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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Kulit Manusia 

2.1.1 Struktur dan Fungsi Kulit 

 Kulit adalah organ tubuh terbesar sekitar 15% dari total berat badan manusia 

dewasa. Kulit mempunyai banyak fungsi, termasuk melindungi dari pengaruh 

eksternal (fisik, kimia, dan biologis) serta mencegah kelebihan atau kekurangan air 

dari tubuh (termoregulator). Kulit terdiri dari 3 lapisan: epidermis, dermis dan 

jaringan sub kutan (hipodermis). Lapisan paling luar, epidermis, terdiri dari 

keratinosit yang berfungsi untuk mensintesis keratin dan protein sebagai protektan. 

Lapisan tengah, dermis, terdiri dari protein struktural fibrilar yang disebut sebagai 

kolagen. Hipodermis terletak pada jaringan sub kutan, yang mengandung lobus 

kecil sel lemak (liposit). Ketelabalan setiap lapisan berbeda-beda, tergantung lokasi 

geografis anatomi tubuh. Telapak tangan, misalnya, memiliki epidermis paling 

tebal dengan ukuran 1,5 mm (Kolarsick et al., 2011). 

Gambar 2.1 Struktur Kulit Manusia (Kolarsick et al., 2011) 

1. Epidermis 

 Epidermis merupakan lapisan terluar dari kulit dan terdiri atas epitel gepeng 

yang berlapis dengan lapisan tanduk. Epitel gepeng berlapis tersusun atas banyak 

lapisan sel yang disebut keratinosit. Pada lapisan epidermis tidak memiliki 

mempunyai pembuluh darah, oleh karena itu semua nutrien dan oksigen diperoleh
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dari kapiler pada lapisan dermis. Epidermis terdiri dari 5 lapisan yaitu, stratum 

basal (lapisan basal/benih), stratum spinosum (lapisan taju), stratum granulosum 

(lapisan berbutir), stratum lusidum (lapisan bening), dan stratum korneum (lapisan 

tanduk). Sifat mekanik stratum korneum dipengaruhi oleh kondisi lingkungan 

seperti kelembapan dan suhu. Saat menggunakan pelembap, keadaan hidrasi 

stratum korneum berubah secara signifikan. Dalam kondisi normal, hidrasi stratum 

korneum 5-10% (Geerligs, 2010; Kalangi, 2013). 

2. Dermis 

 Dermis merupakan lapisan kedua setelah epidermis dan terdiri atas stratum 

papilaris dan stratum retikularis. Stratum papilaris tersusun lebih longgar ditandai 

oleh adanya papila dermis yang jumlahnya 50-250/mm2. Papila dermis 

mengandung pembuluh kapiler yang memberi nutrisi pada epitel diatasnya 

(epidermis). Sedangkan lapisan retikularis ini lebih tebal dan dalam terdiri dari 

jaringan lemak, kelenjar keringat dan sebasea, serta folikel rabut (Kalangi, 2013). 

3. Hipodermis   

 Hipodermis merupakan sebuah lapisan sub kutan dibawah retikularis dermis. 

Hipodermis berupa jaringan ikat yang longgar dengan serat kolagen halus yang 

sejajar dengan permukaan kulit dan menyatu dengan lapisan dermis. Hipodermis 

memiliki sel-sel lemak yang lebih banyak dibandingan dengan dermis. Jumlahnya 

tergantung jenis kelamin, keadaan gizi, dan pada lokasi tertentu (Kalangi, 2013). 

 Berdasarkan sifat sel-sel penyusun kulit, secara fisiologi fungsi kulit adalah 

sebagai berikut: 

1. Sebagai barier dari lingkungan luar seperti senyawa kimia, pelarut radiasi, 

elektrik dan termal 

2. Mencegah penguapan air berlebih dari tubuh serta mencegah kehilangan 

elektrolit dan senyawa biokimia lainnya 

3. Mampu mengontrol penumpukan senyawa dan partikel pada kulit (hasil 

katabolisme yang teradsorbsi pada stratum korneum 

4. Kelenjar keringat mengontrol suhu tubuh dan mengeluarkan sisa zat 

metabolism 

5. Kelenjar minyak dalam folikel rambut mengeluarkan minyak untuk melumasi 

dan melindungi rambut 
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6. Menghasilkan melanin memberi warna kulit serta melindungi kulit dari efek 

buruk sinar matahari (Syaiful, 2016). 

2.2 Infeksi Nosokomial 

 Infeksi nosokomial adalah infeksi pada pasien yang sedang dalam proses 

perawatan di rumah sakit dan muncul setelah 72 jam sejak mulai perawatan. 

Sumber infeksi nosokomial dapat berkembang di lingkungan rumah sakit seperti 

udara, lantai serta benda-benda medis. Infeksi dapat menyebar melalui tangan 

petugas kesehatan atau peralatan yang digunakan pada pasien (Angga et al., 2015). 

 Komponen pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial mencakup 

banyak kegiatan salah satunya yaitu mencuci tangan dan penggunaan antiseptik. 

Mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih dilakukan sebelum dan sesudah 

memeriksa yang memerlukan kontak langsung dengan pasien, memakai melepas 

sarung tangan steril atau pada pemeriksaan untuk prosedur rutin, setelah makan 

juga pada situasi yang membuat tangan terkontaminasi (misal: memegang benda 

kotor). Larutan antiseptik dapat digunakan untuk membunuh mikroorganisme, 

membersihkan tangan dan mengendalikan infeksi. Larutan antiseptik biasa 

digunakan menggunakan alkohol atau klorheksidin 0,5% (Salawati, 2012).  

2.2.1 Mikroorganisme Penyebab Nosokomial 

 Infeksi nosokomial dapat disebabkan oleh berbagai jenis patogen, salah 

satunya adalah bakteri. Bakteri merupakan patogen yang paling sering menjadi 

penyebab infeksi nosokomial. Bakteri dikelompokkan menjadi bakteri komensal 

dan bakteri patogenik. 

1. Bakteri komensal 

 Bakteri ini merupakan flora normal yang berperan penting dalam mencegah 

perkembangan mikroorganisme patogen. Sebagian bakteri komensal dapat 

menyebabkan infeksi jika inang nya mengalami penurunan daya tahan tubuh. 

Misalnya, Staphylococcus koagulase negatif dan Escherichia coli yang terdapat di 

usus dapat menyebabkan infeksi saluran kencing (Sudarto, 2016). 

2. Bakteri patogenik 

 Bakteri kelompok ini memiliki virulensi yang tinggi dan dapat menyebabkan 

infeksi sporadik atau epidemik, misalnya: 
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1. Bakteri gram positif (misalnya, Staphylococcus aureus) yang terdapat di kulit 

dan hidung dapat menyebar melalui darah dan menyebabkan 

infeksi di paru, tulang dan jantung 

2. Bakteri gram negatif (misalnya, Eschericia coli) yang terdapat pada kateter 

kandung kemih dapat menyebabkan infeksi yang berbahaya 

seperti infeksi peritoneum (Sudarto, 2016). 

2.3 Tinjauan Gel 

 Gel atau jeli merupakan sistem semi-solid mengandung suspensi dari partikel 

anorganik kecil maupun partikel organik besar yang terpenetrasi dalam suatu 

cairan. Gel didefinisikan sebagai suatu sistem semi padat yang terdiri dari suatu 

dispersi yang tersusun atas partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang 

besar dalam cairan berair (Allen dan Ansel, 2014). Kegunaan gel untuk penggunaan 

topikal atau langsung dimasukkan kedalam tubuh (Rathod dan Mehta, 2015) . 

 Gel termasuk kedalam sistem dua fase, jika ukuran partikel fase terdispersi 

relatif besar, massa gel disebut sebagai magma. Gel fase tunggal terdiri dari 

makromolekul organik yang merata diseluruh cairan sehingga tidak ada batas yang 

jelas antara makromolekul terdispersi dengan cairannya. Gel fase tunggal dapat 

dibuat dari makromolekul sintetik (karbomer) atau gom alam (tragakan) (Rathod 

dan Mehta, 2015). 

 Klasifikasi gel berdasarkan pelarut yang digunakan dibagi atas tiga macam, 

yaitu hidrogel, organogel dan xerogel. Hidrogel merupakan gel yang medium 

dispersinya menggunakan air, gliserol atau propilenglikol (hidrofilik). Organogel 

merupakan gel yang menggunakan pelarut organik seperti minyak mineral atau 

minyak nabati. Sedangkan xerogel adalah bentuk gel yang padat dengan konsentrasi 

pelarutnya rendah, contohnya adalah tragakan ribbon, gelatin kering, dan selulosa 

kering (Rathod dan Mehta, 2015). 

2.3.1 Karakteristik Gel 

 Karakteristik gel antara lain : 

1. Swelling merupakan kemampuan gel untuk mengembang yang disebabkan 

karena gel menyerap cairan sehingga terjadi peningkatan volume. Pelarut 

akan terpenetrasi diantara matriks gel dan terjadi interaksi gel-pelarut (Rathod 

dan Mehta, 2015). 
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2. Sineresis gel terjadi ketika terjadi interaksi antara partikel fase terdispersi gel 

sehingga air yang terjerat dalam gel akan keluar, disebabkan oleh 

penyimpanan gel dalam waktu lama dan terjadi fluktuasi suhu pada 

penyimpanan gel. Sineresis terjadi pada hidrogel maupun organogel. 

Biasanya sineresis terlihat jelas ketika konsentrasi polimer menurun (Rathod 

dan Mehta, 2015). 

3. Ageing merupakan proses penuaan. Sistem koloid biasanya menunjukan 

agregasi spontan yang lambat. Ageing merupakan hasil pembentukan 

bertahap dari jaringan padat gelling agent (Rathod dan Mehta, 2015). 

4. Struktur kekakuan gel muncul karena adanya ikatan yang dibentuk dari 

interaksi antar partikel gelling agent. Jenis ikatan dari partikel gelling agent 

akan mempengaruhi struktur jaringan dan sifat dari gel (Rathod dan Mehta, 

2015). 

5. Reologi gel memberikan sifat aliran pseudoplastis yang khas serta 

menunjukkan aliran non newtonian yang dikarakterisasi oleh penurunan 

viskositas dan peningkatan laju aliran (Rathod dan Mehta, 2015).  

2.4 Tinjauan Spray gel  

 Spray gel atau jel semprot ialah gel atau hidrogel yang terdiri dari 10%-90% 

fase air dari berat sediaan. Spray gel merupakan istilah yang mengacu pada 

komposisi yang dikabutkan seperti tetesan cairan yang berukuran besar atau kecil, 

kemudian diterapkan menggunakan pompa semprot (Suyudi, 2014). 

 Spray gel merupakan hidrogel yang memiliki viskositas lebih rendah daripada 

gel agar dapat disemprotkan menggunakan alat semprot. Umumnya, viskositas dari 

spray gel adalah 500-5000 cPs dimana distribusi ukuran partikel spray gel ketika 

disemprotkan adalah lebih dari 80% serta mempunyai daya sebar yang baik (Nisak, 

2016).  

 Bentuk sediaan spray gel merupakan pengembangan dari sediaan farmasi 

terutama bentuk sediaan topikal pada kulit, dimana bentuk sediaan spray gel 

memiliki kelebihan seperti tidak mudahnya terkontaminasi mikroorganisme, waktu 

kontak bahan aktif lebih lama, lebih diminati, dan lebih praktis dalam 

penggunaannya juga lebih modern dari segi bentuknya (Nisak, 2016). 
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 Spray gel dapat diformulasikan untuk bahan yang larut air maupun yang tidak 

larut air. Bahan yang tidak larut air maka bahan aktif tersebut terlebih dahulu 

dilarukan dalam pelarut yang sesuai atau pelarut yang dapat melarutkan zat akif 

namun dapat larut dalam air (water soluble organic), contohnya seperti surfaktan, 

alkohol, etanol atau golongan glikol (propilenglikol) (Suyudi, 2014). 

 Formulasi acuan spray gel hand sanitizer ini adalah formulasi Poly Herbal 

Antibacterial Gel Based Hand Wash. Formulasi ini dipilih karena memiliki bahan 

dalam pembuatan gel dengan komponen bahan gel yang lengkap yakni memiliki 

bahan karbomer sebagai gelling agent dan sodium lauril sulfat sebagai surfaktan 

yang dapat menunjang kerja spray gel. Berikut formula gel pada Poly Herbal 

Antibacterial Gel Based Hand Wash yang dapat dilihat pada tabel II.1 

Tabel II.1 Formula Acuan Spray Gel Hand Sanitizer Kombinasi Minyak Atsiri 

Geranium dan Minyak Atsiri Pepermin 

No. Bahan yang dipakai Jumlah bahan (%) 

1. Karbomer 0,1 

2. Gliserin 1 

3. Natrium lauril sulfat 1,5 

4. Metil paraben 0,3 

5. Akuades 100 

 

2.5 Tinjauan Hand Sanitizer 

 Hand sanitizer merupakan sediaan yang berguna sebagai pembersih tangan 

yang mengandung antiseptik atau desinfektan. Antiseptik adalah senyawa kimia 

yang digunakan untuk membunuh atau menghambat tumbuhnya mikroorganisme 

pada jaringan hidup seperti permukaan kulit dan membran mukosa. Antiseptik tidak 

sama dengan antibiotik dan desinfektan, antibiotik digunakan untuk membunuh 

mikroorganisme yang ada didalam tubuh, sedangkan desinfektan digunakan untuk 

membunuh mikroorganisme pada jaringan mati.  

 Kebanyakan dari hand sanitizer mengandung bahan alkohol atau etanol 

sebagai bahan aktif dalam membunuh bakteri. Alkohol bekerja dengan cepat dan 

efektif membunuh bakteri dengan cara mengubah struktur protein dari 

mikroorganisme tersebut tanpa memerlukan air. Hand sanitizer mengandung 
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alkohol 60-80% efektif dalam membunuh bakteri (bakterisidal) gram negatif 

maupun gram positif namun tidak pada jamur dan virus. Alkohol dalam konsentrasi 

rendah dapat bersifat bakteriostatik (WHO, 2009). Penggunaan hand sanitizer yang 

mengandung alkohol dapat menyebabkan lapisan luar minyak dari kulit 

mengelupas sehingga setelah pemakaian tangan akan terasa kering dan kering 

(WHO, 2009).  

 Sediaan hand sanitizer yang ideal harus memiliki beberapa hal, seperti :  

1. Memiliki bahan aktif yang dapat membunuh mikroba dengan aktivitas 

antimikroba yang luas membunuh bakteri vegetatif, kapang dan jamur. 

2. Tahan terhadap lingkungan (yang mengandung bahan organik, detergen, sisa 

sabun, kesadahan air dan pebedaan pH) 

3. Dapat membersihkan dengan baik 

4. Tidak beracun dan tidak mengiritasi 

5. Larut dalam air dalam variasi konsentrasi 

6. Memiliki bau yang dapat diterima konsumen 

7. Konsentrasi stabil 

8. Harus mudah digunakan dan tidak mahal 

9. Mudah pengukurannya jika digunakan dalam bentuk larutan (Marriott dan 

Gravani, 2017). 

 Cara pemakaian hand sanitizer sangat mudah yaitu dengan cara menuang 

cairan pembersih secukupnya pada tangan, kemudian digosokkan ke seluruh bagian 

tangan dan juga sela-sela jari selama 20 detik atau sampai tangan sudah kering. Saat 

tangan masih basah, dibiarkan mengering dan jangan dibilas dengan air atau 

dikeringkan dengan handuk atau tisu (CDC, 2016). 

2.6 Tinjauan Bahan Antiseptik 

 Antiseptik adalah bahan kimia yang digunakan untuk mencegah infeksi, 

dengan menghambat pertumbuhan, perkembangan atau memberantas 

mikroorganisme penyebab penyakit pada jaringan hidup atau cairan biologis 

misalnya untuk membersihkan kulit tangan yang kotor, sebelum pembedahan atau 

membersihkan luka. Bahan antiseptik biasa digunakan misalnya alkohol, biguanid 

(klorheksidin), dan bisfenol (heksaklorfen dan triklosan) (Sudarto, 2016).  
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 Alkohol, etil alkohol, alkohol isopropil, dan n-propanol merupakan bahan 

yang mempunyai aktivitas antimikroba spektrum luas terhadap bakteri, virus dan 

jamur vegetatif, umumnya dianggap bersifat bakterisidal tidak sporisidal. Efek 

antibakteri golongan ini optimal pada konsentrasi 60-90% (Carroll et al., 2016). 

  Golongan biguanid, klorheksidin banyak digunakan untuk mencuci tangan, 

produk oral dan sebagai desinfektan serta pengawet. Klorheksidin bersifat 

bakterisida tetapi bukan sporisida. Namun pada mikobakteri sangat tahan dengan 

bahan ini karena memiliki pelindung dari sel lilin yang unik (Carroll et al., 2016). 

 Golongan bisfenol secara luas digunakan dalam sabun antiseptik. Secara 

umum, golongan ini memiliki aktivitas mikrobisidal spektrum luas tetapi memiliki 

sedikit aktivitas terhadap Pseudomonas aeruginosa dan kapang. Triklosan dan 

heksaklorfen bersifat bakterisidal dan sporostatik (Carroll et al., 2016). 

2.7 Tinjauan Bahan Aktif Spray gel 

2.7.1 Tanaman Geranium (Pelargonium graveolens) 

 Klasifikasi taksonomi tanaman geranium (Pelargonium graveolens) menurut 

(Cole et al., 2006) adalah sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae  

Divisi : Tracheophyta 

Sub Divisi : Spermatophyta  

Kelas : Magnoliopsida  

Ordo : Geraniales 

Famili : Geraniaceae  

Genus : Pelargonium  

Species : Pelargonium graveolens  

         Gambar 2 2 Geranium (Pelargonium graveolens) (Cole et al., 2006)  
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 Tanaman geranium (Pelargonium graveolens) merupakan tanaman bersemak 

yang memiliki aroma sedap, abadi dengan tinggi mencapai 1,3 meter dengan 

sebaran lateral sampai 1 meter. Batangnya berbulu herba ketika usia tanaman masih 

muda dan batangnya menjadi kayu dengan bertambahnya usia tanaman. Daun 

tanaman geranium berwarna hijau sangat tajam, namun lembut saat disentuh dan 

wangi. Bentuk daun seperti bintang dan memiliki duri 5-10 cm. Bunganya 

berukuran 1,5 – 3 cm berwarna putih hingga merah muda dan tumbuh sepanjang 

tahun. Tanaman geranium berasal dari Afrika Selatan yang kemudian tersebar 

diseluruh dunia (Sharopov et al., 2014).  

2.7.2 Kandungan Kimia Geranium (Pelargonium graveolens) 

 Pelargonium graveolens mengandung senyawa metabolit sekunder yang 

berkontribusi terhadap aktivitas farmakologis. Beberapa jenis senyawa kimia telah 

diidentifikasi dalam daun, bunga dan batang yang termasuk kelompok-kelompok 

berikut: minyak atsiri, terpenoid, fenolik, kumarin, asam sinamat, tanin dan 

flavonoid (Asgarpanah dan Ramezanloo, 2015). 

 Essential oil atau minyak atsiri yang dihasilkan didalam Pelargonium 

graveolnes berasal dari bagian bunga geranium. Essential oil yang terkandung pada 

bunga geranium sitronelol (26,7%), geraniol (13.4%), linalol (5,2%), isomenton 

(6.3%), nerol (8,7%) dan sitronelil format (7,1%) (Bigos et al., 2012). 

2.7.3 Manfaat Minyak Atsiri Geranium (Pelargonium graveolens) 

 Minyak atsiri geranium secara luas dimanfaatkan dalam pembuatan parfum, 

kosmetik dan pembuatan aromaterapi di seluruh dunia. Minyak atsiri geranium juga 

memberikan efek terapi yang baik dalam menyembuhkan konstipasi, insomnia, 

darah tinggi, dan dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh (Asgarpanah dan 

Ramezanloo, 2015). 

Minyak atsiri geranium memiliki potensial fitoterapi diantaranya :  

a. Aktivitas anti-bakteri dan anti-jamur 

Minyak atsiri geranium memiliki antibakteri yang baik terhadap 

Staphylococcus aureus, Proteus vulgaris, B. cereus, dan S. epidermis. Minyak 

atsiri geranium juga dapat membunuh bakteri dan jamur yang ada pada bagian 

vagina seperti Atopium vaginae dan Gardnerella vaginalis, jamur Candida 

albicans, C. glabrata, dan C. tropicalis (Asgarpanah dan Ramezanloo, 2015). 
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  Minyak atsiri geranium dapat menghambat Staphylococcus aureus 

dengan MIC 0,72 mg/ml dan B. cereus (MIC 0,36 mg/ml) dan B. subtilis (0,72 

mg/ml) (Bigos et al., 2012). konstituen utama yang terkandung dalam minyak 

atsiri geranium sebagai antibakteri adalah sitronelol, geraniol, linalol, 

isomenton, nerol dan sitronelil format. Minyak atsiri membunuh bakteri 

dengan merusak dinding sel dari bakteri serta menghambat aktivitas enzim 

pembentuk bakteri tersebut (Park et al., 2012).  

2.7.4 Tanaman Mint (Mentha piperita) 

Klasifikasi taksonomi tanaman mint (Mentha piperita) menurut (United State 

Department of Agriculture, 2009) adalah sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae  

Divisi : Magnoliophyta  

Kelas : Magnoliopsida 

Sub Kelas : Asteridae 

Ordo : Lamiales 

Famili : Lamiaceae  

Genus : Mentha  

Spesies : Mentha piperita  

 

 

 

 

Gambar 2.3 Daun Mint (Mentha piperita) (United State Department of 

Agriculture, 2009) 

 Tanaman mint (Mentha piperita) merupakan herbal dengan ukuran tinggi 30-

90 cm. Baunya sangat harum dan tumbuh abadi. Batangnya berbentuk persegi 

berwarna merah keunguan dan halus berbulu. Daunnya pendek berserat dengan 

panjang 2,5-5 cm, berwarna hijau gelap dengan pembuluh daun kemerah-merahan, 

ujungnya tajam dan tepinya kasar. Bunganya berwarna merah muda sampai 
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keunguan dengan Panjang 6-8 mm dan muncul setiap bulan musim panas (Rita dan 

Animesh, 2011). 

 Tanaman mint berasal dari Eropa dan tersebar luas di seluruh dunia. Mentha 

piperita memiliki nama-nama lokal dari seluruh dunia seperti (Bahasa Arab) Nana; 

(Bogota) Yerba Buena; (Brasil) Nortela pimento; (Mandarin) Po Ho; (Denmark) 

Pepermynte; (Belanda) Pepermint; (Inggris) Brandy Mint atau Peppermint; 

(Prancis) Menthe anglaise; (Hongaria) Borsus menta; dan (Italia) Menta piperita 

(Rita dan Animesh, 2011). 

2.7.5 Kandungan Kimia Mint (Mentha piperita) 

 Kandungan utama daun mint adalah minyak atsiri yang komponennya terdiri 

dari mentol (37,4%), mentil asetat (17,4%) dan menton (12,7%) dan kandungan 

lainnya termasuk pulegon, mentofuran, dan limonen. Glikosida flavonoid termasuk 

hesperidin, dan rutin. Monoterpen seperti mirsen, karvon, linalol, sabinen, 

terpinolen, ϒ-terpinen juga terdapat didalamnya dalam jumlah kecil (Rita dan 

Animesh, 2011). Daun mint juga mengandung asam fenolik, triterpen, streroid, 

saponin dan tanin (Trevisan et al., 2017). 

2.7.6 Manfaat Minyak Atsiri Pepermin (Mentha piperita) 

 Di antara keanekaragaman tumbuhan, Mentha piperita adalah salah satu 

herbal yang paling banyak digunakan di seluruh dunia, dengan sejarah panjang 

penggunaan yang aman dalam persiapan obat.  

 Minyak atsiri pepermin memiliki potensial fitoterapi, diantaranya : 

a. Aktivitas Antibakteri 

  Pada minyak atsiri pepermin memiliki aktivitas antibakteri yang baik 

terhadap bakteri S. aures (MIC 0,5% v/v), S. pyogens (MIC 0,5% v/v) dan E. 

coli (MIC 0,7% v/v) (Singh et al., 2015). Komponen yang berperan dalam 

antibakteri pada minyak atsiri pepermin adalah mentol dan menton. 

Konstituen dari minyak atsiri pepermin memiliki sifat bakterisida yang kuat. 

Pada eukariotik mereka memodifikasi apoptosis dan diferensiasi, menggangu 

modifikasi protein pada membran sel bakteri. Mekanisme ini melibatkan lisis 

sehingga menyebabkan kerusakan dalam proses kelangsungan hidup bakteri 

(Trevisan et al., 2017). 
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2.8 Staphylococcus aureus  

 Staphylococcus aureus adalah bakteri yang berbentuk seperti bola 

berdiameter 1 μm, merupakan bakteri gram positif, tersusun dalam rangkaian tidak 

teratur, non motil, dan tidak membentuk spora. Staphylococcus aureus dapat 

tumbuh dengan mudah pada suasana aerob dan memproduksi katalase yang 

merupakan bakteri patogen pada manusia, tumbuh pada suhu optimum yakni 37oC, 

tetapi membentuk pigmen paling baik pada suhu kamar (20-25o C). Bakteri ini 

membentuk koloni abu-abu hingga kuning keemas-an (Carroll et al., 2016). 

 Identifikasi bakteri dapat dilakukan pengujian pewarnaan bakteri gram 

dengan membuat sediaan bakteri pada gelas objek, difiksasi di atas api, kemudian 

diwarnai dengan kristal violet (pewarna utama) selama 3-5 menit. Kristal violet 

bersifat basa sehingga mudah untuk berikatan dengan sel bakteri, dengan begitu sel 

mikroorganisme yang transparan akan terlihat berwarna ungu. Setelah itu, dicuci 

dengan air mengalir lalu digenangi dengan lugol (larutan yodium) selama 1 menit 

yang berfungsi untuk memfiksasi atau memperkuat penyerapan pewarna pada sel 

bakteri. Lalu, dilunturkan zat warna tersebut dengan alkohol 96% selama 10 detik. 

Pemberian alkohol pada proses ini dapat mengakibatkan terjadinya bakteri tetap 

berwarna ungu atau bakteri menjadi tidak berwarna. Kemudian, dicuci lagi dengan 

air mengalir dan diwarnai dengan safranin (pewarna sekunder) selama 1 menit. Zat 

ini berfungsi untuk mewarnai kembali sel-sel yang telah kehilangan pewarna utama 

setelah perlakuan alkohol. Setelah itu, dikeringkan preparat dan diberi sedikit 

minyak emersi lalu di amati di bawah mikroskop (Rahmi et al., 2015).  

 Bakteri Staphylococcus aureus ketika diamati akan memberikan warna biru 

atau ungu (bakteri gram positif). Bakteri gram positif mempertahankan zat warna 

kristal violet karenanya tampak ungu tua sedangkan bakteri gram negatif 

kehilangan kristal violet ketika dicuci dengan alkohol dan waktu diberi pewarna 

tandingan dengan warna merah safranin tampak bewarna merah. Perbedaan warna 

tersebut dikarenakan perbedaan ketebalan dinding peptidoglikan bakteri, bakteri 

gram negatif memiliki peptidoglikan lebih tipis dibandingkan dengan bakteri gram 

positif. Perbedaan ketebalan dinding ini mengakibatkan perbedaan kemampuan 

afinitas dengan pewarna gram (Rahmi et al., 2015). 
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 Menurut (Ibrahim, 2017), klasifikasi Staphylococcus aureus adalah sebagai 

berikut :  

Kingdom : Bacteria 

Filum  : Firmicutes 

Kelas   : Coccoi 

Ordo   : Bacillales 

Famili  : Staphylococcaceae 

Genus  : Staphylococcus  

Spesies : Staphylococcus aureus 

Gambar 2.4 Koloni Staphylococcus aureus perbesaran x1000 (Carroll et al., 2016) 

 Staphylococcus aureus mempunyai faktor koagulase darah yang dapat 

menggumpalkan fibrogen dalam plasma untuk melindungi diri terhadap fagositosis 

dan respon imun inang. Selain itu, spesies ini juga menghasilkan leukosidin, 

eksfoliatin, dan eksotoksin sitolitik yang mampu merusak sel inang. Enterotoksin 

yang dihasilkan Staphylococcus aureus yang tahan panas dapat menyebabkan 

keracunan makanan dengan gejala klinis berupa muntah, diare dan syok (Sudarto, 

2016). 

 Bakteri Staphylococcus aureus biasa ditemukan pada kulit dari 25% orang 

sehat. Bakteri ini mengasilkan 7 jenis toksin yang dapat menimbulkan keracunan 

makanan. Makanan tercemar bakteri ini melalui sentuhan langsung maupun tidak 

langsung dengan si pembawa bakteri. Cara terbaik mencegah infeksi baktei 

Staphylococcus aureus adalah selalu mencuci tangan menggunakan sabun atau 

hand sanitizer setiap kali kontak dengan benda-benda yang kotor (Sudarto, 2016). 



18 
 

 
 

2.9 Metode Pengujian Antibakteri  

 Antibakteri merupakan senyawa alami maupun senyawa sintetik yang 

memiliki efek menghambat atau membunuh mikroba yang menyebabkan infeksi 

pada manusia. Antibakteri bekerja dengan beberapa cara yakni menghambat 

sintesis dan fungsi membran sel, menghambat sintetsis protein atau dengan 

menghambat sintesis asam nukleat. Aktivitas antibakteri dibagi menjadi 2 macam 

yaitu bakteriostatik (menghambat pertumbuhan bakteri) dan bakterisidal 

(membunuh bakteri) (Carroll et al., 2016). Uji potensi antibakteri dapat dilakukan 

dengan 2 cara yaitu metode difusi dan metode dilusi. Cara pengujian potensi 

senyawa antibakteri ada bermacam-macam, tergantung pada sifat dan bentuk 

sediaan senyawa antibakteri. Umumnya digunakan cara pengenceran, cylinder 

diffusion plate method, paper disk diffusion method, dan agar dilution plate method. 

1. Metode Difusi 

 Prinsip kerja metode difusi adalah terdifusinya senyawa antibakteri kedalam 

media padat dimana mikroba uji telah diinokulasikan. Metode difusi dapat 

dilakukan secara paper disk dan secara sumuran. Metode yang banyak digunakan 

di laboratorium kecil adalah tes difusi paper disk. Cakram kertas saring yang 

mengandung senyawa antibakteri diukur pada permukaan media padat yang telah 

diinokulasikan mikroba uji. Setelah inkubasi, diameter zona bening yang 

mengelilingi paper disk diukur sebagai daya hambat obat terhadap mikroba. 

Keuntungan dari metode paper disk adalah metode ini paling sering digunakan dan 

tidak memerlukan waktu yang panjang serta jumlah zat yang digunakan dapat diatur 

(Carroll et al., 2016).  

 Metode difusi secara sumuran dilakukan dengan membuat sumuran dengan 

diameter tertentu pada media agar yang telah ditanami mikroba uji. Sumuran dibuat 

tegak lurus terhadap permukaan media. Senyawa antibakteri tersebut 

diinokulasikan kedalam sumuran dan diinkubasi, setelah itu hasilnya dibaca seperti 

pada tes difusi paper disk. Kelemahan dari metode sumuran adalah pembuatan 

lubang yang kurang sempurna sehingga hasil yang diberikan kurang optimal. 

Luasnya zona jernih merupakan kepekaan mikroba terhadap zat antibakteri. 

Semakin besar zona hambatan yang terbentuk, maka semakin besar kemampuan 



19 
 

 
 

aktivitas antibakteri tersebut. Persyaratan jumlah bakteri untuk diuji kepekaan 

bakteri yaitu 105-108 CFU/ml (Balouiri et al., 2015).  

Efektifitas antibakteri didasarkan pada kategori zona hambat dapat diketahui pada 

tabel II.2 berikut: 

Tabel II.2 Kategori Kekuatan Daya Hambat (Trisia et al, 2018) 

Diameter Kekuatan Daya Hambat 

< 5 mm Lemah 

5-10 mm Sedang 

11-20 mm Kuat 

> 21 mm Sangat Kuat 

 

2. Metode Dilusi 

 Prinsip metode dilusi adalah pengenceran sejumlah zat antibakteri kemudian 

dimasukkan kedalam media cair atau padat. Umunya, pengenceran dilakukan dua 

kali lipat dari antibakteri yang digunakan. Metode dilusi dapat dilakukan 2 macam 

yaitu agar dilution (pengenceran agar) dan brooth dilution (pengenceran kaldu). 

Agar dilution atau pengenceran agar ini memakan waktu lama dan penggunaan 

yang terbatas pada keadaan yang khusus. Sedangkan pengenceran kaldu (brooth 

dilution) ini cara yang rumit dan sedikit digunakan ketika pengenceran harus 

dilakukan pada tabung reaksi. Keuntungan dari brooth dilution ini adalah 

memungkinakan hasil yang kuantitatif untuk dilaporkan, serta menunjukkan jumlah 

zat yang diperlukan untuk menghambat bakteri atau membunuh bakteri. Kerugian 

dari metode ini adalah pengerjaannya memperlukan waktu yang relatif lama serta 

diperlukannya teknik dan keahlian khusus (Carroll et al., 2016). 

2.10 Media Pertumbuhan Mikroorganisme 

 Media adalah campuran nutrisi atau zat makanan zat makanan yang 

dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk pertumbuhan. Media yang baik untuk 

pertumbuhan mikroba adalah yang sesuai dengan lingkungan pertumbuhan 

mikroba tersebut, yaitu: komposisi makanannya dimana media harus mengandung 

air untuk menjaga kelembaban dan untuk pertukaran zat atau metabolisme, juga 

mengandung sumber karbon, mineral, vitamin dan gas, tekanan osmosis yaitu harus 
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isotonik, derajat keasaman atau pH umumnya netral tetapi ada juga yang alkali, 

serta temperatur harus sesuai dan steril (Yusmaniar et al., 2017). 

 Berdasarkan bentuknya media dibedakan menjadi:  

1. Media Cair 

Media cair digunakan untuk pembenihan yang diperbanyak dalam jumlah 

besar dan uji fermentasi. Media ini tidak cocok untuk isolasi mikroba dan tidak 

dapat dipakai untuk mempelajari koloni kuman. Contoh media cair Nutrient broth 

(NB); Pepton dilution fluid (PDF); Lactose Broth (LB); Mac Conkey Broth (MCB), 

dan lain-lain. Pepton merupakan protein yang diperoleh dari peruraian enzim 

hidrolitik seperti pepsin, tripsin, papain. Pepton mengandung nitrogen dan bersifat 

sebagai larutan penyangga, beberapa kuman dapat tumbuh dalam larutan pepton 

4% (Yusmaniar et al., 2017). 

2. Media padat 

Media padat mengandung komposisi agar sebesar 15%. Media padat 

digunakan untuk mempelajari koloni kuman, untuk isolasi dan untuk memperoleh 

biakan murni. Contoh media padat Nutrient Agar (NA); Muller Hinton Agar 

(MHA); Potato Detrose Agar (PDA); Plate Count Agar (PCA), dan lain-lain 

(Yusmaniar et al., 2017). 

Komposisi Nutrient Agar 0,5% pepton; 0,3% ekstrak daging; 1,5% agar; dan 

0,5% NaCl. Cara pembuatannya dengan cara melarutkan NA (Nutrient Agar) 

sebanyak 2,8 gram dalam 100 ml akuades di erlenmeyer, lalu dipanaskan hingga 

mendidih untuk melarutkan media seluruhnya. Setelah itu disterilkan dengan 

metode sterilisasi autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit. Dinginkan hingga 

suhu mencapai 45-50°C. Aduk rata dan tuangkan ke dalam cawan petri steril 

masing-masing 10 ml dan ditunggu dingin dan padat (Surjowardojo et al., 2015). 

3. Media semi-padat 

 Media semi-padat mengandung agar sebanyak 0,5%. Media semi-solid 

digunakan eksperimen motilitas mikroorganisme ataupun hidrolisis gelatin 

(Yusmaniar et al., 2017).  
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2.11 Tinjauan Bahan Tambahan Spray Gel Hand Sanitizer 

2.11.1 Karbomer 

  Gambar 2.5 Struktur Karbomer (Rowe et al., 2009) 

 Karbomer atau juga disebut karbomer berbentuk serbuk berwarna putih, 

fluffy, bersifat asam, higroskopis dan sedikit bau. Karbomer digunakan dalam 

formulasi sediaan farmasi bentuk cairan maupun semi padat sebagai pengubah 

reologi termasuk krim, gel, lotion, dan salep untuk mata, rektal, topikal dan vaginal. 

Karbomer juga digunakan dalam penggunaan kosmetik. Penggunaan karbomer 

dapat sebagai emulsifying agent dengan konsentrasi (0,1-0,5%); gelling agent (0,5-

2%); suspending agent (0,5-1%) ; pengikat formulasi tablet (0,75-3%) dan 

controlled-release agent (5-30%) (Rowe et al., 2009). 

 Karbomer dapat mengembang dalam air, gliserin dan etanol 95%. Karbomer 

tidak larut tetapi hanya membengkak karena karbomer merupakan mikrosel tiga 

dimensi yang berikatan silang. Ketika karbomer dilarutkan dengan air membentuk 

disperse koloid asam, kemudian dinetralkan dengan penambahan basa akan 

menghasilkan gel yang sangat kental. Agen penetral yang dapat digunakan untuk 

menetralkan karbomer yaitu asam amino, kalium hidroksida, natrium bikarbonat, 

natrium hidroksida dan amina organik seperti trietanolamin (TEA). Karbomer 

memiliki pH yang asam dengan rentang pH 2,5-4,0 (air sebagai media pendispersi), 

kemudian karbomer akan membentuk gel kental pada pH 6,0-11,0 (Rowe et al., 

2009). Pada pH asam gugus karboksil pada struktur molekul karbomer tidak 

terionisasi. Apabila pH dispersi karbomer dinetralkan dengan adanya penambahan 

basa, maka gugus karboksil akan terionisasi secara progresif. Adanya gaya tolak 

menolak antara gugus yang terion menyebabkan ikatan hidrogen pada gugus 

karboksil meregang sehingga terjadi peningkatan viskositas (Suyudi, 2014). 
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2.11.2 TEA 

Gambar 2.6 Struktur TEA (Rowe et al., 2009) 

 TEA atau Tritethanolamine adalah cairan kental berwarna kuning pucat 

dengan bau sedikit seperti amoniak. Trietanolamin merupakan campuran basa 

2,2’,2’’nitriloetanol, dietanolamin dan monoetanolamin. TEA secara luas 

digunakan dalam formulasi topikal sebagai alkalizing agent atau agen pembasa. 

TEA memiliki pH 10,5 dalam larutan 0,1 N. TEA dapat bercampur baik dengan 

metanol, aseton, karbon tetraklorida dan air. TEA membentuk sabun anionik 

dengan pH 8 sehingga juga dapat digunakan sebagai emulsifiying agent dengan 

konsentrasi 2-4%. TEA digunakan dalam bentuk garam untuk pembuatan injeksi 

dan analgesik topikal, sebagai pembuatan sunscreen dan TEA juga dapat sebagai 

humektan. Stabilitas TEA apabila terkena udara dan cahaya akan berubah warna 

menjadi kecoklatan dan TEA harus disimpan di tempat yang tertutup rapat, kering 

dan terlindung dari cahaya (Rowe et al., 2009). 

2.11.3 Polisorbat 80 

Gambar 2.7 Struktur Tween (Rowe et al., 2009) 

 Polisorbat 80 adalah cairan kental berwarna kuning seperti warna minyak, 

memiliki bau khas dan rasa yang hangat agak pahit. Polisorbat 80memiliki nilai 

HLB 15,0 dengan viskositas 425 mPas. Polisorbat 80 larut dalam air dan etanol. 

Polisorbat 80 memiliki pH 6,0-8,0 dalam larutan air. Kegunaan tween dalam 
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formulasi atau teknologi farmasi digunakan untuk agen pelarut, emulsifying agent, 

non ionik surfaktan, suspending agent dan sebagai pembasah (Rowe et al., 2009). 

 Polysorbat mengandung 20 unit oksietilen yang merupakan surfaktan non 

inonik hidrofil yang digunakan secara luas sebagai pengemulsi atau digunakan 

dalam formulasi minyak dalam air yang stabil. Polisorbat 80 juga dapat digunakan 

sebagai pelarut berbagai zat termasuk minyak esensial dan vitamin yang larut 

minyak, dan sebagai wetting agent dalam formulasi suspensi oral dan parenteral. 

Tween juga banyak digunakan dalam kosmetik dan produk makanan. Tween 

sebagai emulsifying agent (1-15%), sebagai solubilizing agent (1-15%), dan sebagai 

wetting agent (0,1-3%) (Rowe et al., 2009) 

2.11.4 Sorbitol  

Gambar 2.8 Struktur Sorbitol (Rowe et al., 2009) 

  Sorbitol adalah d-glukitol yang merupakan alkohol heksahidrik terkait 

dengan manose dan isomer dari manitol. Sorbitol adalah bubuk higroskopis yang 

tidak berbau, berwarna putih atau hamper tidak berwarna, berbentuk kristal. 

Sorbitol memiliki rasa yang enak, dingin, manis karena mengandung 50-60% rasa 

manis dari sukrosa. Sorbitol banyak digunakan sebagai bahan tambahan dalam 

formulasi sediaan farmasi, dan juga digunakan secara luas dalam kosmetik dan 

produk makanan (Rowe et al., 2009).  

 Sorbitol juga digunakan dalam formulasi sediaan topikal sebagai humektan 

dengan konsentrasi 3-15%. Sorbitol memiliki berat molekul dan viskositas paling 

tinggi daripada propilenglikol dan gliserin. Sifat sorbitol sebagai humektan dapat 

memberikan sediaan lebih stabil, viskositasnya baik, tidak membuat sediaan 

menjadi lengket dan meninggalkan kesan nyaman setelah pemakaian, kompaktibel 

dengan kebanyakan eksipien, stabil di udara dan tidak terurai pada suhu tinggi 

(Prastianto, 2016).  
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 Sorbitol memiliki pH 4,5-7,0 dalam larutan 10%. Sorbitol tahan terhadap 

banyak mikroorganisme, namun bahan pengawet harus ditambahkan ke larutan 

sorbitol. Sorbitol bersifat higroskopis, sehingga harus disimpan dalam wadah kedap 

udara di tempat yang sejuk dan kering (Rowe et al., 2009) 

2.11.5 Metil paraben 

Gambar 2.9 Struktur Metil paraben (Rowe et al., 2009) 

 Metil paraben atau nama lainnya adalah metil paraben berbentuk kristal tidak 

berwarna atau bubuk kristal putih, tidak berbau atau hamper tidak berbau. Metil 

paraben banyak digunakan sebagai pengawet antimikroba dalam produk makanan, 

kosmetik dan formulasi sediaan farmasi. Metil paraben dapat digunakan dalam 

tunggal ataupun kombinasi dengan paraben yan paling aktif. Dalam kosmetik, metil 

paraben adalah pengawet antimikroba yang paling sering digunakan. Metil paraben 

merupakan paraben yang aktif pada rentang pH yang luas dan memiliki aktivitas 

antibakterinya luas, meskipun metil paraben paling efektif terhadap ragi dan jamur. 

Aktivitas antimikroba pada metil paraben meningkat ketika rantai dari alkil 

panjang, namun kelarutan dalam air menurun. Khasiat pengawet metil paraben juga 

dapat ditingkatkan dengan penambahan propilenglikol (2-5%) atau menggunakan 

paraben kombinasi. Metil paraben digunakan sebagai pengawet dalam sediaan IM, 

IV dan SC injeksi dengan konsentrasi (0,065-0,25%), larutan inhalasi (0,025-

0,07%), sediaan topikal (0,02-0,3%), sediaan rektal dan vaginal (0,1-0,18%). 

Khasiat metil paraben sebagai antibakteri pada pH 4,0-8,0 (Rowe et al., 2009). 

2.11.6 Akuades 

 Akuades adalah cairan yang jernih, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak 

berasa. Istilah air digunakan untuk menggambarkan air minum yang baru diambil 

langsung dari suplai publik dan cocok untuk diminum. Air yang digunakan dalam 

industri farmasi dan disiplin terkait diklasifikasikan sebagai air minum, air murni, 
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steril air murni, air untuk injeksi, air steril untuk injeksi, air bakteriostatik untuk 

injeksi, air steril untuk irigasi, atau air steril untuk inhalasi (Rowe et al., 2009) 

 Air dapat bercampur dengan sebagaian besar pelarut polar. Air digunakan 

secara luas sebagai bahan pelarut dalam pengolahan, formulasi dan pembuatan 

produk farmasi, bahan farmasi aktif dan zat antara, dan reagen analitis. Air murni 

digunakan sebagai bahan pelarut untuk pembuatan produk obat dan sediaan farmasi 

namun tidak cocok digunakan dalam pembuatan produk parenteral. Sediaan 

parenteral menggunakan air untuk injeksi atau air yang sudah disterilkan untuk 

injeksi (Rowe et al., 2009) 

 

 


