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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1 Kerangka Konseptual 
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Carbomer dan CMC-Na 

Carbomer pH kurang 
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menghasilkan gel jernih 
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gel, daya sebar baik, pH 

stabil 
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Evaluasi karakteristik sediaan gel gigi 

Gel gigi minyak atsiri 

ekstrak rimpang lengkuas 

konsentrsi 10% 

menghambat bakteri 

Staphylococcus aureus  

Fluoride pada pasta gigi 

dipasaran memiliki efek  
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Uji Hedonik 
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Gigi berlubang, bau mulut dan 

abses disebabkan oleh bakteri 

Streptococcus aureus 

Gambar 3.1 Skema Kerangka Konseptual 
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3.2 Uraian Kerangka Konseptual 

 Pasta gigi merupakan salah satu sediaan kosmetik, dimana kandungan 

serbuk atau lainnya digunkan untuk menggosok atau membersihkan gigi dan juga 

mampu memberikan manfaat sekunder pada kesehatan mulut (Butler, 2000). 

Kebanyakan dari produk pasta gigi tersebut menggunakan fluoride dan bahan lain 

yang yang dapat memelihara gigi dengan baik.  

Pasta gigi yang berfluorida ini ternyata memiliki resiko jika penggunaan dan 

pemasukan senyawa fluoride yang berlebih, diantaranya memiliki efek fluorosis 

gigi (Fawell, Bailey, Chilton, Dahi, Fewtrell & Magara, 2006). Sehingga sebagai 

alternatif diperlukan bahan aktif lain yang mampu meminimalisir efek samping 

serta memiliki manfaat yang sama dan memiliki aseptabilitas sediaan yang tinggi 

dengan menggunakan bahan alam. 

Rimpang lengkuas memiliki berbagai macam kandungan didalamnya, salah 

satu kandungan dalam rimpang lengkuas adalah minyak atsiri. Minyak atsiri dari 

rimpang lengkuas memiliki aktivitas sebagai antijamur dan antibakteri salah 

satunya yaitu bau mulut (Hariana, 2007). Dilakukan berbagai macam penelitian 

dalam pemanfaatan minyak atsiri lengkuas, salah satu dari penelitian tersebut yaitu 

pasta gigi minyak atsiri lengkuas pada konsentrasi 10% mampu menghambat 

pertumbuhan Streptococus mutans dan Staphylococus aureus (Setiani, 2017). 

Produk pasta gigi mempunyai 2 bentuk sediaan antara lain pasta dan gel, 

dalam pembuatan formulasi gel dibutuhkan suatu bahan yang membentuk gel yaitu 

basis gel seperti carbomer dan CMC-Na banyak digunakan dalam rancangan 

formulasi sediaan gel. Tujuan digunakannya kombinasi basis gel, karena CMC-Na 

menghasilkan gel yang terdapt bintik-bintik gelembung pada sediaan, dan juga 

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

yang kurang enak, dan kurang mudah saat digosokkan. Oleh karena itu 

dikombinasikan oleh carbomer dan diharapkan mendapatkan formula optimum 

yaitu mampu menghasilkan produk gel yang mempunyai asepatabilitas yang tinggi 

daya sebar yang baik sehingga dapat menutupi kekurangan dan menggabungkan 

kelebihan dari kedua basis gel. 

Untuk memperbaiki karakteristik fisik pada sediaan maka penggunaan 

kombinasi gelling agent dalam sediaan ini dipilih sehingga dihasilkan gel gigi 
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minyak atsiri yang memenuhi persyaratan. Pemeriksaan selanjutnya yaitu 

dilakukan pengujian untuk melihat adanya pengaruh carbomer dan CMC-Na 

sebagai gelling agent terhadap karakteristik fisik gel gigi minyak atsiri lengkuas 

(Alpinia galanga) antara lain viskositas, uji daya sebar, organoleptis, uji 

pembentukan busa, homogenitas, pH, uji stabilitas. 

 


