komponen yang 

lainnya. Gel dari polisakarida alam akan mudah mengalami degradasi mikrobia 

sehingga diformulasikan dengan pengawet untuk mencegah hilangnya 

karakteristik gel akibat mikrobia (Zats dan Kushla, 1996). 

b. Humektan 

Penggunaan gel dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan permukaan 

kulit menjadi kering, untuk menjaga kelembaban kulit pada formula gel sering 

ditambahkan humektan. Humektan ditambahkan untuk mencega sediaan 

menjadi kering dan kehilangan kandungan air dalam jumlah besar. Lapisan 

humektanyang tipis akan terbentuk untuk mempertahankan kelembaban dan 

mencegah kulit kering (Mukul dkk, 2011). Cara kerja humektan dalam menjaga 

kestabilan sediaan gel adalah dengan mengabsorbsi lembab dari lingkungan, 

selain itu dapat mempertahankan kadar air pada permukaan kulit. Humektan 

yang sering digunakan pada sediaan gel adalah gliserin dan propilen glikol 

(Mukul dkk, 2011). 
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c. Pengawet  

Bahan pengawet harus dilakukan untuk mencegah pertumbuhan mikroba pada 

sediaan karena kandungan air yang sangat banyak merupakan media 

pertumbuhan mikroba yang baik (Barel dkk, 2009). Formulasi dengan hidrogel 

harus menggunakan pengawet untuk mencegah pertumbuhan mikroba. 

d. Surfaktan 

Gel yang jernih dapat dihasilkan oleh kombinasi antara minyak mineral, air, dan 

konsentrasi yang tinggi (20-40%) dari surfaktan anionik. Kombinasi tersebut 

membentuk mikroemulsi. Karakteristik gel yang terbentuk dapat bervariasi 

dengan cara meng-adjust proporsi dan konsentrasi dari komposisinya. Bentuk 

komersial yang paling banyak untuk jenis gel ini adalah produk pembersih 

rambut (Lina Winarti, 2013). 

e. Abrasif  

Bahan abrasif yang terdapat dalam pasta gigi umumnya berbentuk bubuk 

pembersih yang dapat memolish dan menghilangkan stain dan plak abrasif 

dalam pasta gigi membantu untuk menambah kekentalan pasta gigi. Contoh 

bahan abrasif ini antara lain silica atau silica hydrat, sodium bikarbonat, 

aluminium oxide, dikalsium fosfat dan kalsium karbonat (Lina Winarti, 2013). 

f. Corrigen Odoris 

Tujuan ditambahkan fragrance adalah untuk menutupi bau yang tidak enak yang 

ditimbulkan oleh zat aktif atau obat (Ansel, 2002). Fragrance dapat disesuaikan 

dengan rasa dan warna sediaan dapat berupa bau essence dari buah-buahan atau 

bunga. 

2.5 Tinjauan Bahan Penelitian 

2.5.1 Carbomer 

Carbomer berwarna putih, bentuk seperti benang, bersifat higroskopis 

dengan bau yang tidak terlalu menyengat. Fungsi utamanya adalah sebagai bahan 

pengental dalam berbagai sediaan farmasi dan produk kosmetik. Carbomer 

digunakan sebagai bahan pembentuk gel pada konsentrasi 0,5-2%. Dalam media 

air, polimer ini terdispersi secara merata dalam bentuk molekul. Setelah udara yang 

terperangkap dalam fase pendispersi dibebaskan, gel dibuat dengan menambahkan 

senyawa basa yang tepat supaya terjadi netralisasi (Anwar, 2012). 
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Gel terbentuk pada saat netralisasi di antara pH 5 dan pH 10 dengan 

hidroksida logam atau amin, seperti diisopropanolol amin dan trietanoloamin 

(TEA) (Agoes, 2012). Sebelum netralisasi, kadar keasaman disperse carbomer 

berada pada kisaran pH 2,5-3,0. Carbomer 934 merupakan gelling agent yang 

sangat umum digunakan dalam produksi kosmetik karena kompatibilitas dan 

stabilitasnya tinggi (Flory, 1953, cit Lu and Jun, 1998), tidak toksik  jika 

diaplikasikan kekulit (Das et al, 2011) dan penyebaran di kulit lebih mudah 

(Lachman et al, 1994). Gel dengan gelling agent carbomer 934 memiliki sifat yang 

baik dalam pelepasan zat aktif (Madan dan Singh, 2010). 

Perbedaan carbomer 934 dan carbomer 940 terletak pada viskositas. Pada 

konsentrasi 0,5% carbomer 940 memiliki viskositas 40000-60000 mPas, sedangkan 

carbomer 934 memiliki viskositas 30500-39400 mPas (Rowe et al,2006). Semakin 

besar viskositas gel maka akan mempengaruhi sifat fisik dari gel yang akan 

menyebabkan peningkatan viskositas gel, daya lekat, dan akan menurunkan daya 

sebar gel (Pramitasari, 2011). Semakin besar viskositas (konsistensi) gel maka 

pelepasan obat semakin lambat (Martin et al, 1993). 

2.5.2 CMC-Na 

CMC-Na (Carboxymethyl Cellulosum Natricum) adalah garam natrium dari 

polikarboksimetil eter selulosa,mengandung tidak kurang dari 6,5% dan tidak lebih 

dari 9,5% natrium (Na) dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan (DepKes RI, 

1995). CMC-Na banyak dipakai pada formulasi sediaan oral maupun sediaan 

topikal. Pada formulasi sediaan semisolid. Konsentrasi tinggi (4-6%) biasa 

digunakan sebagai basis (Anwar, 2012). CMC-Na dikenal kemampuannya dalam 

meningkatkan viskositas. Perbedaan jenis CMC-Na akan menghasilkan viskositas 

yang bervariasi pula. Penambahan konsentrasi CMC-Na akan meningkatkan 

viskositas larutan. Viskositas larutan CMC-Na akan stabil pada pH antara 4 – 10 

(Rowe et.al., 2006). 

Molekul CMC-Na bersifat ionik karena CMC-Na merupakan garam 

natrium dari asam selulosaglikol. Larutan CMC-Na dalam air sifatnya netral dan 

tidak memiliki aktivitas permukaan, Serbuk CMC-Na dapat larut baik dalam air 

dingin maupun dalam air panas (Voigt, 1984). 
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Larutan CMC-Na dalam air stabil pada pH 2 – 10. Pada pH dibawah 2 

larutan CMC-Na akan mengalami presipitasi, sedangkan pada pH diatas 10 akan 

terjadi penurunan viskositas secara signifikan. Larutan CMC-Na akan memiliki 

stabilitas dan viskositas yang optimum pada pH 7-9 (Rowe et al, 2006). Gel yang 

menggunakan basis CMC-Na akan memiliki sifat lembut, elastis, dan memiliki 

stabilitas yang tinggi (Zatz dan Kushla, 1996; Bochek et al, 2002). 

2.5.3 CaCO3 

Kalsium karbonat merupakan sediaan serbuk berwarna putih yang  partikel 

lembutnya mampu mengikis dan membersihkan kotoran pada permukaan gigi dan 

menghilangkan plak. Senyawa-senyawa abrasive (senyawa pembersih) dipakai 

sekitar 15-50% dalam komposisi pasta gigi 

Abrasif harus bercampur dengan bahan-bahan yang tertinggal dalam 

formula dan memiliki ukuran partikel yang membentuk debu jika digunakan 

sebagai serbuk, namun cukup kecil sehingga tidak terasa berbutir di mulut. Abrasiv 

harus tidak toksik. Abrasiv digunakan dalam pembersih gigi sehingga 

menghasilkan efek pembersihan yang maksimum dengan abrasive yang minimal 

(Jellinect, 1970). 

2.5.4 Gliserin 

Gliserin digunakan dalam berbagai macam formulasi farmasi termasuk 

sediaan oral, tetes telinga, tetes mata, topikal, dan parenteral. Dalam formulasi 

farmasi dan kosmetik topikal, gliserin digunakan terutama sebagai humektan dan 

emolien. Gliserin digunakan sebagai pelarut atau pelarut dalam krim dan emulsi. 

Gliserin juga digunakan dalam gel berair dan tidak berair dan juga sebagai aditif 

dalam aplikasi patch. Dalam formulasi parenteral (Rowe et al, 2006). 

Dalam larutan oral, gliserin digunakan sebagai pelarut, pemanis agen, bahan 

pengawet antimikroba, dan zat penguat viskositas,  juga digunakan sebagai 

plasticizer dan coating film. Apabila gliserin digunakan sebagai humektan maka 

konsentrasinya yaitu tidak lebih dari 30%. Gliserin berupa cairan bening, tidak 

berwarna, tidak berbau, kental, higroskopik, memiliki rasa manis, kira-kira 0,6 kali 

lebih manis seperti sukrosa (Rowe et al, 2006). 
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2.5.5 SLS 30 

Sodium lauryl sulfate adalah surfaktan anionik yang digunakan secara luas 

dalam berbagai formulasi farmasi dan kosmetik nonparenteral, biasanya disebut 

dengan SLS Ini merupakan zat pembasah yang efektif baik dalam basa maupun 

kondisi asam. Fungsi dari SLS adalah sebagai surfaktan anionic, bahan pengemulsi, 

penetran kulit, agen pembasah. Apabila digunakan sebagai surfaktan maka 

konsentrasinya yaitu 0,5-2,5%. SLS berbentuk kristal putih atau krem kuning pucat, 

berbentuk serpihan atau bubuk yang halus, rasa pahit, dan berbau zat lemak yang 

agak samar. Sodium lauryl sulfate stabil pada kondisi penyimpanan normal. 

Namun, dalam larutan dengan kondisi ekstrim, yaitu pH 2,5 atau di bawah, akan 

mengalami hidrolisis (Rowe et al, 2006). 

2.5.6 Sodium Sakarin 

Sodium sakarin adalah agen pemanis yang digunakan dalam minuman, 

produk makanan dan formulasi farmasi seperti tablet, bubuk, obat kembang gula, 

gel, suspensi, cairan, dan obat kumur. Na-sakarin jauh lebih mudah larut dalam air 

daripada sakarin, dan lebih sering digunakan dalam formulasi farmasi. Daya 

pemanisnya yaitu 300-600 kali lipat sukrosa. Na-sakarin meningkatkan sistem rasa 

dan dapat digunakan untuk menutupi beberapa karakteristik rasa yang tidak enak. 

Apabila Na-sakarin digunakan untuk pembuatan gel maka konsentrasinya yaitu 

0,12-0,3%. Na-sakarin berwarna putih, tidak berbau atau agak aromatik, serbuk, 

serbuk kristal, memiliki rasa yang sangat manis. Natrium sakarin stabil di bawah 

kisaran kondisi normal pada saat proses pengerjaan dalam formulasi. Apabila 

terkena suhu tinggi (1250C) pada pH rendah (pH 2) selama lebih dari 1 jam terjadi 

dekomposisi yang signifikan (Reymond C Rowe et al, 2006). 

2.5.7 Aquades  

Pemerian cairan jernih, tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa Rumus 

Kimia H2O Kelarutan Dapat bercampur dengan pelarut polar lainnya, titik beku 0 ͦ 

C, titik didih 100 ͦ C. Deskripsi Air murni adalah air yang dimurnikan yang 

diperolah dengan destilasi, perlakuan menggunakan penukaran ion, osmosis balik, 

atau proses lain yang sesuai. Dibuat dari air yang memiliki persyaratan air minum. 

Tidak mengandung zat tambahan lain (Anonim, 1995) Stabilitas Stabil disemua 

keadaan fisik (padat, cair, gas). 
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2.5.8 Triethanolamin 

Triethanolamin atau TEA merupakan amin tersier yang mengandung gugus 

hidroksi. TEA berbentuk cairan jernih, sedikit kental, dan sedikit berbau amoniak 

dengan pH sebesar 10,5. TEA yang bersifat basa digunakan untuk netralisasi 

carbomer. Penambahan TEA pada carbomer akan membentuk garam yang larut. 

Sebelum netralisasi, carbomer di dalam air akan ada dalam bentuk tak terion pada 

pH sekitar 3. Pada pH ini, polimer akan sangat fleksibel dan strukturnya random 

coil. Penambahan TEA akan menggeser kesetimbangan ionik membentuk garam 

yang larut. Hasilnya adalah ion yang tolak menolak dari gugus karboksilat dan 

polimer menjadi kaku dan rigid, sehingga meningkatkan viskositas (Osborne, 

1990). 

2.5.9 Nipagin  

Pemeriaan Hablur kecil, tidak berwarna atau serbuk hablur putih, tidak larut 

dalam air, dalam benzene dan karbon tetraklorida; mudah larut dalam etanol dan 

dalam eter. Bahan pengawet ditambahkan untuk mencegah kontaminasi gel. Sifat 

bahan pengawet harus efektif pada konsentrasi rendah, tidak toksik, dan tidak 

mengiritasi (Sulaiman and Kuswahyuning, 2008). Pada penggunaan metil paraben 

umunya digunakan sebesar 0,02-0,3% (Rowe et al, 2006). 

2.5.10 Nipasol 

Pemerian Serbuk putih atau hablur kecil, tidak berwarna. Kelarutan Sangat 

sukar larut dalam air; mudah larut dalam etanol, dan dalam eter; sukar larut dalam 

air mendidih. Bahan pengawet ditambahkan untuk mencegah kontaminasi gel. Sifat 

bahan pengawet harus efektif pada konsentrasi rendah, tidak toksik, dan tidak 

mengiritasi (Sulaiman dan Kuswahyuning, 2008). Pengawet propil paraben 

umumnya digunakan sebesar 0,01-0,6% (Rowe et al, 2006).  

2.5.11 Menthol 

Menthol terdapat dalam minyak pepermin, kristal padatan berbentuk 

serpihan-serpihan jarum, berwarna bening agak kekuningan, dalam suhu kamar 

menthol tidak akan menguap, biasanya digunakan sebagai corrigen odoris atau 

menutup bau yang kurang enak (Rowe et al, 2006). 

 


