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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kesadaran masyarakat di Indonesia terhadap pentingnya kebersihan tangan 

masih sering terabaikan. Masyarakat belum menyadari saat beraktivitas setiap 

harinya, tangan seringkali terkontaminasi dengan bakteri dan menimbulkan 

berbagai penyakit. Penyakit yang dapat ditularkan akibat tidak mencuci tangan 

dapat terjadi diare, infeksi saluran pernafasan, pneumonia, infeksi cacing, infeksi 

mata dan penyakit kulit (Kemenkes RI, 2014).  

Infeksi nosokomial adalah infeksi yang didapat di rumah sakit dan dapat 

ditularkan melalui tangan pasien, keluarga maupun petugas kesehatan. Presentase 

infeksi nosokomial di rumah sakit mencapai 1,4 juta pasien rawat inap di rumah 

sakit seluruh dunia. Asia tenggara menunjukkan adanya infeksi nosokomial 

terbanyak yakni 10% (Nugraheni et al., 2012). Upaya penurunan terjadinya infeksi 

nosokomial telah dilakukan dengan pelaksanaan hand hygine di berbagai rumah 

sakit di Indonesia yakni menyediakan sabun cuci tangan di setiap kamar atau sudut-

sudut ruang (Salawati, 2012).  

Sabun cuci tangan kini jarang diminati sebab ketidak-praktisan dan harus 

disertai dengan air dalam penggunaannya. Hand sanitizer yang mengandung 

antiseptik (alkohol) telah diciptakan sebagai solusi dari permasalahan diatas. 

Pembersih tangan yang praktis karena lebih efektif dalam membunuh kuman,  

mudah dibawa kemana-mana dan tidak perlu  membutuhkan air setelah digunakan 

(Salawati, 2012).  

Hand Sanitizer dipasaran biasanya mengandung alkohol. Alkohol yang 

berfungsi sebagai disinfektan dengan aktivitas bakterisidal, bekerja terhadap 

berbagai jenis bakteri, namun tidak terhadap virus dan jamur. Alkohol dapat 

melarutkan lapisan lemak dan sebum pada kulit, dimana lapisan tersebut berfungsi 

sebagai pelindung terhadap infeksi mikroorganisme. Disamping itu, alkohol 

bersifat mudah terbakar dan pada pemakaian berulang akan menyebabkan tangan 

terasa kering dan iritasi pada kulit apabila dipakai jangka lama (Noriko et al., 2016). 
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Sehingga perlu adanya inovasi dari hand sanitizer yang sudah ada dengan 

menggunakan bahan yang berasal dari alam, contohnya pemanfaatan minyak atsiri 

sebagai bahan aktif dalam penggunaan hand sanitizer pengganti dari alkohol. 

Minyak atsiri geranium merupakan hasil penyulingan dari bagian bunga 

geranium (Pelargonium graveolens) yang telah diteliti memiliki aktivitas 

antibakteri terhadap Staphyloccocus aureus dengan MIC 0,72 mg/ml. Minyak atsiri 

geranium ini juga dimanfaatkan untuk pengobatan diare, disentri, diabetes dan 

penyakit kulit. Minyak atsiri geranium mengandung banyak senyawa kimia, 

konstituen utama yang memberikan efek sebagai antibakteri adalah sitronelol 

(26,7%), geraniol (13,4%), linalool (5,2%), isomenton (6,3%), nerol (8,7%) dan 

sitronelil format (7,1%) (Bigos et al., 2012). Minyak atsiri memiliki bau yang 

harum sesuai dengan bau tanaman penghasilnya. Minyak atsiri memiliki efek 

antibakteri dengan mekanisme yaitu merusak dinding sel bakteri tersebut serta 

menghambat aktivitas bacterialenzyme (enzim pembentuk bakteri) (Park et al., 

2012). 

Minyak atsiri pepermin merupakan hasil dari penyulingan bagian daun 

Mentha piperita yang telah diteliti memiliki aktivitas antibakteri serta antioksidan 

(Singh et al., 2015). Pepermin menghasilkan 0,1-1% minyak atsiri terutama terdiri 

dari mentol (29-48%), menton (20-31%), mentofuran (6,8%) dan mentil asetat (3-

10%). Bahan aktif farmakologis lainnya termasuk zat pahit, flavonoid (12%), 

polifenol terpolimerisasi (19%), karoten, tokoferol, betain, kolin dan tanin. Minyak 

pepermin dan konstituennya secara komersial digunakan dalam industri makanan, 

farmasi dan kosmetik (Singh et al., 2015). 

Kombinasi minyak atsiri geranium dan minyak atsiri pepermin dalam 

penelitian ini akan diformulasikan menjadi sediaan topikal yang berkhasiat sebagai 

antibakteri. Sediaan yang dipilih adalah spray gel karena bentuknya yang cair dan 

praktis untuk dibawa kemanapun. Sediaan ini dibuat dengan dua bahan aktif 

minyak atsiri agar memiliki efek antibakteri yang maksimal sebagai ganti dari 

penggunaan alkohol. Penggunaan dari pepermin essential oil juga dapat 

memberikan sensasi dingin setelah pemakaian. 

Spray gel hand sanitizer yaitu sistem semi padat berupa suspensi, yang terbuat 

dari partikel anorganik kecil atau molekul organik besar yang terpenetrasi dalam 
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cairan (Allen dan Ansel, 2014). Hand sanitizer memiliki fungsi yaitu membunuh 

mikroorganisme tanpa menimbulkan kerusakan kulit yang permanen. Untuk 

mendapatkan sediaan spray gel hand sanitizer yang memiliki stabilitas fisik yang 

baik, digunakan bahan gelling agent yaitu karbomer. Penggunaan karbomer dipilih 

karena bersifat stabil, higroskopis, daya lekat yang baik serta banyak digunakan 

sebagai gelling agent dalam sediaan semi solid. Karbomer juga dapat menjadi 

media dispersi yang baik bagi bahan aktif (Iswandana, 2017). 

 Pada formulasi spray gel hand sanitizer digunakan suatu bahan yang dapat 

mengikat antara minyak atsiri dengan air yaitu surfaktan, seperti tween, span, dan 

natrium lauril sulfas. Pada penelitian ini digunakan polisorbat 80 80 80 yang 

merupakan surfaktan non-ionik yang mempunyai keseimbangan lipofilik dan 

hidrofilik, bersifat tidak toksik dan tidak mengiritasi. Polisorbat 80 80 80 memiliki 

kemampuan solubilisasi miselar untuk meningkatkan kelarutan bahan yang tidak 

larut sehingga dapat terdispersi dalam air (Herlina, 2008). 

Oleh karena itu, dilakukan penelitian ini untuk dapat mengetahui efek 

antibakteri dari sediaan spray gel dengan bahan aktif minyak atsiri geranium dan 

minyak atsiri pepermin terhadap bakteri Staphylococcus aureus dengan 

menggunakan surfaktan polisorbat 80.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah bagaimana pengaruh perbedaan kadar minyak atsiri geranium (1,25%; 

2,5%; dan 5%) yang dikombinasi dengan minyak atsiri pepermin dalam sediaan 

spray gel hand sanitizer sebagai antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus 

aureus? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efek antibakteri dari 

peningkatan kadar minyak atsiri geranium (1,25%; 2,5%; dan 5%) yang 

dikombinasi dengan minyak atsiri pepermin dalam sediaan spray gel hand sanitizer 

terhadap bakteri Staphylococcus aureus. 
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1.4 Hipotesis 

 Hipotesis dalam penelitian ini adalah dengan meningkatnya kadar minyak 

atsiri geranium (1,25%; 2,5%, dan 5%) dalam sediaan spray gel hand sanitizer 

dapat meningkatkan efek antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat bagi Peneliti 

 Manfaat bagi peneliti sebagai penambah pengetahuan serta wawasan dalam 

menerapkan ilmu yang telah didapat dari masa perkuliahan dan sebagai penambah 

pengetahuan tentang efek antibakteri dari kombinasi minyak atsiri geranium dan 

pepermin minyak atsiri terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. 

1.5.2 Manfaat bagi Ilmu Pengetahuan 

1. Memberikan informasi mengenai efek antibakteri dari kombinasi minyak 

atsiri geranium dan minyak atsiri pepermin terhadap pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus.  

2. Menjadikan bahan referensi bagi praktisi yang berminat dalam penelitian 

teknologi maupun mikrobiologi. 

3. Menyediakan data dan informasi bagi praktisi dalam melakukan penelitian 

lebih lanjut. 

1.5.3 Manfaat bagi Masyarakat 

 Manfaat bagi masyarakat dapat memberikan pengetahuan alternatif 

kebersihan tangan untuk masyarakat dengan sediaan spray gel hand sanitizer 

minyak atsiri geranium dan minyak atsiri pepermin dengan basis karbomer sebagai 

gelling agent dan sorbitol sebagai humektan. 

 

 

 

 

 


